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                การพฒันารูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ท่ีไดท้  าการศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี   2) เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารวิชาการใน
การจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี                                
                กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั  ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ 1 คน 
จ านวน 125  คน และครูผูส้อนระดบัปฐมวยัโรงเรียนละ 1  คนซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย  
โรงเรียนละ1 คน จ านวน 125 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน  250  คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่   แบบสัมภาษณ์   แบบสอบถาม   การสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ
(Connoisseurship)  จ  านวน 15  คน  และการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้โดย
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สัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha-coefficient) ของครอนบาค(Cronbach)ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.959 สถิติท่ี
ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า                                                                                                                                                                                   
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา(Content  
Analysis) จากการสัมภาษณ์และขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญโดยใชว้ธีิการสรุปเป็นความเรียง 
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ผลการวจัิยพบว่า 
 

 1. สภาพปัจจุบนัการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ในภาพรวมมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก    
(  = 4.03, S.D. = 0.59) และในภาพรวมมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง (  = 2.70, S.D. = 0.90) 

2. รูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  มีกระบวนการปฏิบติังานวชิาการ 6  ขั้น คือ1) การก าหนด
เป้าหมาย  2) การวางแผน 3) การปฏิบติัตามแผน   4) การส่งเสริม  นิเทศ  ก ากบั  ติดตาม  5) การ
ตรวจสอบ ประเมินผล  6) การรายงานผลการด าเนินงาน  โดยภาพรวมรูปแบบการบริหารวิชาการ
ในการจดัการศึกษาปฐมวยั มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.77, S.D. = 0.32)   และความ
เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.72, S.D. = 0.40) 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การศึกษามีบทบาทและมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาคนให้มีคุณภาพสามารถ
ปรับตวัใหเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ตามสภาพความตอ้งการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วฒันธรรมของประเทศ    ประเทศใดท่ีพลเมืองมีการศึกษาดี  ยอ่มไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั การศึกษาเป็น
เคร่ืองมือของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ สร้างคนท่ีมีคุณภาพ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล  เช่ือวา่หากคน  ไดรั้บการพฒันา  ไดรั้บการศึกษาท่ีดีท่ีสุด  คนจะ
เป็นปัจจยัช้ีขาดความส าเร็จ ของการพฒันาประเทศทุกดา้น (เกียริติศกัด์ิ  ทนัจนัทร์, 2543: 1)      
 จุดเร่ิมตน้ของการศึกษาอยู่ท่ีการศึกษาปฐมวยั   ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการศึกษาทั้งหมด       
การพัฒนาการศึกษาในเด็กระดับปฐมวยั  เป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
เน่ืองจากเด็กปฐมวยัท่ีมีอายุระหว่าง 3 – 6 ปี จะเป็นช่วงอายุท่ีสามารถพฒันาความพร้อมด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาไดเ้ตม็ท่ี  หากไม่ไดรั้บการส่งเสริมให้พฒันาในช่วงน้ี 
อาจมีผลให้พฒันาการดา้นต่างๆ เป็นไปอยา่งเช่ืองชา้  ซ่ึงจะกระทบต่อการเจริญเติบโตในอนาคต
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2543: 1)   การจดัการศึกษาปฐมวยัจะมี
ลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างไปจากระดบัอ่ืนๆ ทั้งน้ี เพราะเด็กในวยัน้ีเป็นวยัท่ีส าคญัต่อการวางรากฐาน
ของบุคลิกภาพและการพฒันาทางสมอง (เยาวพา  เดชะคุปต,์ 2542: 14) 
              ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 
2545 ซ่ึงถือเป็นกฎหมายแม่บทส าคญัทางการศึกษาท่ีไดก้ าหนดให้การศึกษาปฐมวยัเป็นการศึกษา
ระดบัหน่ึงในการศึกษาชาติ แมไ้ม่ใช่การศึกษาภาคบงัคบัตามมาตรา 18   ส าหรับการจดัการศึกษา
ปฐมวยัให้จดัในสถานศึกษา ดงัต่อไปน้ี  สถานพฒันาเด็กปฐมวยั  ไดแ้ก่  ศูนยเ์ด็กเล็ก  ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบนัศาสนา  ศูนยบ์ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมของเด็ก
พิการและเด็กซ่ึงมีความตอ้งการพิเศษ หรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน  โรงเรียน 
ไดแ้ก่  โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนของเอกชน  โรงเรียนท่ีสังกดัสถาบนัพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน  
และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงจากพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
การศึกษาปฐมวยัจดัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาชาติ 
              เป้าหมายท่ีส าคญัของการศึกษาปฐมวยั  คือ  การส่งเสริมเด็กให้ไปสู่คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคด์งัน้ี ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั  และมีสุขนิสัยท่ีดี  กลา้มเน้ือใหญ่  กลา้มเน้ือเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพนัธ์กัน  มีสุขภาพจิตท่ีดี  และมีความสุข  มีคุณธรรม  
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จริยธรรม  และมีจิตใจท่ีดีงาม ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหว  และรักการ
ออกก าลงักาย  ช่วยเหลือตวัเองไดเ้หมาะสมกบัวยัรักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม  วฒันธรรมและความ
เป็นไทย  อยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างสงบสุข และปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้ภาษาส่ื อสารได้เหมาะสมกับว ัย                   
มีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยัมีจินตนาการ   และความคิดสร้างสรรค ์ 
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
              รูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวยัของประเทศไทย  มีกระบวนการจดัเป็นไปตามลกัษณะ
ของหน่วยงาน  ซ่ึงปัจจุบนัมีการจ าแนกออกเป็นส่วน  ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยมีวตัถุประสงคใ์น
การให้บริการท่ีหลากหลาย  ซ่ึงมีลกัษณะการจดัการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  แต่ละแห่ง 
จะรับเดก็อายแุตกต่างกนัตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี  ดงัน้ี 
               1. โรงเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนท่ีจดั
การศึกษาปฐมวยัร่วมกบัชั้นประถม และท าหน้าท่ีให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวยั  อายุ 3-6 ปี  โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบัเด็กในการท่ีจะเขา้เรียนท่ีเป็นระบบ วิธีจดัการ
เรียนการสอน  หลักสูตรและบุคลากร  จึงมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมพฒันาการและความพร้อมของเด็ก 
เป็นส าคญั (กุลยา  ตนัติผลาชีวะ, 2551: 32-37) 
                2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จดัอยู่ในรูปแบบของโรงเรียนอนุบาล  
เน่ืองจากรัฐไม่สามารถจดัการศึกษาในระดบัน้ีไดอ้ย่างทัว่ถึง  จึงสนบัสนุนให้เอกชนด าเนินการ
โรงเรียนท่ีมีมาตรฐาน  มกัจะเสียค่าเล่าเรียนสูง  แต่ก็นบัไวว้า่ไดช่้วยแบ่งเบาภาระผูป้กครองในการ
เล้ียงดูเด็กเป็นอยา่งมาก (หฤทยั  อรุณศิริ, 2551: 2) 
                  3. กรมศาสนา  เร่ิมโครงการสอนเด็กก่อนวยัเรียน  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516  โดยใช้วดัเป็น
สถานท่ีอบรมสั่งสอนเด็ก  ทั้งน้ี มีวตัถุประสงคท่ี์จะให้พระไดท้  าประโยชน์แก่สังคม  และเป็นการ
เตรียมเด็กให้มีความรู้พื้นฐานก่อนท่ีจะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม
วฒันธรรม  อนัดีงามใหแ้ก่เด็ก (นนัทิยา  รักตประจิต, 2548: 24) 
                  4. องค์กรเอกชน  ประกอบดว้ย  สภาองค์การพฒันาเด็กและเยาวชน และคณะท างาน
ด้านเด็ก  ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มองค์กรต่างๆ เ ช่น  มูลนิธิ เด็ก  มูลนิธิ เพื่อการพัฒนาเด็ก                     
พิริยานุเคราะห์มูลนิธิ    สหทยัมูลนิธิ  สมาคมสงเคราะห์เด็กก าพร้าแห่งประเทศไทย  มูลนิธิเด็ก
อ่อนในสลมั เป็นตน้  โดยมีเป้าหมายหลกัการในการท างานเพื่อพฒันาเด็ก  โดยเฉพาะเด็กท่ีอยู ่           
ในภาวะเส่ียง  ทั้งเด็กดอ้ยโอกาส  เด็กพิการ  เด็กเร่ร่อน  เด็กถูกทอดทิ้ง  ฯลฯ  (นนัทิยา รักตประจิต,  
2548: 26)  
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                  5. โรงเรียนในสังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้แก่  โรงเรียนเทศบาล        
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ อบต.  เป็นการจดัให้บริการชั้นเด็กเล็ก  เพื่อช่วยเหลือเด็กและผูป้กครอง  
โดยจดัเป็นชั้นเรียนส าหรับเด็กเล็กแทรกอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาล  ผูป้กครองเด็ก
ช่วยเหลือโรงเรียนบา้งเล็กน้อย  ครูผูส้อนอาจอาศยัคนทอ้งถ่ินนั้นมาช่วยสอน  และรับครูท่ีจบเอก
ปฐมวยัเขา้มาเป็นครูของโรงเรียน   
                 การจัดการศึกษาปฐมวัยจะด า เนินได้ส า เ ร็จข้ึนอยู่กับการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาท่ีจะตอ้งบริหารจดัการและปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึน ผูบ้ริหารจึงเป็นบุคคลท่ีควรจะน า
แนวทางต่างๆ  ไปพฒันาคุณภาพการศึกษา และจะตอ้งเป็นผูน้ านโยบายการศึกษาของรัฐไปสู่การ
ปฏิบติัเพื่อพฒันาคนให้มีคุณภาพ  การบริหารวิชาการ จึงเป็นงานหลกัส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โดยเฉพาะเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายหลกัของสถานศึกษา
และ เป็นเคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จและความสามารถของผูบ้ริหาร  การบริหารวิชาการในระดบัปฐมวยั
นั้น  มีความแตกต่างจากการบริหารวิชาการในระดบัการศึกษาอ่ืน คือในการบริหารวิชาการใน
ระดบัสูงข้ึนไปจะมุ่งเนน้ในเร่ืองเน้ือหาสาระทางวิชาการแต่ส าหรับเด็กปฐมวยัน้ีมุ่งพฒันาการและ
เตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ   สังคม   และสติปัญญา   เพื่อเป็นพื้นฐาน ในการท่ี
จะศึกษาต่อในระดบัประถมศึกษาต่อไป (จนัทรานี สงวนนาม, 2545: 143) ผูบ้ริหารจึงต้องมี
ความสามารถในการบริหารงานวชิาการ ตามมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา   ซ่ึงไดแ้ก่  การ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   การบริหารจดัการการเรียนรู้   การส่งเสริมให้มีการวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการจดัการเรียนรู้ และการนิเทศการศึกษา (ส านกัเลขาธิการคุรุสภา, 2549: 21)  
                 ในส่วนของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี การจดัการศึกษาปฐมวยั  
ในภาพรวม  ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความสนใจการศึกษาระดบัพื้นฐานมากกว่าการศึกษาระดบั
ปฐมวยั โดยเน้นย  ้าครูผูส้อนระดบัปฐมวยัพยายามสอนให้เด็กอ่านคล่อง  เขียนคล่อง เพื่อสนอง
ความตอ้งการของผูป้กครองไม่ตอ้งค านึงถึงพฒันาการทั้ง 4  ด้านของเด็กคือ  ด้านร่างกาย  ด้าน
อารมณ์      ดา้นสังคม    และดา้นสติปัญญา  จากการรายงานผลการประเมินพฒันาการนกัเรียนท่ีจบ
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช 2546 ปีการศึกษา 2553 ระดบัประเทศจงัหวดัเพชรบุรี  ดา้น
สติปัญญาค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 0.93  เม่ือเปรียบเทียบกับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในกลุ่มภาค
ตะวนัตก ซ่ึงประกอบดว้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  จงัหวดัราชบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดัตาก 
และจังหวดัเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรีอยู่ในอันดับต ่ ากว่าค่าเฉล่ียและอยู่ล  าดับค่อนข้างต ่ า 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือด าเนินงานประเมินพฒันาการนกัเรียนท่ีจบ
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัปีการศึกษา, 2553) และยงัสอดคลอ้งกบัการประเมินรอบสองของ สมศ.
ดา้นสติปัญญาอยูใ่นล าดบัค่อนขา้งต ่า    จากสภาพปัญหาดงักล่าว   แสดงให้เห็นดา้นสติปัญญาเป็น
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ประเด็นปัญหาส าหรับเด็กในวยัน้ีมาก  ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะท าการวิจยัใน เร่ืองการพฒันารูปแบบ
การบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรีเพื่อให้ได้ขอ้มูลเพื่อพฒันารูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษาต่อไป   
 
ค ำถำมกำรวจัิย 
 1. การบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มีสภาพปัจจุบนัและปัญหาอยูใ่นระดบัใด 
         2. การบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ควรมีรูปแบบอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ในกำรวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
        2. เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  
สังกดัส านกังานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี  
 
ขอบเขตกำรวจัิย  
 การวจิยัคร้ังน้ีก าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 
 ด้ำนเนือ้หำ 
 1. กระบวนการปฏิบติังานวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มี  6  ขั้น 1) ก าหนดเป้าหมาย  2)  การวางแผน 
3) การปฏิบัติตามแผน  4) การส่งเสริม นิเทศ ก ากับ ติดตาม   5) การตรวจสอบ ประเมินผล             
6) การายงานผลการด าเนินงาน        
                     2. งานวิชาการ  12  ดา้น   คือ  1)  ดา้นพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา    2) ดา้นพฒันา
กระบวนการเรียนรู้   3) ดา้นวดัผลและประเมินพฒันาการ 4) ดา้นวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา       
5) ดา้นพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี    6) ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้    7) ดา้นนิเทศการศึกษา  
8)  ด้านแนะแนวการศึกษา    9 )   ด้านพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                     
10) ดา้นส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชน 11)  ดา้นประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั
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สถานศึกษาอ่ืน  12) ด้านส่งเสริมสนบัสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา   
 
ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 การวจิยัน้ีไดก้  าหนดค าจ ากดัความและนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีส าคญัดงัน้ี 
 1. รูปแบบ คือ  ความสัมพนัธ์ของ  2  ชุด  ตวัแปร ประกอบดว้ยกระบวนการปฏิบติังาน
วชิาการ 6 ขั้น กบั งานวชิาการ 12  ดา้น ท่ีมีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั 
 2. กำรบริหำรวิชำกำรในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ  หมายถึง การบริหาร
กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา ปรับปรุงในการจดัการศึกษาปฐมวยัให้เกิด
ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายซ่ึงประกอบด้วยงานวิชาการ 12 ด้าน  ได้แก่  ด้าน
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา    ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้    ดา้นวดัผลและประเมินพฒันาการ   
ดา้นวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา    ดา้นพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลย ี  ดา้นพฒันาแหล่ง
เรียนรู้    ดา้นนิเทศการศึกษา    ดา้นแนะแนวการศึกษา   ดา้นพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา    ด้านส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชน   ด้านประสานความร่วมมือในการพฒันา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  และด้านส่งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

         2.1 ด้ำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  หมายถึง  การปรับปรุงเปล่ียนหลกัสูตร
สถานศึกษาท่ีมีอยูเ่ดิม ให้สอดคลอ้งกบั สภาพแวดลอ้ม สภาพปัญหาและความตอ้งการของสังคม 
ชุมชนและทอ้งถ่ิน ประเมินสถานภาพสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทศัน์ภารกิจเป้าหมาย คุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรและสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ี
ก าหนดให้มีในหลกัสูตร น าหลกัสูตรไปใช้ในการจดัประสบการณ์ อนัจะส่งผลต่อการพฒันาการ
ของผูเ้รียนใหสู้งข้ึนและมีประสิทธิภาพ 
        2.2 ด้ำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ หมายถึง  การด าเนินการร่วมกนัของบุคลากร
ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาในการจดักิจกรรมและประสบการณ์ให้กบัเด็กปฐมวยัได้
สอดคลอ้งกบัแผนการจดัประสบการณ์  สามารถด าเนินการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ มีพฒันาการ
สูง เรียนดว้ยอยา่งมีความสุข และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
                  2.3  ด้ำนวัดผลและประเมินพัฒนำกำร หมายถึง การด าเนินงานให้ครูสามารถใช้
วิธีการวดัผลและประเมินพฒันาการปฐมวยัได้ถูกตอ้งและเหมาะสม น าผลการวัดและประเมิน
พฒันาการของเด็กปฐมวยัมาปรับปรุงการจดักิจกรรมและประสบการณ์ รวมทั้งมีการนิเทศ ติดตาม
ใหค้รูมีการวดัและประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัอยา่งสม ่าเสมอ 
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                 2.4  ด้ำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   หมายถึง การพัฒนาโดยใช้
กระบวนการวจิยั  5 ขั้นตอน คือ การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดวิธีการในการแกปั้ญหา 
การพฒันาวิธีการหรือนวตักรรมและเคร่ืองมือวดั การน าวิธีการหรือนวตักรรมไปใช้และการ
วเิคราะห์ขอ้มูลและเสนอผล              
                 2.5  ด้ำนพฒันำส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  หมายถึง การด าเนินการส ารวจส่ือ
ท่ีมีอยู่และน ามาพฒันาส่ือให้มีคุณภาพท่ีสามารถใช้ในการจดักิจกรรม และประสบการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งจดัหาและผลิตส่ือเพิ่มเติมทั้งส่ือท่ีเป็นส่ือธรรมชาติและส่ือท่ีทนัสมยัอย่าง
หลากหลาย โดยการประสานความร่วมมือกบัสถาบนั องคก์ร อบต. ชุมชน และผูป้กครอง  ในการ
จดัหาส่ือเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมและเพียงพอ และมีการประเมินผลการใช้และพฒันาส่ือ
ร่วมกนั 
                 2.6  ด้ำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การส ารวจจดัหาและใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีเป็น
ส่ือประเภทต่างๆ ทั้ งวสัดุ เคร่ืองมือ เทคนิค วิธีการ เน้ือหา อาคารสถานท่ี บุคคล วฒันธรรม
ประเพณี  ท่ีมีความส าคญัและประโยชน์ ให้ผูเ้รียนได้รับประสบการณ์ตรง มีความสนุกสนาน 
น่าสนใจ ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกับท้องถ่ิน ให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  ส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการเรียนรู้กบัชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนทอ้งถ่ินกบัชีวิตประจ าวนั
ของผู ้เรียน การใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าชุมชนเข้าสู่
สถานศึกษา              
                 2.7 ด้ำนนิเทศกำรศึกษำ  หมายถึง  กระบวนการท างานร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนเพื่อช่วยเหลือแนะน าซ่ึงกนัและกนัในการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของครู ท่ีท าใหค้รูมีความพึงพอใจ และมีก าลงัใจ ท่ีจะพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
และพฒันาการด าเนินงานใดๆ ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถานศึกษาและของ
บุคลากรให้สูงข้ึน  และเพื่อให้พฒันาการของเด็กปฐมวยัสูงข้ึนตามจุดมุ่งหมาย  จนส่งผลให้
สถานศึกษาเป็นท่ียอมรับขอ ง ทุกฝ่าย 
                  2.8 ด้ำนแนะแนวกำรศึกษำ  หมายถึง การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความตอ้งการและจุดท่ีจะพฒันาเด็กปฐมวยัแล้วก าหนดเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน โดยจดั
กิจกรรมบริการต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของเด็กปฐมวยั 
                   2.9 ด้ำนพฒันำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  หมายถึง กระบวนการ
ในการจดัการศึกษาท่ีไดมี้การวางแผนหรือจดัระบบไวเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงท าให้เกิดความมัน่ใจและมี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวข้องสถานศึกษาตามขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพ  การ
ตรวจสอบคุณภาพและการประเมินผลคุณภาพของสถานศึกษา 
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   2.10 ด้ำนส่งเสริมควำมรู้ทำงวชิำกำรชุมชน หมายถึง  การศึกษา   การส ารวจความ
ตอ้งการสนบัสนุนงานวชิาการปฐมวยัแก่ชุมชน  การจดัให้ความรู้  เสริมสร้างความคิด  และเทคนิค  
ทกัษะทางวชิาการปฐมวยั  เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน  ทอ้งถ่ิน  ส่งเสริมให้
มีการแลกเปล่ียนความรู้  ประสบการณ์ระหวา่งบุคคล   ครอบครัว  ชุมชน  ทอ้งถ่ิน 
  2.11 ด้ำนประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับสถำนศึกษำอื่น  หมายถึง 
การประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพฒันาวิชาการปฐมวยักบัสถานศึกษา   ของรัฐ  เอกชน  
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ทั้งบริเวณใกลเ้คียง  ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา  และต่างเขตพื้นท่ี
การศึกษา  และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวชิาการปฐมวยักบัองคก์รต่างๆ 
  2.12 ด้ำนส่งเสริมสนับสนุนวิชำกำรกำรศึกษำแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
หน่วยงำน และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ  หมายถึงการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นหน้าท่ีสถานศึกษา
ให้บริการทางดา้นการศึกษาปฐมวยัแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดา้นต่างๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ของชุมชนซ่ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาจะตอ้งเป็นผูน้ าในการถ่ายทองทางวิชาการให้
ชุมชนสามารถรักษาไวแ้ละสืบทอดต่อๆ ไป 
 
          กระบวนกำรปฏิบัติงำนวิชำกำร หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานวิชาการประกอบ 
ดว้ย 
                      1. กำรก ำหนดเป้ำหมำย  หมายถึง การก าหนดส่ิงท่ีต้องการท่ีจะให้เกิดข้ึน             
ในอนาคต 
                      2. กำรวำงแผน หมายถึง การก าหนดวิธีการปฏิบติังานไวล่้วงหนา้ เพื่อรองรับกบั
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอย่างมีระบบ การวางแผนงานต้องสอดคล้องกันนโยบาย การ
วางแผนตอ้งอาศยัหลกัวิชาการหรือความรู้ทางวิชาการ การวางแผนตอ้งอาศยัขอ้มูลเพื่อช่วยให้
ก าหนดวธีิการไดถู้กตอ้งและมีเหตุผล 
                      3. กำรปฏิบัติตำมแผน หมายถึง การด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไวใ้ห้บรรลุ
เป้าหมาย 
                      4. กำรส่งเสริม นิเทศ ก ำกบั ติดตำม  หมายถึง การด าเนินการส่งเสริม นิเทศ ก ากบั 
ติดตาม  การปฏิบติังานวชิาการในการด าเนินการตามแผนวชิาการท่ีก าหนดไวใ้หบ้รรลุเป้าหมาย 
                      5. กำรตรวจสอบ  ประเมินผล หมายถึง การด าเนินการตรวจสอบ ประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้
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                      6. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  หมายถึง การรายงานผล การปฏิบติังาน แสดงให้
เห็นผลการด าเนินงานวา่บรรลุความส าเร็จตามเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไวแ้ละการน าผลการประเมิน
ไปใช ้ 

      สถำนศึกษำ หมายถึง  โรงเรียนของรัฐท่ีด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปฐมวยั ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี สังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
                     ผู้บริหำร   หมายถึง  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา ของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ     
                     ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  หมายถึง  ครูท่ีท าหนา้ท่ีสอนระดบัปฐมวยั ของส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
           ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 
                      1.  เป็นองค์ความรู้ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบถึงสภาพปัจจุบนั
และปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
                      2.  สถานศึกษาไดรู้ปแบบการบริหารวชิาการเพื่อน าไปบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ 
                      3.  เป็นแนวทางใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดน้ ารูปแบบการบริหาร
วชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี ไปประยุกต์ในการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาให้เกิด
ประโยชน์กบัเด็ก บุคลากรและองคก์รต่อไป 
 
 
 
 



บทที ่ 2 
เอกสาร และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้สรุปสาระส าคญัแล้วน าไปท า
กรอบแนวคิดในการวจิยั โดยมีประเด็นการศึกษา  ดงัน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและหลกัการในการพฒันารูปแบบ                      
          2.   แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารวชิาการ 
                   3.   แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการบริหาร 
 4.   แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
                  5.   แนวคิดเก่ียวกบัการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ 
 6.   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 7.   กรอบแนวคิดในการวจิยั 
  
1. แนวคิดเกีย่วกบัรูปแบบและหลกัการในการพฒันารูปแบบ 
 
 1.1  ความหมายของรูปแบบ  รูปแบบเป็นส่ิงท่ีสร้างและพฒันาข้ึนไวเ้ป็นแนวทางใน
การท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึง  มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
 คมัภีร์  สุดแท ้(2553)  กล่าววา่ รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีสร้าง หรือพฒันาข้ึน แสดงให้เห็น
ถึงองคป์ระกอบส าคญัๆ ของเร่ืองใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 ปัญญา ทองนิล (2553) ได้กล่าวว่า  รูปแบบ  หมายถึง  โครงสร้างท่ีเกิดจากทฤษฎี 
ประสบการณ์ การคาดการณ์ น าเสนอในรูปของขอ้ความหรือแผนผงั 
 ณฐัศกัด์ิ  จนัทร์ผล  (2552: 125) รูปแบบหมายถึงโครงสร้างโปรแกรม แบบจ าลองหรือ
ตวัแบบท่ีจ าลองสภาพความเป็นจริงท่ีสร้างข้ึนจากการลดทอนเวลาและเทศะ พิจารณาวา่มีส่ิงใดบา้ง
ท่ีจะตอ้งน ามาศึกษาเพื่อใช้ทดแทนแนวคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึง โดยอธิบาย
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆของรูปแบบนั้นๆ 
                   มาลี  สืบกระแส (2552: 108-109) รูปแบบมีสองลกัษณะ คือ รูปแบบจ าลองของส่ิงท่ี
เป็นรูปธรรม เช่นระบบการปฏิบติังาน และรูปแบบท่ีเป็นแบบจ าลองของส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ รูปแบบอาจแสดงความสัมพนัธ์ด้วยเส้นโยงแสดงในรูปแผนภาพหรือ
เขียนในรูปสมการคณิตศาสตร์ หรือสมการพยากรณ์หรือเขียนเป็นขอ้ความ จ านวน หรือ ภาพ หรือ
แผนภูมิหรือรูปสามมิติ 
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 ทิศนา  แขมมณี (2550)  ไดก้ล่าวอธิบายความหมายของรูปแบบไวว้า่ รูปแบบ หมายถึง 
เคร่ืองมือทางความคิดท่ีบุคคลใช้ในการสืบสอบหาค าตอบ ความรู้ ความเขา้ใจในปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึน โดยสร้างมาจากความคิด ประสบการณ์ การใชอุ้ปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎี  หลกัการต่างๆ 
และแสดงออกในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง  
 วิลเลอร์ (Willer, 1967: 125)  กล่าวว่ารูปแบบเป็นการสร้างมโนทัศน์ 
(Conceptualization) เก่ียวกบัชุดของปรากฏการณ์โดยอาศยัหลกัการ (Rationale)ของระบบรูปนยั 
(Formal system) และมีจุดมุ่งหมายเพื่อการท าให้เกิดความกระจ่างชดัของนิยาม ความสัมพนัธ์ และ
ประพจน์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 พลอเตอร์และพอล (Procter and Paul 1978: 174) ให้ความหมายค าค าน้ีไวใ้น Longman  
Dictionary of Contemporary  English โดยสรุปแลว้จะมี 3ลกัษณะใหญ่ คือ  Model ท่ีหมายถึงส่ิงซ่ึง
เป็นแบบยอ่ส่วนของจริงความหมายน้ีตรงกบัภาษาไทยว่า  แบบจ าลอง เช่น แบบจ าลองของเรือด า
น ้ า เป็นตน้ Model ท่ีหมายถึงส่ิงของหรือคนท่ีน ามาใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินการบางอย่าง 
เช่น ครูแบบอย่าง  นกัเดินแบบหรือแม่แบบในการวาดภาพศิลป์  เป็นตน้ Model ท่ีหมายถึงแบบ
หรือรุ่นของผลิตภณัฑต่์างๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่น 864X เป็นตน้  
 โทส์และคาร์รอล (Tosi  and Carroll, 1982: 74) กล่าวไวว้า่ รูปแบบเป็นนามธรรมของ
จริงหรือภาพจ าลองของสภาพการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบอยา่งง่ายๆไปจนถึง
รูปแบบท่ีมีความสลบัซบัซอ้นมากๆ และมีทั้งรูปแบบทั้งกายภาพ (Physicalmodel) ท่ีเป็นแบบ 
จ าลองของวตัถุ เช่น แบบจ าลองหอสมุดแห่งชาติ  แบบจ าลองเคร่ืองบินขบัไล่ เอฟ 16 เป็นตน้ และ
รูปแบบเชิงลกัษณะ (Qualitative Model) ท่ีใช้อธิบายปรากฏการณ์ดว้ยภาษาหรือสัญลกัษณ์ เช่น 
รูปแบบเชิงระบบและตามสถานการณ์ (A Sastem/Contingency Model)  ของ บราวน์ และโมเบริกส์
(Brown and Moberg 1980: 56) และรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2548) 
เป็นตน้  และรูปแบบการบริหารซ่ึงก าลงัศึกษาและพฒันาในการวจิยัคร้ังน้ีจะอยูใ่นกลุ่มของรูปแบบ
ประเภทหลงั คือรูปแบบเชิงคุณลกัษณะ ซ่ึงเป็นรูปแบบในความหมายโดยทัว่ไปเม่ือกล่าวถึงค าน้ีใน
วงวชิาการ  
 บาร์โดและฮาร์ตแมน (Bardo and Hartman, 1982: 245)ได้กล่าวถึงรูปแบบในทาง
สังคมศาสตร์ไวว้่า “เป็นชุดของขอ้ความเชิงนามธรรมเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีเราสนใจ เพื่อใช้ใน
การนิยามคุณลกัษณะและ/ หรือ บรรยายคุณสมบติันั้นๆ” Bardo และ Hartman  อธิบายต่อไปว่า 
รูปแบบเป็นอะไรบางอยา่งท่ีเราพฒันาข้ึนมา  เพื่อบรรยายคุณลกัษณะท่ีส าคญัๆของปรากฏการณ์
อย่างใดอย่างหน่ึง  เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ รูปแบบจึงมิใช่การบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์อยา่งละเอียดทุกแง่มุม เพราะการท าเช่นนั้นจะท าใหรู้ปแบบมีความซบัซ้อนและยุง่ยาก
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เกินไปในการท่ีจะท าความเขา้ใจ ซ่ึงจะท าให้คุณค่าของรูปแบบนั้นดอ้ยลงไป ส่วนการท่ีจดัระบบ
รูปแบบหน่ึงๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้นๆ ควรมี
องค์ประกอบอะไรบา้ง ไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดเป็นการตายตวั ทั้งน้ีก็แลว้ปรากฏการณ์แต่ละอย่างและ
วตัถุประสงคข์องผูส้ร้างรูปแบบท่ีตอ้งการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆอยา่งไร 
 สโตเน่อร์และแวนเกิล (Stoner and Wankel, 1986: 44) ให้ทศันะว่ารูปแบบเป็นการ
จ าลองความจริงของปรากฏการณ์เพื่อท าให้เราได้เข้าใจความสัมพันธ์ท่ี สลับซับซ้อนของ
ปรากฏการณ์นั้นๆไดง่้ายข้ึน  
 ไรย์ (Raj, 1996: 45)  ได้ให้ความหมายของค าว่ารูปแบบ (Model) ในหนังสือ 
Encyclopedia of Psychology and Education ไว ้ 2 ความหมายดงัน้ี 1) รูปแบบ คือ รูปยอ่ของความ
จริงของปรากฏการณ์ ซ่ึงแสดงดว้ย ขอ้ความ จ านวน หรือ ภาพ โดยการลดทอนเวลา และเทศะ ท า
ใหเ้ขา้ใจความจริงของปรากฏการณ์ไดดี้ยิง่ข้ึน  2)  รูปแบบ คือ ตวัแทนของการใชแ้นวความคิดของ
โปรแกรมท่ีก าหนดเฉพาะโดยสรุปแล้ว รูปแบบหมายถึงแบบจ าลองอย่างง่ายหรือย่อส่วน 
(Simplified Form) ของปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีผูเ้สนอรูปแบบดงักล่าวไดศึ้กษาและพฒันาข้ึนมาเพื่อ
แสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เขา้ใจได้ง่ายข้ึน  หรือในบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการ
ท านายปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน  ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง
ต่อไป 
 กูด (Good, 2005: 177) ในพจนานุกรมการศึกษาไดร้วบรวมความหมายของรูปแบบ 
เอาไว ้4 ความหมาย คือ 1)  เป็นแบบอยา่งของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ ้ า  
2) เป็นตวัอย่างเพื่อเลียนแบบ เช่น ตวัอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผูเ้รียนได้
เลียนแบบ เป็นตน้  3)  เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซ่ึงเป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลกัการ
หรือแนวคิด  4)  เป็นชุดของปัจจยั  ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ ซ่ึงกนัและกนัซ่ึงรวมตวักนัเป็นตวั
ประกอบและเป็นสัญลกัษณ์ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมา เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือ
บรรยายเป็นภาษาก็ได ้ 
 ทิงคเ์อก็ชิสท ์(Thinkexist, 2008 : 1)  ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่รูปแบบ   (Model) ไวว้า่
เป็นแบบจ าลองระบบการปฏิบติังาน หรือแบบแปลนของการก่อสร้างท่ีวาดไวล่้วงหนา้ หรือส่ิงของ
ท่ีเป็นตวัแทนแสดงความคิดของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หรือส่ิงท่ีเตรียมเอาไวล่้วงหน้าอาร์
ดิกชัน่นารี (Ardictionaary, 2008: 1)  ไดนิ้ยามความหมายของ (Model) วา่ หมายถึง แบบจ าลองท่ี
เป็นสัดส่วนหรือเป็นประเภทเดียวกนักบัของจริงหรือสัญลกัษณ์ของการเป็นตวัแทนส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ี
คาดวา่จะเกิดในอนาคต หรือแบบแผนของส่ิงท่ีเตรียมไว ้ 



12 
 

 การให้ความหมายของรูปแบบ (Model) ในหนงัสือ   Encyclopedia of Psychology and 
Education ไว ้2 ความหมายดงัน้ี  
 1. รูปแบบ คือ รูปย่อของความจริงของปรากฏการณ์ ซ่ึงแสดงดว้ย ขอ้ความ จ านวน 
หรือ ภาพ โดยการลดทอนเวลา และเทศะ ท าใหเ้ขา้ใจความจริงของปรากฏการณ์ไดดี้ยิง่ข้ึน  
 2. รูปแบบ คือ ตวัแทนของการใชแ้นวความคิดของโปรแกรมท่ีก าหนดเฉพาะ   
 เรย ์ (Raj, 1996: 197) รูปแบบหมายถึงรูปยอ่ท่ีเลียนแบบความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์
ใดปรากฏการณ์หน่ึงโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยจดัระบบความคิดในเร่ืองนั้นใหง่้ายข้ึน 
 สารานุกรมสแตนฟอร์ดดา้นปรัชญา (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2006:  
671) ได้ให้ความหมายของรูปแบบในลักษณะสอดคล้องกับการให้ความหมายของ Good ว่า 
รูปแบบเป็นระบบหรือโครงสร้างท่ีถูกสร้างข้ึนมาจากทฤษฎีทั่วไปเพื่อพรรณนาและอธิบาย
ปรากฏการณ์นั้นๆ  
          Husen and Postlethwaite (1994: 3895) ไดใ้ห้ความหมาย วา่รูปแบบ คือ โครงสร้างท่ี
ถูกน าเสนอเพื่อใช้วินิจฉัยความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบท่ีสร้างมาจากเหตุการณ์ การหย ัง่รู้ 
ดว้ยวธีิการอุปมาอุปมยั หรือไดม้าจากทฤษฎี รูปแบบจึงไม่ใช่ทฤษฎี 
 สรุปได้ว่า  รูปแบบ หมายถึง ความสัมพันธ์ของ 2  ชุด ตัวแปร ประกอบด้วย
กระบวนการปฏิบติังาน กบังานวชิาการท่ีมีความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั 
  1.2 องค์ประกอบของรูปแบบ 
 นกัการศึกษาไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของรูปแบบได ้4 องคป์ระกอบดงัน้ี ฮสัเซน และ
โพสเล็ทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994: 3865; ทิศนา แขมมณี, 2550: 220)  
 1.  รูปแบบสามารถน าไปสู่การท านายผลท่ีตามมา สามารถทดสอบ / สังเกตได ้
 2. มีความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณ์เร่ืองนั้น / ปรากฏกลไกลเชิงสาเหตุท่ี
ก าลงัศึกษาและอธิบายเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา 
 3. รูปแบบช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอด ความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีก าลงัศึกษา / 
ช่วยสืบเสาะความรู้ 
 4. รูปแบบมีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างมากกวา่ความสัมพนัธ์เชิงเช่ือมโยง 
 จากการศึกษาตวัอย่างของรูปแบบจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่างๆ  พบว่าไม่ปรากฏมี
หลกัเกณฑ์ท่ีเป็นเกณฑ์ตายตวัว่ารูปแบบนั้นตอ้งมีองค์ประกอบอะไรบา้งอย่างไร  ส่วนใหญ่จะ
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ท่ีผูส้นใจด าเนินการศึกษา  ส่วนการก าหนดองคป์ระกอบ
รูปแบบในการศึกษาและการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัองค์การและการบริหารจดัการ (The 
Model  of  Organization  and  Management) ตามความคิดของ บราวน์ และโมเบริกส์  Brown  and  
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Moberg (1980: 98) นั้น   Brown  และ  Moberg ไดส้ังเคราะห์รูปแบบข้ึนมาจากแนวคิดเชิงระบบ 
(Systems  Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) และ
องคป์ระกอบตามรูปแบบของ  Brown  และ  Moberg  ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้ม (Envvironment)  
เทคโนโลยี  (Technology) โครงสร้าง(Struccture)  กระบวนการจดัการ(Management   Process)  
และการตดัสินใจสั่งการ(Decision making) 
 รูปแบบการศึกษาและการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัองค์การและการบริหารของ 
Brown  and  Moberg (1980: 17) มีลกัษณะดงัแผนภาพท่ี 1 
 

สภาพแวดลอ้ม 

 

เทคโนโลย ี

 

กระบวนการจดัการ                                การตดัสินสั่งการ 

  

แผนภาพท่ี 1   รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ์ (Systems/Contingency Model) ของ Brown  and  
Moberg 
 
 ส าหรับองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารการศึกษาเท่าท่ีพบจากการศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวข้องพบว่าส่วนใหญ่จะกล่าวถึง  การจดัองค์การบริหารหรือโครงสร้างระบบบริหารและ
แนวทางในการด าเนินงานในภาระหนา้ท่ี (Function) ท่ีส าคญัๆในการบริหารงานขององคก์ารนั้นๆ 
เช่น การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานการเงิน การบริหารงานวิชาการ เป็นต้น ซ่ึงจะได้
กล่าวถึงอีกคร้ังหน่ึงในตอนท่ีวา่ดว้ยการก าหนดองคป์ระกอบในการก าหนดรูปแบบต่อไปโดยสรุป
แลว้ในการก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบวา่จะประกอบดว้ยอะไรบา้ง จ านวนเท่าใดมีโครงสร้าง
และความสัมพนัธ์กนัอยา่งไรนั้นอยูก่บัปรากฏการณ์ท่ีเราก าลงัศึกษาหรือจะออกแบบแนวคิดทฤษฎี
และหลกัการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้นๆเป็นหลกั 
 

โครงสร้าง 
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                      1.3   ประเภทของรูปแบบ 
                       รูปแบบมีหลายประเภทดว้ยกนัซ่ึงนกัวิชาการดา้นต่างๆ ก็ไดจ้ดัแบ่งประเภทต่างกนั
ออกไปส าหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น (Keeves, 1988: 561-565) ได้แบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภท คือ  
                      1. Analogue Model เป็นรูปแบบท่ีใชก้ารอุปมาอุปมยัเทียบเคียงปรากฏการณ์ซ่ึงเป็น
รูปธรรมเพื่อสร้างความเขา้ใจในปรากฏการณ์ท่ีเป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการท านายจ านวน
นกัเรียนท่ีจะเขา้สู่ระบบโรงเรียน ซ่ึงอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน ้ าเขา้และปล่อยน ้ าออกจากถงั
นกัเรียนท่ีจะเขา้สู่ระบบเปรียบเทียบไดก้บัน ้ าท่ีเปิดออกจากถงั ดงันั้นนกัเรียนท่ีคงอยู่ในระบบจึง
เท่ากบันกัเรียนท่ีเขา้สู่ระบบลบดว้ยนกัเรียนท่ีออกจากระบบ เป็นตน้  
                    2. Semantic Model เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด 
องคป์ระกอบ และความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของปรากฏการณ์นั้นๆ เช่น รูปแบบการสอนของ 
Joyce and Well, 1985: 41)  
                    3. Mathematical Model เป็นรูปแบบท่ีใชส้มการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ือในการแสดง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ รูปแบบประเภทน้ีนิยมใช้กนัทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์
รวมทั้งการบริหารการศึกษาดว้ย 
                   4.Causal Model เป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจากเทคนิคท่ีเรียกว่า Path Analysis และ
หลกัการสร้าง Semantic Model โดยการน าเอาตวัแปรต่างๆ มาสัมพนัธ์กนัเชิงเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 
เช่น The Standard Deprivation Model ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาท่ีบา้น และระดบัสติปัญญา ของเด็ก 
เป็นตน้ 
       Schwirian (อา้งถึงใน Bardo & Hardman 1982: 70-72) นกันิเวศวิทยาคนส าคญั ไดแ้บ่ง
ประเภทของรูปแบบด้วยการอธิบายลกัษณะจากลกัษณะของเมืองออกเป็นรูปแบบท่ีอธิบายโดย
พื้นท่ีนั้นเป็นจุดมุ่งหมายในการบรรยายลกัษณะของเมืองวา่มีลกัษณะเช่นไร เช่น Concentric Zone 
Model และ Social Area Analysis Model เป็นตน้ ส าหรับรูปแบบท่ีใช้อธิบายคุณลกัษณะของ
ประชากรเมืองนั้น เป็นรูปแบบท่ีเสนอแนวคิดในการอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของประชากรเมือง
ต่างๆ เช่น Residential Segregation Model เป็นตน้ 
                    จอยส์และเวลล์ (Joyce and Well, 1985: 74) ไดศึ้กษาและจดัแบ่งประเภทของรูปแบบ
ตามแนวคิดหลกัการหรือทฤษฎี ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบนั้นๆ และ ไดแ้บ่งกลุ่มรูปแบบ
การสอนเอาไว ้  4 รูปแบบ คือ 
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 1. Information–Processing Models เป็นรูปแบบการสอนท่ียึดหลกัความสามารถใน
กระบวนการประมวลขอ้มูลของผูเ้รียนและแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจดัการกบัขอ้มูลให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 2.  Personal   Models รูปแบบการสอนท่ีจดัไวใ้นกลุ่มน้ีให้ความส าคญักบัปัจเจกบุคคล
และการพฒันาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเนน้กระบวนการท่ีแต่ละบุคคลจดัระบบปฏิบติัต่อสรรพส่ิง 
(Reality) ทั้งหลาย 
 3. Social Interaction Models เป็นรูปแบบท่ีให้ความส าคญักบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลและบุคคลต่อสังคม 
 4. Behavior Models เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนท่ีใชอ้งคค์วามรู้ดา้นพฤติกรรม
ศาสตร์เป็นหลกัในการพฒันารูปแบบ จุดเนน้ท่ีส าคญัคือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสังเกตได้
ของผูเ้รียนมากกวา่การพฒันาโครงสร้างจิตวทิยาและพฤติกรรมท่ีไม่สามารถสังเกตได ้
 สไตเนอร์ (Steiner, 1988: 148) รูปแบบแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 1)  รูปแบบเชิง
ปฏิบติั (Prectcal Model or Model-of )  รูปแบบประเภทน้ีเป็นแบบจ าลองทางกายภาพ  เช่น 
แบบจ าลองรถยนต ์ เคร่ืองบิน ภาพจ าลอง 2) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model  or Model-of ) 
เป็นแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนจากกรอบความคิดท่ีมีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน  ตวัทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือ
แบบจ าลองเป็นตวัช่วยใหเ้กิดรูปแบบท่ีมีโครงสร้างต่างๆท่ีสัมพนัธ์กนั 
 บาร์โดและอาร์ตแมน (Bardo and Hartman, 1982: 141) นกันิเวศวิทยาคนส าคญัท่าน
หน่ึงไดใ้หท้ศันะท่ีน่าสนใจไวอี้กแนวหน่ึงซ่ึงเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบ  
โดยแบ่งประเภทของรูปแบบ ด้วยการอธิบายลักษณะจากลักษณะของเมืองออกเป็นรูปแบบท่ี
อธิบายโดยลักษณะพื้นท่ีและรูปแบบท่ีอธิบายโดยลักษณะของประชากร  รูปแบบท่ีใช้ในการ
อธิบายโดยพื้นท่ีนั้ นมีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลักษณะของเมืองว่าลักษณะอย่างไร เช่น 
Concentric  Zone Model  และ Social  Area Analysis model เป็นตน้ ส าหรับรูปแบบท่ีใชอ้ธิบาย
โดยคุณลกัษณะของประชากรนั้น  เป็นรูปแบบท่ีเสนอแนวคิดในการอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของ
ประชากรของเมืองต่างๆเช่น Sesidential Segregation Model และ Group Location   Model  เป็นตน้ 
 ตามความคิดของสไตเนอร์ (Steiner, 1988: 215) รูปแบบแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 
 1.  รูปแบบเชิงปฏิบติั (Prectcal Model or Model-of)รูปแบบประเภทน้ีเป็นแบบจ าลอง
ทางกายภาพ เช่น แบบจ าลองรถยนต ์ เคร่ืองบิน ภาพจ าลอง 
 2.  รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-of) เป็นแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนจาก
กรอบความคิดท่ีมีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตวัทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลองเป็นตวัช่วยให้เกิด
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รูปแบบท่ีมีโครงสร้างต่างๆท่ีสัมพนัธ์กนั รูปแบบตามความคิดเห็นของ คีพ (Keeves, 1988: 178) 
จ  าแนกออกไดเ้ป็น  5 รูปแบบคือ 
 1) รูปแบบคลา้ย (Analogue Models) คือเป็นรูปแบบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระบบกายภาพ  
มกัเป็นรูปแบบท่ีใชใ้นวิทยาศาสตร์กายภาพเป็นรูปแบบท่ีน าไปใชอุ้ปมากบัส่ิงอ่ืนได ้เช่น รูปแบบ
แบบจ าลองระบบสุริยะท่ีเกิดข้ึนจริง  ธนาคารจ าลองกบัระบบธนาคารท่ีเป็นจริง แบบจ าลองการ
ผลิตกบัการผลิตจริง เป็นตน้ 
 2) รูปแบบท่ีอธิบายความหมายหรือให้ความหมาย (Semantic Models) คือ เป็นรูปแบบ
ท่ีใช้ภาษาในการบรรยายลกัษณะของรูปแบบชนิดน้ีจะใช้วิธีการอุปมาในการพิจารณาดว้ยภาษา
มากกวา่ท่ีจะใชว้ธีิอุปมาในการพิจารณาดว้ยโครงสร้างกายภาพ 
 3) รูปแบบท่ีมีลกัษณะเป็นแผนภูมิแบบแผน หรือโครงการ (Schematic Models) 
 4) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Models) คือเป็นรูปแบบท่ีก าหนด
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบในรูปสมการหรือฟังชนัทางคณิตศาสตร์ 
 5) รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Models) คือเป็นรูปแบบท่ีมีโครงสร้างเป็นสมการเชิงเส้น
ท่ีประกอบด้วยตวัแปรสัมพนัธ์กันเป็นเหตุและผล มีการทดสอบสมมุติฐานผลของรูปแบบจาก
ลกัษณะการแบ่งประเภทของรูปแบบของนักวิชาการต่างๆ ท่ีกล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าการแบ่ง
ประเภทของรูปแบบตามแนวคิดท่ีหน่ึงนั้นบอกให้ทราบถึงลกัษณะการเขียนรูปแบบท่ีมีก่ีลกัษณะ  
ส่วนการแบ่งประเภทของรูปแบบในแบบท่ีสองและสามนั้นเป็นการแบ่งประเภทของรูปแบบตาม
แนวคิดพื้นฐานในการเสนอรูปแบบในการบรรยาย  อธิบายปรากฏการณ์นั้นๆเป็นหลกั 
 จากท่ีกล่าวมาแสดงว่า รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกนัเป็นส่ิงท่ีสร้างและพฒันาข้ึน  
ของแต่ละสาขาก็มีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ได้
แบ่งออกเป็น รูปแบบท่ีใชก้ารอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซ่ึงเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความ
เขา้ใจในปรากฏการณ์ท่ีเป็นนามธรรม รูปแบบท่ีใชภ้าษาส่ือในการขยายหรืออภิปรายปรากฏการณ์
ท่ีศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบท่ีใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ือในการแสดง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆและรูปแบบท่ีน าเอา ตวัแปรต่างๆ มาสัมพนัธ์กนัเชิงเหตุและผลท่ี
เกิดข้ึน เป็นตน้ 

1.4   คุณลกัษณะของรูปแบบทีด่ี 
 Keeves (1988: 560) กล่าววา่ รูปแบบท่ีใชป้ระโยชน์ได ้ควรจะมีขอ้ก าหนด  
(Requirement) 4  ประการ  คือ 
  1.รูปแบบ ควรประกอบดว้ยความสัมพนัธ์อยา่งมีโครงสร้าง (Structural Relationship) 
มากกวา่ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัแบบรวม ๆ (Associative Relationship)  
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  2.รูปแบบ ควรใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถถูกตรวจสอบ
ไดโ้ดยการสังเกต ซ่ึงเป็นไปไดท่ี้จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้
 3.  รูปแบบ ควรจะตอ้งระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษา ดงันั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได ้ควรใชอ้ภิปรายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 
 4.  รูปแบบ ควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่ และสร้างความสัมพนัธ์ของตวั
แปรในลกัษณะใหม่ ซ่ึงเป็นการขยายในเร่ืองท่ีก าลงัศึกษา 
     1.5   การตรวจสอบรูปแบบ 
 จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของการสร้างรูปแบบก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นดว้ย
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี ซ่ึงอาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิง
คุณลกัษณะ(Qualitative)  และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยท่ีการตรวจสอบรูปแบบจากหลกัฐาน
เชิงคุณลักษณะอาจใช้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิง
ปริมาณใช้เทคนิคทางสถิติ ซ่ึงการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลกัษณะ 2 อย่าง (อุทุมพร 
จามรมาน, 2541: 23) คือ 
 1. การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพนัธ์ / ความเก่ียวขอ้ง / เหตุผลระหว่าง   
ตวัแปร  
 2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพนัธ์ดงักล่าว ซ่ึงการประมาณค่าน้ีสามารถ
ประมาณขา้มกาลเวลา กลุ่มตวัอยา่ง หรือสถานท่ีได ้(Across Time, Samples, Sites)  
 Eisner (1976: 192-193) ไดเ้สนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใช้ผูท้รงคุณวุฒิในบาง
เร่ืองท่ีตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกวา่การวิจยัในเชิงปริมาณ โดยเช่ือวา่การรับรู้ท่ีเท่ากนันั้นเป็น
คุณสมบติัพื้นฐานของผูรู้้ และไดเ้สนอแนวคิดการประเมินโดยผูท้รงคุณวฒิุไวด้งัน้ี 
 1. การประเมินโดยแนวทางน้ี มิไดเ้นน้ผลสัมฤทธ์ิของเป้าหมายหรือวตัถุประสงคต์าม 
รูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal–Based Model) การตอบสนองปัญหา และความ
ต้องการของผูเ้ก่ียวข้องตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive model) หรือ
กระบวนการการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซ้ึงเฉพาะในประเด็นท่ีน ามาพิจารณา ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้ง
เก่ียวโยงกบัวตัถุประสงค์ หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเสมอไป แต่อาจจะผสมผสาน
ปัจจยัในการพิจารณาต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ตามวิจารญาณของผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปเก่ียวกบั
คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของส่ิงท่ีท าการประเมิน 
 2.  เป็นรูปแบบการประเมินท่ีเนน้ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเร่ืองท่ี 
จะประเมิน โดยท่ีพฒันามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ (Art Criticism) ท่ีมีความละเอียดลึกซ้ึง
และตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูงมาเป็นผูว้ินิจฉัย เน่ืองจากเป็นการวดัคุณค่าไม่อาจประเมินดว้ย
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เคร่ืองวดัใดๆ ได้ และตอ้งใช้ความรู้ความสามารถของผูป้ระเมินอย่างแทจ้ริง ต่อมาได้มีการน า
แนวคิดน้ีมาประยุกตใ์ชใ้นทางการศึกษาระดบัสูงในวงการอุดมศึกษามากข้ึน ในสาขาเฉพาะท่ีตอ้ง
อาศยัผูรู้้ ผูเ้ล่นในเร่ืองนั้นจริงๆ มาเป็นผูป้ระเมินผล ทั้งน้ีเพราะองคค์วามรู้เฉพาะสาขานั้นผูท่ี้ศึกษา
เร่ืองนั้นจริงๆ จึงจะทราบและเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง 
 3. เป็นรูปแบบท่ีใช้บุคคล คือ ผูท้รงคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน โดยให้ความ
เช่ือถือว่าผูท้รงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรมและมีดุลพินิจท่ีดี ทั้งน้ีมาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่างๆ นั้น 
จะเกิดข้ึนจากประสบการณ์และความช านาญของผูท้รงคุณวฒิุนั้นเอง 
 4. เป็นรูปแบบท่ียอมให้ความยืดหยุน่ในกระบวนการท างานของผูท้รงวุฒิตามอธัยาศยั 
และความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญท่ีพิจารณา การบ่งช้ีข้อมูลท่ี
ตอ้งการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวนิิจฉยัขอ้มูล ตลอดจนวธีิการน าเสนอ 
 ทั้งน้ี การเลือกผูท้รงวุฒิจะเน้นท่ีสถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และการเป็นท่ี
เช่ือถือ (High Credit) ของวชิาชีพนั้นเป็นส าคญั     
 1.6 การสร้างรูปแบบและการพฒันารูปแบบ 
 1.6.1 การสร้างรูปแบบ  คือ การก าหนดมโนทศัน์เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ 
เพื่อช้ีให้เห็นชดัเจนว่ารูปแบบเสนออะไร  เสนออย่างไร  เพื่อให้ไดอ้ะไร  และส่ิงท่ีไดน้ั้นอธิบาย
ปรากฏการณ์อะไร  และน าไปสู่ขอ้คน้พบอะไรใหม่ๆ (Steiner, 1969; Keeve, 1988: 172)  ขั้นตอน
การสร้างรูปแบบเขียนไวใ้นแผนภาพท่ี 2 
               สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
 

มโนทศัน์ 
Concepts 

การวดัMeasurement ตวัแปร 
Variables 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                 ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้เสนอ Relating  Propositions 

                                                                                        

 
 
แผนภาพท่ี 2   แสดงขั้นตอนการสร้างรูปแบบสร้างความสัมพนัธ์ 
   

ขอ้เสนอ 
Propositions 

ผลการท านาย 
Solution 

รูปแบบ 
Models 
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                      กล่าวโดยสรุป  รูปแบบท่ีจะน าไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้น ตอ้งประกอบด้วย
ลกัษณะท่ีส าคญั  คือ มีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง  สามารถท านายผลได ้ สามารถขยายความผล
ท านายไดก้วา้งขวางข้ึนและสามารถน าไปสู่แนวคิดใหม่ๆ ส าหรับการพฒันารูปแบบนั้น  ผูว้ิจยั
จะตอ้งศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบน าเอาขอ้มูลท่ีจดัเก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์  
เพื่อก าหนดความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบก าหนดโครงสร้างและข้อเสนอของรูป
แบบอย่างชัดเจนเพื่อน าไปสู่ผลสรุปเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ีมุ่งหวงัของการวิจยัมีการทดสอบ
และปรับปรุงรูปแบบก่อนน ารูปแบบไปใชง้านจริงและมีการประเมินผลหลงัจากการน ารูปแบบไป
ใชง้านจริง 

มิยากาวะ  (2550: 3) เสนอการสร้างโมเดลวา่เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางธรมรชาติหรือ
สังคมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เราอาจไม่ศึกษาปรากฏการณ์เร่ืองนั้นโดยตรงก็ได ้แต่เราศึกษา โดยวิธีการ
สร้างโมเดล เพื่อหาขอ้สรุปท่ีสามารถน าไปอธิบาย ท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ ท่ีศึกษา ดงั
แผนภาพท่ี 3  

 
การสร้างโมเดล  การใชโ้มเดล 

   

สภาพ            
ความเป็นจริง   
ของปรากฏการณ์       
ท่ีศึกษา 

 
โมเดล 

ขอ้สรุป 
-อธิบาย 
-ท านาย 
-ควบคุม 

  

 
 
แผนภาพท่ี 3 การศึกษาปรากฏการณ์โดยวธีิการสร้างโมเดล 
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 โมเดลท่ีใชศึ้กษาคน้ควา้ปรากฏการณ์ทางสังคมต้องมีคุณสมบติั 2 ประการ คือ ประการท่ี
หน่ึงมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ของเร่ืองท่ีศึกษาและอีกประการ
หน่ึงสามารถน าไปใช้หาขอ้สรุปเพื่อ อธิบาย   ท านายหรอควบคุมปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง  คุณสมบติัของโมเดลทั้ง 2  ประการน้ี มีลกัษณะขดัแยง้กนัเองกล่าวคือ  ถา้เราร้างโมเดลให้
สอดคลอ้งกบัสภาพความจริงของปรากฏการณ์มากเท่าใด โมเดลจะสลบัซบัซ้อนมากข้ึนท าให้การ
น าโมเดลไปใช้มีความยุ่งยากในทางตรงกนัขา้ม  ถา้เราเนน้ความสะดวกในการน าเอาโมเดลไปใช้
อธิบายปรากฏการณ์  ก็ตอ้งเขียนโมเดลให้ง่ายเขา้ไว ้โมเดลก็ไม่ค่อยสอดคลอ้งกบัสภาพความจริง
ของปรากฏการณ์ซ่ึงท าให้การน าโมเดลไปใช้อธิบายท านายหรือควบคุมปรากฏการณ์ได้จ  ากัด
จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัการสร้างโมเดลก็เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบโมเดลนั้นดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 ดงันั้นโมเดลท่ีสร้างข้ึนจึงมีความชดัเจนและเหมาะสมกบัวธีิการทดสอบโดยปกติแลว้  การ
วิจยัทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มกัจะทดสอบโมเดลดว้ยวิธีการทางสถิติ  การสร้างโม
แดลการเก็บรวบรวมข้อมูล  และการทดสอบโมเดลเป็นกิจกรรมท่ีต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน
เน่ืองจากโครงสร้างของโมเดลจะเป็นตวัก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้
จะน าไปใชท้ดสอบโมเดล  ผลของการทดสอบโมเดลยอ่มน าไปสู่การยอมรับหรืปฏิเสธโมเดลนั้น 
 คีพ (Keeves, 1988: 67) ไดก้ล่าวถึงหลกัการอย่างกวา้งๆเพื่อกบัก าการสร้างรูปแบบไว ้ 4  
ประการ  คือ 

 1) รูปแบบควรประกอบข้ึนด้วยความสัมพนัธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรมากกว่า
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อยา่งไรก็ตามการเช่ือมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทัว่ไป
นั้นก็มีประโยชน์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการศึกษาวจิยัในช่วงตน้ของการพฒันารูปแบบ 

2) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึน จากการใช้รูปแบบ ได้
สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการสังเกตและหาขอ้สนบัสนุนดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้

3) รูปแบบควรจะตอ้งระบุหรือช้ีใหเ้ห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลในเร่ืองท่ีศึกษาดงันั้น   นอกจาก
จะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ไดค้วรใชใ้นการอธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 

4) นอกจากคุณสมบติัต่างๆท่ีกล่าวมาแลว้   รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์
ใหม่ และการสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ ซ่ึงเป็นการขยายองคค์วามรู้ในเร่ืองท่ี
เราก าลงัศึกษาดว้ย 
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              1.6.2 พฒันารูปแบบ 
 ความหมายของพฒันารูปแบบ 
  รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (2548) พัฒนารูปแบบหรือพัฒนาแบบจ าลอง (Model 
Development) หมายถึง กระบวนการสร้างหรือพฒันาแบบจ าลองตลอดจนการทดสอบรูปแบบท่ีดี
ใหมี้คุณภาพ การจะน าไปสู่สภาวการณ์ท่ีดีในการศึกษาวจิยั  
  จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบพบว่า การพฒันารูปแบบนั้น
อาจจะมีขั้นตอนในการด าเนินงานแตกต่างกนัไป แต่โดยทัว่ไปแลว้อาจจะแบ่งออกเป็นสองตอน
ใหญ่ ๆ คือ การสร้างรูปแบบ(Construct) และการหาความตรง (Validity) ของรูปแบบ ส่วน
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่ามีการด าเนินการอย่างไรนั้นข้ึนอยู่กบัลกัษณะและกรอบแนวคิดซ่ึง
เป็นพื้นฐานในการพฒันารูปแบบนั้นๆ ตวัอยา่งงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ ไดแ้ก่ 
  การพฒันารูปแบบซ่ึงเป็นรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ของ บุญชม ศรีสะอาด 
(2535: 13) ซ่ึงไดแ้บ่งการด าเนินการออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การพฒันารูปแบบและการทดสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ ในส่วนการพฒันารูปแบบนั้น ด าเนินการ โดยวิเคราะห์
ล าดับในการท าวิทยานิพนธ์ หลักการเขียนรายงานการวิจัย จุดบกพร่องท่ีมักจะพบในการท า
วิทยานิพนธ์ ฯลฯ แลว้น าองคป์ระกอบเหล่านั้นมาสร้างรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามล าดบั
ขั้นในการท าวิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนท่ี 2 น ารูปแบบดังกล่าวไปทดสอบและ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ 
 การพฒันารูปแบบอีกวิธีหน่ึงตามแนวทางการศึกษาของ รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ (2548: 
92-93) ได้พฒันารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งศึกษา
การพฒันารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเหมาะสม ซ่ึงในการศึกษามีรายละเอียดในการด าเนินการ 5 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัแนวคิดและหลกัการบริหาร
คุณภาพทั้งองคก์าร โดยสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีไดรั้บเลือกเป็นโครงการน า
ร่องการวิจยัและการพฒันาการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง และการศึกษาสภาพจริงจากการรายงานประเมินตนเองของโรงเรียนท่ีผ่านการประเมิน
คุณภาพ 
 ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการสร้างรูปแบบจ าลองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้ ง
องค์การโดยการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 น ามาสร้างรูปแบบจ าลอง
ระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์การดว้ยการสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูท้รงวุฒิแบบ
เลือกตอบ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย ใหผู้ท้รงคุณวฒิุแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 
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 ขั้นตอนท่ี 3 เป็นการพฒันารูปแบบระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์กร โดยใชเ้ทคนิคเดล
ฟายจากผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้ไดรู้ปแบบท่ีมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัโดยการใชรู้ปแบบจ าลอง
จากขั้นตอนท่ี 2 น ามาวเิคราะห์ และก าหนดรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ารดว้ยเทคนิค
เดลฟาย 3 รอบ 
 ขั้นตอนท่ี 4 เป็นการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพทั้ง
องค์การเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูป้ฏิบติังานในสถานศึกษาคือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครูผูส้อน และกรรมการสถานศึกษา 
 ขั้นตอนท่ี 5 การสรุปและน ารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคก์รและจดัท าเป็นรายงาน
ผลการวจิยัต่อไป 
 สมุทร ช านาญ (2546) ไดพ้ฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน โดยมุ่งศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีเหมาะสมกบั
สภาพสังคม โดยไดแ้บ่งการวจิยัออกเป็น 4  ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ
บริหารโรงเรียนท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน และสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อก าหนดกรอบ
ความคิดในการวจิยั 
 ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการสร้างรูปแบบจ าลองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยมีองคป์ระกอบ 5  องคป์ระกอบ ดว้ยการสร้างเป็นแบบสอบถามชนิด
เลือกตอบเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย เพื่อถามความคิดเห็นของผูท้รงวฒิุ 
 ขั้นตอนท่ี 3 เป็นขั้นการพฒันารูปแบบบริหารสถานศึกษาท่ีบริหาร โดยใชโ้รงเรียนฐาน
โดยใชเ้ทคนิคเดลฟายจากผูเ้ช่ียวชาญ 
 ขั้นตอนท่ี 4 เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครูผูส้อน และกรรมการสถานศึกษา 

     จากการศึกษาวิเคราะห์ในเร่ืองน้ีพอสรุปได้ว่าการสร้างรูปแบบ (Model) นั้ นไม่มี
ขอ้ก าหนดท่ีตายตวัแน่นอนว่าตอ้งการท าอะไรบา้ง   แต่โดยทัว่ไปจะเร่ิมตน้จากการศึกษาองค์
ความรู้ (Intensive Knowledge) เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเราจะสร้างรูปแบบให้ชดัเจน  จากนั้นจึงหาสมุมติ
ฐาน และหลักการของรูปแบบท่ีจะพฒันาแล้วสร้างรูปแบบตามหลักการท่ีก าหนดข้ึนและน า
รูปแบบท่ีสร้างข้ึนไปตรวจสอบและประเมินผลหาคุณภาพของรูปแบบ   โดยสรุปแลว้การพฒันา
รูปแบบมีการด าเนินการเป็นสองขั้นตอนใหญ่  คือ การสร้างรูปแบบและการหาคุณภาพของรูปแบบ  
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2.  แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารวชิาการ 

                   2.1 ความหมายของการบริหารวชิาการ 
                  ในการจดัการศึกษาทุกระดบั  วชิาการเป็นงานท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่ง ถือเป็นหวัใจของ
สถาบนัการศึกษาทุกระดบั เพราะจุดมุ่งหมายของการบริหารวิชาการอยู่ท่ีการสร้างนกัเรียนให้มี
คุณภาพ  มีความรู้  มีจริยธรรม  และมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ 
    วิชาการเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพและความส าเร็จของโรงเรียน คนทั่วไปหรือแม้แต่
นกัวิชาการมกัพิจารณาคุณภาพ และความส าเร็จของโรงเรียนท่ีผลงานทางวิชาการของโรงเรียน    
ซ่ึงคุณภาพทางวิชาการโดยทัว่ไปจะพิจารณาจากคุณภาพของผลผลิต คือ ตวันกัเรียนอยา่งไรก็ตาม
แม้ไม่อาจกล่าวได้ทั้ งหมดว่า คุณภาพของผลผลิตของโรงเรียน เกิดจากกระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของโรงเรียนเท่านั้น แต่โรงเรียนก็นบัเป็นแหล่งเรียนรู้และประสบการณ์ท่ี
ส าคญัยิ่งท่ีจะก่อให้เกิดคุณภาพของผลผลิตตามตอ้งการได ้ถา้ไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้ นคุณภาพของผลผลิต จึงข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       
ดา้นวชิาการของโรงเรียน โรงเรียนใดท่ีสามารถผลิตนกัเรียนท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน จะเป็นเคร่ือง
แสดงถึงคุณภาพ และความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียนและเป็นงานท่ีตอ้งการของบุคคล  
สังคมและประเทศชาติ ดงันั้นการบริหารงานดา้นวิชาการ จึงเป็นงานท่ีส าคญัของผูบ้ริหารโรงเรียน
ท่ีจะตอ้งรับผิดชอบในการใชห้ลกัการ ในการบริหารงานดา้นน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงนกัวิชาการ
และนกัการศึกษาหลายท่าน  ไดใ้หค้วามหมายและความส าคญัของการบริหารวชิาการไวด้งัน้ี 
                สกุล กงัวานไพร  (2542: 33) ได้กล่าวว่า การบริหารวิชาการ หมายถึง การบริหาร
กิจกรรมทุกชนิดใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จมากท่ีสุด 
      ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2543: 2)   กล่าวว่า   การบริหารวิชาการ หมายถึง งานท่ี
ส าคญัส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะการบริหารงานวิชาการจะเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทุก
ชนิด เก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นจุดหมายหลกัของการศึกษา และเป็น
เคร่ืองช้ีความส าเร็จ 
    จนัทรานี สงวนนาม  (2545: 142)   ไดใ้หค้วามหมายของ   การบริหารวิชาการ หมายถึง 
การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนให้
เกิดผลตามเป้าหมายของหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
        กมล  ภู่ประเสริฐ (2547: 6) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การบริหารวิชาการ หมายถึง การ
บริหารท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดและภารกิจของสถานศึกษา  
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        สรุปไดว้า่ การบริหารวิชาการ  หมายถึง การบริหารงานเก่ียวกบักิจกรรมทุกอยา่ง โดย
เนน้การพฒันากระบวนการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้และไดรั้บประสบการณ์ท่ีเกิดประโยชน์
สูงสุดกบัผูเ้รียน 
 2.2 ความส าคัญของการบริหารวชิาการ 

 การบริหารวชิาการมีความส าคญัอยา่งยิง่และจดัวา่เป็นงานหลกัในการจดัการศึกษาของ 
สถาบนัการศึกษา มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนมกัจกัพิจารณาจากผลงานดา้นวิชาการเป็น
ส าคญั เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาสติปัญญา
ความรู้ ความสามารถของนกัเรียน ใหส้ามารถแสวงหาความรู้ กา้วมัน่ทนัโลกสามารถปรับตวัอยูไ่ด้
ในสังคมอย่างมีความสุข ดงันั้นการบริหารวิชาการจึงเป็นงานส าคญัส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนท่ี
จะตอ้งใหค้วามสนใจและใชเ้วลาบริหารใหม้ากกวา่งานอ่ืนๆ 
  มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการบริหารวชิาการ ไวด้งัน้ี 
         ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543: 1) กล่าวถึง  ความส าคญัของการบริหารวิชาการ           
ว่างานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด  
มาตรฐานและคุณภาพจะพิจารณา ไดจ้ากผลงานดา้นวิชาการ  เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวขอ้งกบั
หลกัสูตร  การจดัโปรแกรม การศึกษา การจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นหวัใจของสถานศึกษาและ
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดบัของสถานศึกษา ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งทางตรง
หรือทางออ้มก็อยูท่ี่ลกัษณะของงานนั้น  
        ชุดฝึกอบรมผูบ้ริหาร  ประมวลสาระทางวชิาการ (2547: 17) ใหข้อ้คิดวา่ งานวิชาการถือ
เป็นหัวใจส าคญัในการจดัการศึกษา ในระดบัสถานศึกษาการบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอน เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามท่ีก าหนดไวใ้น
จุดมุ่งหมายของการพฒันาผูเ้รียน โดยทัว่ไปงานวิชาการจะประกอบดว้ยการศึกษาปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การพฒันาและการน าหลกัสูตรไปใชก้ารจดัเตรียมการสอน การวดัผล
ประเมินผล การด าเนินงานเก่ียวกบัหอ้งสมุด แหล่งการเรียนรู้ การนิเทศติดตามผล การวางแผนและ
การก าหนดวธีิการด าเนินวชิาการรวมถึงการประชุมทางวชิาการ 
       กล่าวโดยสรุป  ความส าคญัของการบริหารวิชาการ  หมายถึง  งานวิชาการเป็นหัวใจ
ของการจดัการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อมุ่งให้ผูเ้รียน  มีความรู้  เป็นคนเก่ง  คนดี  ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดั
ความส าเร็จไดอ้ยา่งดียิง่ 
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                      2.3  ขอบข่ายการบริหารวชิาการ 
  วิชาการเป็นงานหลัก หรือภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติมุ่งใหก้ระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปใหส้ถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด เพื่อใหส้ถานศึกษา
บริหารงานด้านวิชาการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคล้องกบัความตอ้งการของนักเรียน 
สถานศึกษา ชุมชนและทอ้งถ่ิน บริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพฒันาตนเองและ
การประเมินจากหน่วยงานภายนอก พฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัย
เก้ือหนุน การพฒันาการเรียนรู้ท่ีสนองความตอ้งของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ินโดยยึดผูเ้รียนเป็น
ส าคญัไดอ้ย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถานบนัอ่ืนๆ อย่าง
กวา้งขวางเพื่อให้การบริหารวิชาการบรรลุจุดหมายของหลกัสูตร ไดมี้นกัวิชาการ และหน่วยงาน
ทางการศึกษาก าหนดขอบข่ายการบริหารวชิาการไวด้งัน้ี               
           สมศกัด์ิ คงเท่ียง (2542: 61) ไดก้  าหนดขอบข่ายการบริหารวชิาการ ไวด้งัน้ี  คือ 
  1.   การเรียนการสอน 
  2.   การพฒันาส่ิงแวดลอ้มการเรียนการสอน 
  3.   การส่งเสริมลกัษณะท่ีดีของผูเ้รียน 
  4.   การนิเทศการศึกษาและการตรวจเยีย่ม 
                    เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 68-72)   ก าหนดขอบข่ายของการบริหารวิชาการการศึกษา
ปฐมวยั   ไวด้งัน้ี 

1. หลกัสูตรหรือแนวการจดัประสบการณ์ 
2. การน าแผนการจดัประสบการณ์ไปใช ้
3. การจดัหาและผลิตส่ือ 
4. การจดัสภาพแวดลอ้ม 
5. การจดัตารางกิจกรรมประจ าวนั 
6. การนิเทศการศึกษา 
7. การวดัและประเมินผล 

 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน ์ (2543: 3-4)   ไดก้  าหนดขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ 
ไว ้ 4   ประการ   คือ 
      1.   การวางแผนเก่ียวกบังานวชิาการ  เป็นการวางแผนเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร 
และการน าหลกัสูตรไปใช ้การจดัการล่วงหนา้เก่ียวกบัการเรียนการสอน  ดงัน้ี 
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                              1.1 แผนปฏิบติังานวชิาการ 
        1.2 โครงการสอน 
  1.3  บนัทึกการสอน 
 2.   การจดัด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน  เพื่อใหก้ารสอนในสถานศึกษา 

ด าเนินไปดว้ยดีและสามารถปฏิบติัได ้ดงัน้ี 
2.1 การจดัตารางสอน 
2.2  การจดัชั้นเรียน 
2.3 การจดัครูเขา้สอน 
2.4 กรจดัแบบเรียน 
2.5 การปรับปรุงการเรียนการสอน 
2.6 การฝึกงาน 

  3.  การจดับริหารเก่ียวกบัการเรียนการสอน เป็นการส่งเสริมการจดัหลกัสูตรและ
การส่งเสริมการจดัหลกัสูตร โปรแกรมการศึกษาใหมี้คุณภาพ ไดแ้ก่ 
                    3.1 การจดัส่ือการเรียนการสอน 
   3.2 การจดัหอ้งสมุด 
   3.3 การนิเทศการสอน  
  4. การวดัและการประเมินผลพฒันาการ   เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อ
การวเิคราะห์พฒันาการเด็กปฐมวยั ไดแ้ก่ 
   4.1 การสังเกตพฤติกรรม 
   4.2 การสัมภาษณ์ 
   4.3 การเขียนบนัทึกเก่ียวกบัตวัเด็ก 
   4.4 แฟ้มผลงานเด็ก 
                  จนัทรานี สงวนนาม  (2545: 59-60) ไดก้ าหนดขอบข่ายการบริหารงานวชิาการไว ้  คือ 

1. หลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร 
2. การวชิั้นเรียน 
3. การสอนซ่อมเสริม 
4. การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
5. การนิเทศภายในสถานศึกษา 
6. การประกนัคุณภาพการศึกษา 
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 ชุมศกัด์ิ  อินทร์รักษ ์(2546: 9)   ไดก้  าหนดขอบข่ายการบริหารวชิาการได ้6 งาน ดงั  
ต่อไปน้ี 

1. งานหลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร 
2. งานบริหารหลกัสูตร 
3. งานส่ือและนวตักรรม 
4. งานวดัและประเมินผล 
5. งานนิเทศภายใน 
6. งานส่งเสริมวชิาการ  

 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546: 34-40) ไดก้  าหนดขอบข่ายงาน
วชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัไว ้12 ดา้น ดงัน้ี 

1. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาการศึกษาปฐมวยั 
2. ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนการศึกษาปฐมวยั 
3. ดา้นการวดัและการประเมินพฒันาการการศึกษาปฐมวยั 
4. ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั 
5. ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาปฐมวยั 
6. ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้การศึกษาปฐมวยั 
7. ดา้นการนิเทศการศึกษาปฐมวยั 
8. ดา้นการแนะแนวการศึกษาปฐมวยั 
9. ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาปฐมวยั 
10. ดา้นการส่งเสริมความรู้การศึกษาปฐมวยัแก่ชุมชน 
11. ด้านการประสานความร่วมมือ การพัฒนาวิชาการการศึกษาปฐมวัยกับ

สถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 
12. ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุน วชิาการการศึกษาปฐมวยัแก่บุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั 
  กมล ภู่ประเสริฐ  (2547: 9-16) ไดก้ล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวชิาการไว ้9 ดา้น 
ดงัน้ี คือ 

1. การบริหารหลกัสูตร 
2. การบริหารการเรียนการสอน 
3. การบริหารการประเมินผลการเรียน 
4. การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา 
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5. การบริหารพฒันาบุคลากรทางวชิาการ 
6. การบริหารการวจิยัและพฒันา 
7. การบริหารโครงการทางวชิาการอ่ืนๆ 
8. การบริหารระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางวชิาการ 
9. การบริหารการประเมินผลงานทางวชิาการของสถานศึกษา 

   จากขอบข่ายการบริหารวิชาการท่ีนกัวิชาการเสนอไว ้ ผูว้ิจยัวิเคราะห์และสังเคราะห์
ขอบข่ายการบริหารวชิาการมาพฒันาเป็นงานวชิาในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เพื่อให้การบริหารวิชาการส าหรับการจัด
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาได้มีการพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพและมีคุณภาพเต็มท่ี พร้อมทั้ง
เรียนรู้อยา่งมีความสุขและเติบโตตามวยัอยา่งมีคุณภาพและมีชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขได้
ดงัน้ี   
   1. การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาปฐมวยั 
      การพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาเกิดจากข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542 ท่ีระบุวา่ใหส้ านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท าหนา้ท่ีใน
การจดัท าหลักสูตรแกนกลางในทุกระดับเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมือง ดีของชาติ การ
ด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเพื่อการศึกษา และให้สถานศึกษา  ขั้นพื้นฐานทุกระดบั 
มีหน้าท่ีจดัท าสาระของหลักสูตรตามจุดประสงค์ของหลักสูตร แกนกลาง  ทั้ งน้ีสาระดงักล่าว
เก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพื่อเป็น
สมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่า  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัการศึกษาปฐมวยั  ไดมี้การ
ด าเนินการมาเป็นเวลานบัสิบปีตั้งแต่   ปี พ.ศ. 2542 เป็นตน้มา  ขณะเดียวกนัไดมี้ผลการศึกษาวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัท่ีน่าสนใจ ท่ีศึกษาสถานภาพงานวทิยานิพนธ์ดา้น
การศึกษา  ระหว่าง พ.ศ. 2546–2551 ท่ีเก่ียวกบัสถานภาพของงานวิทยานิพนธ์เก่ียวกบัหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั  พบวา่มีวิทยานิพนธ์เก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั จ  านวน 10 เร่ือง  คิดเป็น
ร้อยละ 4.50 ของกลุ่มตวัอยา่ง  และจ าแนกเป็น 3 กลุ่มคือ 1)  กลุ่มงานวิทยานิพนธ์เก่ียวกบัการสร้าง
และพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั มีจ  านวน 5 เร่ือง 2)  กลุ่มงานวิทยานิพนธ์เก่ียวกบัการเตรียม
ความพร้อมและการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั มีจ  านวน 2 เร่ือง   และ 3)  กลุ่มงาน
วิทยานิพนธ์เก่ียวกบัการใช้หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั จ  านวน 3 เร่ือง แสดงถึงความสนใจท่ีมีต่อ  
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยัท่ีน าไปสู่การศึกษาวิจัยยงัมีจ  านวนไม่มาก  ขณะเดียวกันส านัก
ประเมินผลการจดัการศึกษา ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ไดร้ายงานความกา้วหน้า
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การจดัการการเรียนรู้ระดบัปฐมวยั ปี 2551 – 2552 ในดา้นการบริหารงานการศึกษาปฐมวยั พบว่า  
ยงัคงพบปัญหาในเร่ืองของการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้     หลักสูตร  การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา  การก ากบัติดตามให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  การประเมินการน า
หลกัสูตร ไปใช้  ไม่มีการบริหารการเช่ือมต่อหลกัสูตร  ไม่จดัให้มีการพบปะท ากิจกรรมร่วมกบั  
ผูป้กครองอย่างสม ่าเสมอต่อเน่ือง การขออนุมติัการใช้หลกัสูตรต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีน้อย สถานศึกษาไม่มีการจดัให้มีการวิจยัเพื่อพฒันาหลกัสูตร ไม่มีการประเมินผลการใช้
หลกัสูตรขาดการวางแผนในการก าหนดหลกัสูตร หน่วยการเรียนรู้ 
 ผลจากการศึกษาวิจยัดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงสภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษา
ปฐมวยัคือ  ยงัมีการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยัน้อย  ส่วนในด้านการบริหารจัดการ
หลกัสูตรมีปัญหาขาดการ   ขออนุมติัใช้  การนิเทศ  ก ากบัติดตามการใชห้ลกัสูตร  การใชแ้ละการ
ประเมินผลหลกัสูตร  และในดา้นการขาดการวจิยัเพื่อพฒันาหลกัสูตร 
 จากสภาพปัญหาดงักล่าวสถานศึกษาจึงควรให้ความส าคญัต่อหลกัสูตรของสถานศึกษา
ในภาพรวมดงัน้ีคือ   1)  การจดัให้มีการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาอย่าง   เหมาะสม 2)  มีการ
บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีพฒันาข้ึนทั้งในด้านการขออนุมติัใช้หลกัสูตร  การบริหาร  
นิเทศ ก ากบัติดตามการใช้หลกัสูตร  ดา้นการใช้  หลกัสูตรในระดบัชั้นเรียน  และการให้ชุมชน
ผูป้กครองมีส่วนร่วม 3)  การจดัใหมี้การวจิยัเพื่อพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร 
 ในท่ีน้ีจะเสนอความเห็นเฉพาะในประเด็นการจดัท าหรือการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
ปฐมวยัดงัน้ี 
 1.  กรอบแนวคิดของการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 2.  การตดัสินใจเลือกรูปแบบการพฒันาหลกัสูตร 
 3.  การเลือกสาระความรู้และประสบการณ์ 
                    กรอบแนวคิดของการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีกรอบแนวคิดพื้นฐานมาจากความหมายของค า 
“หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั”  ซ่ึง กรมวิชาการ (2546) ให้ความหมายว่า  หมายถึง แนวทางหรือ
ขอ้ก าหนดของการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจะท าให้ผูเ้รียน มีความรู้ ความสามารถ  โดย
ส่งเสริมให้แต่ละคนพฒันาไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตน  โดยเป็นหลกัสูตรท่ีเกิดจากการน าสภาพท่ี
เป็นปัญหา จุดเด่น เอกลกัษณ์ของชุมชน สังคม ศิลปวฒันธรรม  ภูมิปัญญา   ทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค์มาก าหนดเป็นสาระและจดักระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กบนพื้นฐานของหลักสูตร
แกนกลาง  และ    เพิ่มเติมสาระตามความถนดั  ความสนใจของเด็กปฐมวยั  โดยความร่วมมือของ
สถานศึกษาและชุมชน 
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 จากความหมายดังกล่าวแสดงถึงกรอบแนวคิดเพื่อน ามาใช้ในการพฒันา หลักสูตร
สถานศึกษาคือ 
 1.  น าสภาพท่ีเป็นปัญหา จุดเด่น เอกลกัษณ์ของชุมชน  ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  ตลอดจนคุณลกัษณะท่ี พึงประสงคข์องเด็กปฐมวยัมาก าหนดเป็นวตัถุประสงคห์ลกัสูตร
และก าหนดสาระการเรียนรู้ 
 2.  การน าสาระตามขอ้ 1 มาสู่กระบวนการจดัการเรียนรู้ซ่ึงจะตอ้งอยู่บน  พื้นฐานของ
หลักสูตรแกนกลาง  กล่าวคือต้องยึดหลักสูตรแกนกลางเป็นหลักของการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 3.  สาระและกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการจดัประสบการณ์ท่ีจดัให้กบัเด็กตามขอ้ 
1  นั้น  จะเกิดจากการมีส่วนร่วมระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชน 
 4.  ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัเด็กท่ีจดัไวใ้นหลกัสูตรนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งตามความ
ถนดัและความสนใจของเด็กปฐมวยั 
 สรุปวา่  การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยันั้น  จะพฒันาจากการมีส่วนร่วมระหวา่ง
สถานศึกษาและชุมชน  ในส่วนของสาระท่ีเป็นไปตามความต้องการของชุมชน สังคม  โดยมี
หลกัสูตรแกนกลางเป็นหลกั     ทั้งน้ีสาระและกระบวนการจดัประสบการณ์นั้นจะตอ้งตอบสนอง
ความสนใจและสอดคลอ้งกบัความถนดัของเด็ก  
                    การตดัสินใจเลือกรูปแบบของการพฒันาหลกัสูตร 
 การพฒันาหลักสูตรเป็นการด าเนินการเป็นกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอน ในแต่ละ
ขั้นตอนนั้นจะมีวิธีด าเนินการท่ีมี จุดมุ่งหมาย  มีวิธีการและมีผลผลิตของการด าเนินการนั้น ๆ 
เพื่อใหไ้ดห้ลกัสูตรท่ีมีลกัษณะตามท่ีคาดหวงัไว ้ ทั้งน้ีมีนกัวชิาการและหน่วยงานท่ีเสนอรูปแบบไว้
อย่างหลากหลาย  ในท่ีน้ีจะเสนอตวัอย่าง รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะสอดคล้องกบั
กรอบแนวคิดการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั ดงัน้ี 
 1.  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของทาบา 
  ทาบา (Tab, 1962) ไดเ้สนอรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท่ีมาจากแนวคิดการพฒันา
หลกัสูตรโดยใชว้ิธีแบบรากหญา้ (Grass-Roots Approach) โดยมีความเห็นว่าครู  ผูส้อนควรเป็น
ผูอ้อกแบบหลกัสูตรท่ีจะใชด้ว้ยตนเองมากกวา่การออกแบบหลกัสูตรจากหน่วยเหนือ  และไดเ้สนอ
รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1  วเิคราะห์ความตอ้งการและความจ าเป็นของสังคมและผูเ้รียน 
  ขั้นท่ี 2  ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
  ขั้นท่ี 3  ก าหนดสาระการเรียนรู้ 
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  ขั้นท่ี 4  การจดัล าดบัสาระความรู้และประสบการณ์ 
  ขั้นท่ี 5  การประเมินผลหลกัสูตร 
 2.  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของนกัวชิาการไทย 
  นกัวชิาการดา้นหลกัสูตรของไทย ใจทิพย ์  เช้ือรัตนพงษ ์(2549) ไดเ้สนอรูปแบบการ
พฒันาหลกัสูตรระดบัทอ้งถ่ิน  ท่ีเป็นการน าหลกัสูตรแกนกลางมาปรับปรุงให้เหมาะสมกบับริบท
ทางสังคมวฒันธรรมทอ้งถ่ินของผูเ้รียน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1  จดัตั้งคณะท างาน ซ่ึงได้แก่ ผูส้อน ผูรู้้ด้านท้องถ่ิน นักพฒันาหลักสูตร ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  นกัวชิาการในระดบันั้น 
  ขั้นท่ี 2  ศึกษาและวเิคราะห์ 
ขอ้มูลพื้นฐาน 
  ขั้นท่ี 3  ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
หลกัสูตร 
  ขั้นท่ี 4  การก าหนดสาระความรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้ในทอ้งถ่ิน 
  ขั้นท่ี 5  การก าหนดกิจกรรมและแนวทางการจดัประสบการณ์ 
  ขั้นท่ี 6  การก าหนดคาบเวลา 
  ขั้นท่ี 7  การก าหนดเกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
  ขั้นท่ี 8  การจดัท าเอกสาร 
หลกัสูตร 
  ขั้นท่ี 9  การตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใชห้ลกัสูตร 
  ขั้นท่ี 10  การเสนอขออนุมติัใชห้ลกัสูตรจากหน่วยงาน 
  ขั้นท่ี 11  การน าหลกัสูตรไปใช ้
  ขั้นท่ี 12  การประเมินผล 
หลกัสูตร 
 3.  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดเ้สนอรูปแบบของการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
ปฐมวยั ดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1  ศึกษาเอกสารหลกัสูตรแกนกลาง  และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเด็ก ครอบครัว ชุมชน 
สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ิน 
  ขั้นท่ี 2  จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาใหค้รอบคลุมหวัขอ้ต่อไปน้ี 
  1)  วสิัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย จุดหมาย มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
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 2)  โครงสร้างหลกัสูตรท่ีครอบคลุมสาระการเรียนรู้รายปี  ก าหนดเวลาเรียน  ก าหนดการ
จดัประสบการณ์  การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้  การประเมินพฒันาการ  
การบริหารจดัการหลกัสูตร 
  ขั้นท่ี 3  ตรวจสอบหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวยั  โดยการประเมินก่อนใช ้ 
ประเมินระหวา่งใช ้ และประเมินหลงัใช ้
 4.  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน 
  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาแบบอิงมาตรฐาน  เป็นการพฒันาหลกัสูตรท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาท่ีน ามาตรฐานการศึกษาด้านผูเ้รียนมาก ากับ  โดยใช้
มาตรฐานดังกล่าวเป็นเป้าหมายและทิศทางในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะตามท่ีมาตรฐาน
ก าหนด  ซ่ึงไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นคุณธรรม  ดา้นจิตส านึกในการอนุรักษ์  ดา้นการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น  
ดา้นการคิด  ดา้นความรู้และทกัษะเบ้ืองตน้ ดา้นความสนใจใฝ่รู้  ดา้นสุขนิสัย  และดา้นสุนทรียภาพ
และลกัษณะนิสัย 
  ลักษณะของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบอิงมาตรฐานจะน ามาตรฐาน
ดงักล่าวมาก าหนดเป็นทิศทางและจดัท าหน่วยการเรียนรู้ท่ีมีความยืดหยุน่  สามารถจดัล าดบัหน่วย
การเรียนรู้ตามความเหมาะสมดา้นสมรรถนะของผูเ้รียน  โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1  ก าหนดมาตรฐานช่วงชั้น (คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค)์ 
  ขั้นท่ี 2  วเิคราะห์ค าส าคญัในมาตรฐาน 
  ขั้นท่ี 3  ก าหนดสาระหลกัหรือกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัค าส าคญั หรือประเด็นปัญหา
ของทอ้งถ่ิน  หรือเร่ืองท่ีผูเ้รียนสนใจท่ีเช่ือมโยงกบัมาตรฐาน 
  ส าหรับการพฒันาหลกัสูตรแบบอิงมาตรฐานน้ี  จุดเนน้จะอยูท่ี่หน่วยการเรียนรู้ท่ีอิง
มาตรฐาน  ซ่ึงมีองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้คือ 1)  หัวเร่ืองหรือช่ือหน่วย 2)  มาตรฐานการ
เรียนรู้ (คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์)  3)  สาระส าคญัของหน่วยการเรียนรู้  4)  กิจกรรมการเรียนรู้ 
(การจดัประสบการณ์และกิจกรรม)  5)  การประเมินผล 
 5.  รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีแนวคิดมาจาก
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 9  ท่ียึดหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบครัว ในการ
จดัการศึกษา  และแนวคิดเร่ืองการจดัการศึกษาท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส าคญั  และรวมทั้งแนวคิดเร่ือง
หลกัการมีส่วนร่วมท่ีบุคคลซ่ึงมีผลเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้น ๆ มีโอกาสในการร่วมตดัสินใจในการ
ท ากิจกรรม  เพื่อใหไ้ดผ้ลตามท่ีคาดหวงัไว ้
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  จากแนวคิดดงักล่าวจึงน ามาสู่รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาท่ียึดหลกัสูตร
แกนกลางเป็นหลักภายใต้บริบทสังคม วฒันธรรมท้องถ่ินและชุมชน  ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วม
ระหว่างบุคคลภายในสถานศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร ภายนอกสถานศึกษา  
ไดแ้ก่ ผูป้กครอง นกัวชิาการ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ซ่ึงมีรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1  วเิคราะห์ความตอ้งการสาระการเรียนรู้จากบุคคลทั้งภายในและภายนอก 
  ขั้นท่ี 2  ยกร่างหลกัสูตรและหาคุณภาพก่อนใช ้
  ขั้นท่ี 3  การใชห้ลกัสูตร 
  ขั้นท่ี 4  ประเมินผลหลกัสูตร 
  จากรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรดงักล่าว สถานศึกษาจะน ามาสู่การตดัสินใจเลือก
รูปแบบสู่การปฏิบติั  ทั้งน้ีอาจเป็นการ ตดัสินใจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือเป็นการน ามา
ประยกุตผ์สมผสานกนัเพื่อใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพหรือความตอ้งการของสถานศึกษา 
                    การเลือกสาระความรู้และประสบการณ์ 
 ส าหรับในส่วนของสาระความรู้และประสบการณ์ในระดบัการศึกษาปฐมวยัในหลกัสูตร
แกนกลาง  ก าหนดสาระท่ีควรเรียนรู้เป็น 4 เร่ืองใหญ่ ๆ คือ ตวัเรา บุคคลและสถานท่ี ธรรมชาติ
รอบตวัและส่ิงต่าง ๆ รอบตวั  ทั้งน้ีการก าหนดสาระท่ีควรเรียนรู้ในหลกัสูตรสถานศึกษา จะก าหนด
ในลกัษณะของหน่วยการเรียนรู้  ซ่ึงไดม้าจากการส ารวจความตอ้งการของทอ้งถ่ินและผูเ้รียน  และ
น ามาก าหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัสาระในหลกัสูตรแกนกลาง  สาระความรู้ในทอ้งถ่ิน 
ไดแ้ก่ 
 1.  สาระทอ้งถ่ินจงัหวดั ซ่ึงประกอบดว้ยความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลจงัหวดั ไดแ้ก่ ประวติั
ความเป็นมา  สภาพภูมิศาสตร์ ลกัษณะเด่น แหล่งความรู้ แหล่งท่องเท่ียว  สถานท่ีส าคญั บุคคล
ส าคญั ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญา อาชีพ ฯลฯ สาระทอ้งถ่ินจงัหวดัจึงเป็น
สาระท่ีครอบคลุมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีมีอยู่ในจงัหวดั หลอมรวมให้เห็นถึงลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเด่น  
และลกัษณะเฉพาะท่ีมีต่อวถีิชีวติ  การเรียนรู้สาระทอ้งถ่ินจงัหวดัจึงเป็นการเรียนรู้เร่ืองราวท่ีอยูใ่กล้
ตวั  ท่ีไดพ้บเห็นในชีวิตจริง  ท าให้เกิดความรู้  ความเขา้ใจต่อทอ้งถ่ิน  ท าให้เขา้ใจถึงความส าคญั
ของทอ้งถ่ิน  เขา้ใจสภาพและอาจจะเป็นส่ิงท่ีน าไปสู่ความเขา้ใจปัญหาท่ีทอ้งถ่ินเผชิญ  ทา้ยท่ีสุด
การเรียนรู้สาระทอ้งถ่ินจะเป็นการปลูกฝังให้เกิดความรักในทอ้งถ่ิน  มีเจตคติท่ีดีในการท่ีจะดูแล
รักษาและพฒันาทอ้งถ่ินของตนในอนาคต 
 2.  สาระภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ซ่ึงประกอบดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความรอบรู้  
เช่ียวชาญเก่ียวกบัศาสตร์ต่าง ๆ ของทอ้งถ่ิน  หรือท่ีเรียกว่า ปราชญ์ชาวบา้น หรือปราชญ์ทอ้งถ่ิน  
ทั้งน้ีไดแ้ก่ บุคคลท่ีไดรั้บการล าดบัช่ือไวใ้นทะเบียนของจงัหวดั หรือ ผูท่ี้ไดรั้บการยกย่องเป็นท่ี
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ประจกัษ์โดยทัว่ไปนอกจากน้ียงัหมายถึง  ความรู้ความคิดท่ีเป็นแบบแผนของการด าเนินชีวิตท่ี
ปฏิบติัสืบทอดกนัดว้ยความเช่ือวา่เป็นส่ิงดีงาม ทรงคุณค่า  และบ่งบอกถึงความเป็นตวัตนของกลุ่ม
สังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบติั คติ ความเช่ือ การละเล่นต่าง ๆ การดูแลรักษา ค าสอน
ในการด าเนินชีวิตเป็นตน้  นอกจากภูมิปัญญาดา้นบุคคลและ ดา้นความรู้ ดงักล่าวแลว้ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  ยงัรวมถึงประสบการณ์ท่ีใชใ้นการด าเนินชีวิต  ท่ีปฏิบติักนัต่อ ๆ มาโดยถือกนัวา่เป็นส่ิงดี
งาม ถูกตอ้ง เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวนั  เช่น ความรู้เก่ียวกับพืชสมุนไพรยาพื้นบา้น การ
ประดิษฐว์สัดุทอ้งถ่ิน  การประกอบอาหาร  การประกอบอาชีพของทอ้งถ่ิน ค่านิยม พิธีกรรมต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวนั  ค  าสอนทางศาสนา  ค ากล่าวสอนของคนเฒ่าคนแก่ เป็นตน้ สาระความรู้ ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินท่ีได้เรียนรู้ จะน าไปสู่ความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
ทอ้งถ่ิน เกิดความรู้  ความเขา้ใจต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีเหตุผลเช่ือมโยงกบัวิถีการด าเนินชีวิต เกิดเป็น
ค่านิยม  ก่อเกิดเป็นความรักและช่ืนชมต่อชีวติในทอ้งถ่ินของตน 
 3.  สาระอาชีพ  เป็นเร่ืองของการประกอบอาชีพของทอ้งถ่ิน ซ่ึงจ าแนกออกเป็นการ
ประกอบอาชีพดั้งเดิมอนัเป็น ภูมิปัญญาท่ีสั่งสมถ่ายทอดสืบมาตั้งแต่อดีต  ทั้งน้ีลกัษณะของอาชีพ
จะสัมพนัธ์กบัสภาพภูมิศาสตร์  พื้นท่ี  ทรัพยากร  ภูมิอากาศของทอ้งถ่ิน  ยึดหลกัแห่งการพึ่งพา
ตนเอง โดยอาศยัหลกัธรรมชาติ  เช่น การท านา ในทอ้งถ่ินบางแห่ง จะท านาในท่ีราบ   มีลกัษณะ
ของการท านาแบบอยา่งทัว่ไปคือ  แบ่งแปลงนาเป็นตอน ๆ มีคนันาท่ีเกิดจากคนัดินกกักนัน ้ าไวเ้ป็น
ส่ิงหล่อเล้ียงตน้ขา้ว  ในขณะท่ีบางแห่ง เช่นตามเขตพื้นท่ีภาคใต ้ สภาพภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่เป็น
ภูเขา  พื้นท่ีราบมีน้อย  การปลูกขา้วจึงปลูกตามไหล่เขา  เรียกว่าท าไร่ขา้วหรือขา้วไร่  ซ่ึงต่างจาก
การท านาในพื้นท่ีราบ เป็นตน้  ขณะเดียวกนัในพื้นท่ีภาคใตท่ี้เป็นบริเวณติดทะเล  จะมีการประมง
น ้ าเค็ม  มีเรือหาปลาขนาดใหญ่  ขณะท่ีจงัหวดัในพื้นท่ีราบจะมีเพียงการประมงน ้ าจืดท่ีจบัสัตวน์ ้ า
ในแม่น ้า ล าคลอง บึง หนอง  การอาชีพของชุมชนในแต่ละทอ้งถ่ินจึงต่างกนัไป  นอกจากการอาชีพ
ท่ีสัมพนัธ์กบับริบททางภูมิสังคมแลว้ยงัเก่ียวขอ้งกบัการอาชีพท่ีเกิดข้ึนจากสภาพการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีเป็นการน าความรู้  ประสบการณ์ในตามหลกัการการประกอบ
อาชีพเดิมมาผสมผสานกบัความรู้สมยัใหม่  เพื่อการแกปั้ญหาและเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ี
เกิดข้ึน  เช่น  การประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  
แหล่งท่องเท่ียวทางโบราณสถาน แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม  แหล่งความรู้ดา้นการเกษตรกรรม 
และแหล่งความรู้ทางวถีิชีวติ เป็นตน้ รวมทั้งอาชีพท่ีเกิดจากความรู้สมยัใหม่ท่ีผสมผสานกบัความรู้
เดิม เช่น การเกษตรสมยัใหม่  การแปรรูปผลิตภณัฑ์อาหารในทอ้งถ่ิน  เป็นตน้  การจดัสาระความรู้
ทอ้งถ่ินดงักล่าวจะท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตการด าเนินชีวิต  การประกอบอาชีพของทอ้งถ่ินท่ี
เกิดจากภูมิปัญญาท่ีสัมพนัธ์กบัสภาพภูมิสังคมของตน  เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด ารงชีวิต
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ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพทางภูมิศาสตร์และสังคม  ก่อเกิดความรักความภาคภูมิใจในอาชีพท่ีสุจริตกบั
การด าเนินชีวติท่ีเหมาะสม 
 4.  สาระแหล่งเรียนรู้  ในทอ้งถ่ินแต่ละท่ีลว้นแลว้แต่มีความรู้อยู่ในแหล่งทอ้งท่ีนั้น ๆ 
เป็นส่ิงท่ีให้ความรู้แก่ผูค้นทั้งในดา้นความรู้ในการด าเนินชีวิต  ความรู้ในการด ารงชีวิตและความรู้
เพื่อการต่อยอด  ศาสตราจารยสุ์มน อมรวิวฒัน์ (2544: 41–42) ไดใ้ห้แนวคิดและขอ้มูลเก่ียวกบั
แหล่งเรียนรู้วา่ “…เขาเรียนรู้จากชุมชนในเร่ืองต่าง ๆ มากมาย เช่น ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มคน
ต่าง ๆ ในชุมชน  ประวติั ประเพณี  พิธีกรรมของชุมชน  แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา วฒันธรรม  งาน
อาชีพ  การท ามาหากินในชุมชน  เหตุการณ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงมีผลกระทบต่อชีวิตคน
ในชุมชน….” และไดก้ล่าวถึงแหล่งเรียนรู้ใน  ชุมชนจากการเสนอแหล่งขอ้มูล  โดย  ดร.กาญจนา  
เอกะวิภาค (2541)  ท่ีได้เสนอแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีรัฐและประชาชนจดัตั้งข้ึน  ได้แก่ อุทยาน
การศึกษา อุทยานประวติัศาสตร์  อุทยานแห่งชาติทางทะเล  อุทยานแห่งชาติในทอ้งถ่ินแถบภูเขา  
ศูนยว์ฒันธรรม ศูนยศิ์ลปาชีพ ศูนยเ์ยาวชน ศูนยห์ตัถกรรม หอสมุด ห้องสมุด พิพิธภณัฑ์ประเภท
ต่าง ๆ สถาบันของชุมชนท่ีมีอยู่ในวิถีชีวิตและการท ามาหากินของชุมชน แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็น
ธรรมชาติในชุมชน…”  นอกจากน้ีท่านยงัไดร้ะบุถึงความส าคญัของการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ทอ้งถ่ินท่ีนอกจากจะท าให้ผูเ้รียนไดรั้บสาระความรู้จากชุมชนแลว้ ยงัช่วยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา โดยยกขอ้คิดของศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ วะสี (2543)  ท่ีระบุวา่ “…..ใน
ชุมชนมีผูรู้้ด้านต่าง ๆ มากมาย  มากกว่าครูท่ีสอนท่องหนังสือ มากนกั  เช่น ผูรู้้ทางเกษตรกรรม 
ทางช่าง ศาสนา ศิลปิน หมอพื้นบา้น  นกัธุรกิจรายยอ่ย  ผูน้  าชุมชน  จะมีครูมากมายหลากหลายเป็น
ครูท่ีรู้จริง ท าจริง    จะท าให้การเรียนรู้เขา้ไปเช่ือมโยงกบัการปฏิบติัจริง….เม่ือผูรู้้ในชุมชนเหล่าน้ี
กลายเป็นครู  ก็จะเป็นการยกระดบั คุณค่า ศกัด์ิศรี  และความภาคภูมิใจของชุมชน…” 
 ดงันั้นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนนอกจากจะเป็นการสอนท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ถึงความรู้ท่ีมีใน
ทอ้งถ่ินของตนแลว้  ยงัเป็นการให้ไดเ้รียนจากการปฏิบติั ไดเ้ห็นการเช่ือมโยงของความรู้กบัการ
น าไปใช้ ขณะท่ีเรียนยงัได้เรียนรู้วิธีการเลียนแบบต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากการเรียนโดยการบอก
กล่าวจากครู ไดเ้รียนจากการสืบคน้ ไดเ้รียนจากการปฏิสัมพนัธ์ทั้งทาง กายภาพและทางสังคม  ผล
ท่ีไดจ้ากการเรียนสาระแหล่งเรียนรู้จึงมิใช่เน้ือเน้ือความรู้แต่เพียงอย่างเดียว ผูเ้รียนยงัไดเ้รียนผา่น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีไดป้ฏิบติัจริงอีกดว้ย 
 5.  สาระว ัฒนธรรมท้องถ่ิน ในท้องถ่ินแต่ละแห่งล้วนแล้วแต่มีท่ีมาและประวัติ            
อนัยาวนานท่ีสืบเน่ืองถ่ายทอดบอกกล่าว  เล่าขาน และปรากฏให้เป็นวิถีชีวิตท่ีเรียกว่า วฒันธรรม
ซ่ึงแต่ละพื้นแห่งล้วนมีวฒันธรรมท่ีดีงามท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่คร้ังบรรพบุรุษ  เป็นส่ิงท่ีสังคม
ยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อการน าไปประพฤติปฏิบติั  และมีคุณค่าในการอนุรักษ์ธ ารงรักษา 
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ถ่ายทอดต่อคนรุ่นหลงัให้น าไปใชเ้พื่อก่อให้เกิดความสุข  ความเจริญของชีวิต  วฒันธรรมดงักล่าว 
ได้แก่ ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ค่านิยม ความเช่ือ ค าสอน นิทานพื้นบ้าน การปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวนั  การปฏิบติัในวาระหรือโอกาส    ต่าง ๆ รวมทั้งการละเล่น  การประกอบอาชีพ  
ภาษา ดนตรี เพลงพื้นเมือง  สาระวฒันธรรมทอ้งถ่ินจะเป็นการสืบทอดความรู้ของทอ้งถ่ินจากคน
รุ่นหน่ึงสู่คนรุ่นหน่ึง  เพื่อใหมี้การปฏิบติัสืบทอดกนัไปอยา่งไม่ขาดสาย 
 การเรียนรู้จากสาระในท้องถ่ิน ดังกล่าวจึงท าให้ผูเ้รียนได้เรียนในส่ิงท่ีใกล้ตวั ได้ฝึก
ปฏิบติัและเรียนรู้การเช่ือมโยงระหว่างความรู้กบัการปฏิบติั  ไดส้ัมผสัใกลชิ้ดกบัธรรมชาติและ
ชุมชนของตน  พฒันาไปสู่ความรัก ความภาคภูมิใจ และเจตคติท่ีดีต่อทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นพื้นฐานให้
เด็กเกิดความรักในประเทศชาติ  และมีอุดมคติแห่งความเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศต่อไป 
                 2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้การศึกษาปฐมวยั 
                  การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศกัราช 2546 สู่การปฏิบติั ทั้งน้ีการท่ีผูเ้รียนจะมีคุณภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/
ตวัช้ีวดัหรือไม่ข้ึนอยูก่บัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดว้ยเหตุน้ีครูผูส้อนตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจส่ิงท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน และคุณลกัษณะพึงประสงค ์
ซ่ึงเป็นเป้าหมายการจดัการเรียนรู้โดยมีหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั การจดัการ
เรียนรู้ท่ีค  านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล การจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางสมอง
และการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้คุณธรรมจริยธรรม 
    ในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ครูผู ้สอนต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลายเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายของหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ท่ี
จ  าเป็นส าหรับผูเ้รียนในการเตรียมเขา้สู่โลกปัจจุบนั เช่น การเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการ
สร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติั กระบวนการจดัการ กระบวนการวิจยั 
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เป็นต้น อี กทั้ งต้องให้
ความส าคญักับการใช้ส่ือ การพฒันาส่ือ การใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการวดัและ
ประเมินผลอยา่งหลากหลายควบคู่กนัเพื่อใหเ้กิดการพฒันาผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง 
        การจดัการเรียนรู้สู่การพฒันาผูเ้รียน 
       1. หลกัการจดัการเรียนรู้ 
           การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการน าหลกัสูตรสู่การพฒันาผูเ้รียนให้
บรรลุตามเป้าหมายท่ีหลกัสูตรก าหนด ครูผูส้อนจึงควรให้ความส าคญัและสรรหากระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั น าพาให้ผูเ้รียนเกิด
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สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีดี ผูเ้รียน
ควรไดมี้ส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้/ กระบวนการเรียนรู้ ค  านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งผูเ้รียน พฒันาผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการทางสมอง และมุ่งเนน้ความรู้คู่คุณธรรม จดั
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัมีความหมายหลากหลาย ทนัสมยั เหมาะสมกบัวยัของ
ผูเ้รียน ธรรมชาติของวิชาให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้หรือเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจ ใช้ส่ือ
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง โดยมีครูผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวก ทั้งน้ีหลกัการท่ีส าคญัในการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
  1.1 การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ียึดหลกัวา่ผูเ้รียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดโ้ดยการจดัวิธีการเรียนรู้ให้เหมุสมกบัความสามารถของ
ผูเ้รียนแต่ละตนใหส้ามารถพฒันาตนเองได ้ไดล้งมือศึกษา คน้ควา้ คิดแกปั้ญหา และปฏิบติังานเพื่อ
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเองโดยมีครูผูส้อนเป็นผูส่้งเสริมสนับสนุนจดัสถานการณ์ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
  1.2  การจดัการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
  การจดัการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีให้
ความส าคญักบัความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละคนเพื่อวางรากฐานชีวติให้เจริญงอกงามอยา่งสมบูรณ์ 
มีพฒันาการสมวยัอยา่งสมดุล ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจดัการเรียนรู้
ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดค้น้พบและแสดงออกถึงศกัยภาพของตนเองครูผูส้อนจึงควรมีขอ้มูลผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล ส าหรับในการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และน าไปพฒันาผูเ้รียนให้เหมาะสม
กบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
  1.3 การจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางสมอง 
  การจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับพฒันาการทางสมอง เป็นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการท างานของสมอง การเช่ือมโยง
วงจรสมอง การจดัการเรียนรู้ท่ีขดัต่อการท างานของสมองจะท าให้เกิดการเรียนรู้ไม่ได้เต็มตาม
ศกัยภาพ อีกทั้งตอ้งค านึงถึงพฒันาการทางอารมณ์ของผูเ้รียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเป็น
กลัยาณมิตรใหเ้รียนอยา่งมีความสุข โดยใชป้ระสบการณ์ตรงดา้นร่างกายท่ีเป็นรูปธรรม ขอ้เท็จจริง 
และทกัษะดา้นต่างๆ ท่ีปรากฏในชีวติจริงตามธรรมชาติ ตลอดจนส่ือการเรียนรู้ท่ีดีดึงดูดความสนใจ
เป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการทางสมองในแต่ละช่วงวยั จะส่งผลให้
ผูเ้รียนมีความสนใจ ความตั้งใจ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค ์ท างานและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมี
ความสุข 
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  1.4 การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  การจดัการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดว้ยการการจดัการเรียนรู้
ท่ีบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ไดรั้บรู้ เกิดการยอมรับเห็นคุณค่าและพฒันาอย่างต่อเน่ืองจนเป็น
ลกัษณะนิสัยท่ีดี 
                2. บทบาทครูผูส้อนและผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้ 
               2.1 บทบาทครูผูส้อน 
      2.1.1 การส ารวจประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน ครูผูส้อนควรค านึงว่า
ผูเ้รียนแต่ละคนมีวธีิการเรียนรู้ (Learning Styles) แตกต่างกนั ดงันั้นครูผูส้อนจะตอ้งให้เวลาในการ
เรียนรู้และให้โอกาสกบัผูเ้รียนไดค้น้พบวิธีการเรียนรู้ของตนเอง จึงจะเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและท าให้
การเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อผูเ้รียน ดว้ยเหตุน้ีครูผูส้อนควรด าเนินการดงัน้ี 
       2.1.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื่อน าขอ้มูลมาใช้การวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน โดยค านึงถึงลักษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียน
แต่ละคนท่ีมีภูมิหลงั สติปัญญา ความสามารถ ความถนดั รูปแบบการเรียนรู้ ความสนใจ และความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนัและจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัพื้นฐานของผูเ้รียน ลกัษณะของผูเ้รียนและ
สนองความตอ้งการของผูเ้รียน ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ มีพฒันาการท่ีเป็นไปตาม
ความสามารถและเตม็ตามศกัยภาพของแต่ละคน 
       2.1.1.2 ก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนกบัผูเ้รียนดา้นความรู้ ทกัษะ/ 
กระบวนการท่ีจะน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
      2.1.2 การบูรณาการและการถ่ายโยงความรู้ ครูผูส้อนควรได้บูรณาการส่ิงท่ี
ต้องการให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ เช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนน าไปประยุกต์ใช้อย่าง
สร้างสรรค์และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ าได้ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครูผูส้อนควร
ด าเนินการดงัน้ี 
       2.1.2.1 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับพฒันาการทางสมองและเน้นคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ ตวัช้ีวดัของหลกัสูตร 
       2.1.2.2 จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนให้เกิดการ
เรียนรู้ 
       2.1.2.3 จดัเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
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       2.1.2.4 ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู ้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายเหมาะสมกบัธรรมชาติของวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดบัพฒันาการของ
ผูเ้รียน 
       2.1.2.5 วิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อน าผลมาใช้ในการซ่อมเสริมและ
พฒันาผูเ้รียนรวมทั้งปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ของตนเองดว้ยการบวนการวจิยั 
     2.2 บทบาทของผูเ้รียน 
      2.2.1 ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย 
      2.2.2 แสวงหาและเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย และรู้จัก
วเิคราะห์  สังเคราะห์ขอ้มูล ขอ้ความรู้ เพื่อน ามาปรับใชใ้นการด ารงชีวติในสังคม 
      2.2.3 ลงมือปฏิบัติจริง สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเองและน าความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
      2.2.4  มีปฏิสัมพนัธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มเพื่อนและครู 
      2.2.5  ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
   สรุปไดว้่า กระบวนการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีจะท าให้
ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกฝนพฒันาอยา่งเต็มตามศกัยภาพ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของ
หลกัสูตรครูผูส้อนจึงควรคดัสรรและเลือกน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ การเลือกวา่วิธีใดเหมาะสม
ท่ีสุดตอ้งพิจารณาจากวตัถุประสงค์ของการจดักิจกรรมว่าตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อะไร 
สามารถน าพาใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและลกัษณะอนัพึงประสงคใ์ด กระบวนการเหล่าน้ีหาก
น ามาใชแ้ลว้จะไดผ้ลเพียงใดจึงเป็นหนา้ท่ีของครูผูส้อนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ครูผูส้อน
จึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีจะน ามาใชพ้ฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ ตวัช้ีวดัของหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ซ่ึงได้ก าหนด
กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีส าคญั เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัคุณภาพของเด็กและเยาวชน
ในอนาคต 
                    3.  การวดัและประเมินผลพฒันาการปฐมวยั                           
                     การวดัและประเมินผลพฒันาการปฐมวยั มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาเด็กให้เต็มศกัยภาพ
ดว้ยเหตุน้ีสถานศึกษาท่ีสอนระดบัปฐมวยัจึงไดจ้ดัการศึกษาในรูปแบบต่างๆให้บรรลุวตัถุประสงค์
ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2546 และยงัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
แต่ในปัจจุบนัการจดัการศึกษามุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมากท่ีสุด การเรียนการสอนจึงตอ้งมีการปรับ
กระบวนการเรียนการสอนและการวดัและประเมินผลพฒันาการปฐมวยัตามสภาพจริงมากกวา่โดย
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การดูจากแฟ้มสะสมผลงานเป็นการพฒันาความกา้วหนา้และพฒันาการของเด็กปฐมวยั ปลูกฝังให้
เด็กมีนิสัยรักการท างานเกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือกนัระหวา่งเด็ก ครู ผูป้กครอง สามารถสร้างองค์
ความรู้และเกิดความภาคภูมิใจในการวดัและประเมินผล การประเมินผลระดับปฐมวยัเป็น
กระบวนการต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมปกติตามตารางกิจกรรมประจ าวนั และ
ครอบคลุมพฒันาการทุกดา้น น าผลมาใช้ในการจดักิจกรรม หรือประสบการณ์ พฒันาเด็กให้เต็ม
ตามศกัยภาพของแต่ละคน ดว้ยเหตุน้ี ผูส้อนซ่ึงเป็นผูท่ี้จะท าหน้าประเมินเด็ก ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ 
ความเขา้ใจในพฒันาการของเด็กแต่ละวยัเป็นอย่างดี และตอ้งเขา้ใจโครงสร้างของการประเมิน
อย่างละเอียด มีความสามารถในการเลือกเคร่ืองมือ และวิธีการท่ีจะใช้ได้อย่างถูกตอ้ง จึงท าให้
ผลงานการประเมินเท่ียงตรงและเช่ือถือได ้
  ความหมายของการวดัและการประเมินผล 
 ความหมายการวดัผล (Measurement) 
 เยาวพา เดชะคุปต์ (2542) กล่าววา่ การวดัผล (Measurement) หมายถึง กระบวนการท่ี
ก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ให้กับส่ิงของ บุคคล หรือเหตุการณ์อย่างมีกฎเกณฑ์ เป็นการ
เปล่ียนแปลงคุณลกัษณะของส่ิงท่ีวดันั้นให้เป็นปริมาณมากน้อย เช่น การวดัความสูงหรือน ้ าหนกั
ของคน ก็คือการเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะและส่วนสูงของคนออกเป็น ปริมาณ น้ิว เซนติเมตร    
เป็นตน้ 
  ความหมายการประเมินผล (Evaluation)  
 เยาวพา เดชะคุปต ์(2542) กล่าววา่ การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการ
ท่ีกระท าต่อจากการวดัผล โดยการน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาวนิิจฉยัตดัสินหาขอ้มูลสรุปค่าท่ีไดจ้ากการวดั
อยา่งมีกฎเกณฑ ์
 การประเมินผลพฒันาการปฐมวยั  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดก้ล่าวว่า การประเมินผลพฒันาการปฐมวยั หมายถึง
การประเมินพฒันาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็น
กระบวนการต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมปกติท่ีจดัให้เด็กในแต่ละวนั ทั้งน้ีมุ่งน าขอ้มูล
การประเมินมาพิจารณาปรับปรุงและวางแผนการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนไดรั้บการ
พฒันาตามจุดหมายของหลกัสูตร 
 การประเมินผลพฒันาการปฐมวยั หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจของครูท่ีมีต่อพฒันาการ
การเรียนรู้ ความเขา้ใจและความตอ้งการเด็กแต่ละคน การประเมินผลท่ีดีควรเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน ความสนใจ และพฒันาการของเด็กแต่ละคนโดยส่วนใหญ่ 
พ่อ แม่ ผูป้กครองต้องการให้มีการประเมินผลการพฒันาการเด็ก เน่ืองจากตอ้งการทราบว่าลูก   



41 
 

ของตนเรียนรู้อะไรและตนสามารถช่วยกระตุน้พฒันาการลูกอย่างไร ด้านผูบ้ริหารสถานศึกษา
ต้องการให้มีการประเมินผลพฒันาการเด็กเพราะต้องการสนับสนุนและส่งเสริมครูในการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสมกับเด็ก ครูตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการ
ประเมินผลพฒันาการเด็ก เน่ืองจากตอ้งการทราบพฒันาการของเด็ก เพื่อเป็นแนวทางในการจดั
กิจกรรมเตรียมสภาพส่ิงแวดลอ้มและประสบการณ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและพฒันาการ
ของเด็กเพื่อกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ในเด็ก ในการจดัประสบการณ์ให้กบัเด็กปฐมวยัครูจ าเป็นตอ้ง
มีความรู้เก่ียวกบัจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคข์องโปรแกรมการเรียนการอสนของตน เพื่อจะไดจ้ดั
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายท่ีตั้ งไว ้รวมตลอดถึงความสนใจและความต้องการ     
ของเด็ก  การวดัและประเมินผลพฒันาการเด็กปฐมวยั (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2540) ประกอบดว้ยดงัน้ี  
   1. การสังเกตพฤติกรรมเด็ก (Observation)    
    วิธีการสังเกตเป็นวิธีท่ีใช้มากท่ีสุดในการศึกษาเด็ก วิธีการท่ีครูส่วนใหญ่ใช้ในการ
เก็บรวมรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเด็ก คือ การเฝ้าดูและการฟังโดยธรรมชาติแลว้ครูทุกคนจะสังเกตเด็กท่ี
ตนสอนอยูเ่ป็นประจ าโดยเฉพาะอยา่งยิง่ครูชั้นเด็กเล็กหรือชั้นอนุบาลซ่ึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจธรรมชาติ
และลักษณะนิสัยเด็กแต่ละคนเพื่อจะได้จดัเตรียมสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อพฒันาการการ
เรียนรู้.ของเด็ก การสังเกตอาจอยูใ่นรูปแบบของการจดบนัทึกหรือการให้ความสนใจไปยงัส่ิงท่ีเด็ก
ก าลงัท าหรือพูดอยู ่ การสังเกตอาจเกิดข้ึนเป็นกิจวตัรประจ าวนั และไม่เป็นทางการได ้การสังเกต
เด็กอย่างเป็นระบบเกิดข้ึนเน่ืองจาก ในการสังเกตเด็ก จ านวน 20-30 คน ในชั้นเรียนหน่ึงๆ ครูคน
เดียวหรือสองคนไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของเด็กไดท้ั้งหมดหรือถึงแมน้จะสังเกตได ้
ขอ้มูลต่างๆท่ีไดม้าอาจถูกละเลยหรือไม่มีการเก็บรวบรวมถ้าไม่มีการจดบนัทึก ในขณะเดียวกนั
ขอ้มูลท่ีไดอ้าจไม่มีความต่อเน่ืองในทางลึก ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความจ าเป็นท่ีครูจะตอ้งใชก้ารบนัทึกการ
สังเกตเด็กอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้ตนทราบขอ้มูลของเด็กแต่ละคนในชั้นเรียนของตนอย่าง
เพียงพอ เป็นระบบ และมีความต่อเน่ือง พร้อมท่ีจะให้ขอ้มูลกบัผูป้กครอง ในการสังเกตพฤติกรรม
เด็กอย่างเป็นระบบ ครูจ าเป็นตอ้งตระหนกัถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนให้มากท่ีสุด และ
บนัทึกความรู้สึกและความคิดเห็นของตนลงไปโดยแยกออกจากขอ้มูลท่ีบรรยายในระหว่างการ
สังเกตจากนั้นจึงน าขอ้มูลทั้งหมดมาตีความ วินิจฉัย วิเคราะห์หาขอ้สรุปของพฤติกรรมและการ
เรียนรู้ของเด็กท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีท าการสังเกต 
   2. การสัมภาษณ์  (Interview) 
   การสัมภาษณ์ต่างจากการสังเกตและวิธีอ่ืนๆ ท่ีวิธีการสัมภาษณ์เปิดโอกาสให้มีการ
ซกัถามในส่ิงท่ีผูส้ัมภาษณ์ตอ้งการทราบ มีโอกาสท่ีจะสังเกตท่าทาง การเคล่ือนไหวของตา น ้ าเสียง
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หรือระดบัเสียงซ่ึงประกอบค าพูด ส าหรับขอ้ความท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์สะทอ้นให้เห็นถึงภูมิหลงั 
ความรู้สึก ทัศนคติ การรับรู้ และความคาดหวงัของผูส้ัมภาษณ์ การสัมภาษณ์จะได้ผลดีถ้าผู ้
สัมภาษณ์ไดส้ร้างความคุน้เคยกบัผูถู้กสัมภาษณ์ก่อน การสัมภาษณ์โดยทัว่ไปมี 3 ประการคือ 
   2.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interviews)   การสัมภาษณ์แบบน้ี        
ผูส้ัมภาษณ์ หรือครูจะเตรียมค าถามท่ีจะถามไวล่้วงหนา้ ซ่ึงเป็นการสะดวกต่อผูส้ัมภาษณ์หรือครู 
ในขณะเดียวกนัผูส้ัมภาษณ์จะไม่มีโอกาสถามอะไรท่ีนอกเหนือไปจากค าถามท่ีเตรียมซ่ึงเป็นการ
จ ากดัค าตอบและโอกาสของผูส้ัมภาษณ์เช่นกนั 
   2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือไม่เป็นทางการ(Unstructured or Informal 
interviews) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเป็นวธีิท่ีนิยมใชก้นัมาในการสัมภาษณ์เด็กเล็กเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติมหลงัจากท่ีมีการสังเกตเด็กอยา่งเป็นระบบแลว้ ครูอาจเตรียมหวัขอ้ท่ีตอ้งการ
คุยหรือสนทนากบัเด็กไวอ้ยา่งคร่าวๆแต่มิไดจ้ดค าถามใหเ้ด็กตอบทีละขอ้เหมือนการสัมภาษณ์แบบ
มีโครงการสร้าง ครูอาจมีการซกัถามหรือพดูคุยกบัเด็กในเร่ืองท่ีครอบคลุมหวัขอ้ท่ีครูเตรียมไว ้
   ขอ้ดีของการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คือ ช่วยให้ครูรู้จกัเด็กในชั้นของตนมาก
ข้ึน มีโอกาสพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัได ้เด็กบางคนซ่ึงข้ีอายหรือพูดนอ้ยในชั้นอาจจะช่าง
คุยมากข้ึนเม่ือโอกาสสนทนา พดูคุยกบัครูสองต่อสอง ในขณะเดียวกนั เด็กท่ีชอบแสดงออกเม่ืออยู่
ท่ามกลางเพื่ออาจรู้สึกอึดอดัหรือไม่สบายใจเม่ือตอ้งคุยกบัครูสองต่อสองได ้การสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างช่วยให้ครูไดภ้าพรวมของเด็กมากข้ึน อย่างไรก็ตาม การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
ควรใชร่้วมกบัเคร่ืองมือประเมินผลชนิดอ่ืนๆเสมอ 
   2.3 การสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง(Partially structured interviews) การสัมภาษณ์
แบบน้ีมีผูส้ัมภาษณ์หรือครูจะเตรียมค าถามไวล่้วงหน้าบางส่วน และค าถามบางส่วนเกิดข้ึนใน
ระหว่างการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แบบน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้เร่ิมตน้ใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์ในการ
ประเมินผลและยงัไม่มีความช านาญกบัวิธีการน้ีเพราะผูส้ัมภาษณ์สามารถเตรียมค าถามมาล่วงหนา้
ส่วนหน่ึง ในขณะเดียวกันการสัมภาษณ์จะดูเป็นธรรมชาติมากข้ึน เพราะผูส้ัมภาษณ์มีโอกาส
สนองตอบ (Respond) ต่อค าตอบของผูส้ัมภาษณ์และมีโอกาสซักถามหรือตั้งค  าถามใหม่ๆใน
ระหวา่งการสัมภาษณ์ได ้
   3. การเขียนบนัทึกเก่ียวกบัตวัเด็ก (Anecdotes) 
   การเขียนบนัทึกเก่ียวกบัตวัเด็กเป็น การเขียนเร่ืองราวสั้นๆ เก่ียวกบัตวัเด็กจดัเป็นอีก
วิธีหน่ึงท่ีช่วยให้ครูเขา้ใจเด็กได้ดีข้ึน ครูอาจเขียนเร่ืองราวสั้นๆ เก่ียวกบัตวัเด็กจากเหตุการณ์ท่ีมี
ความหมายทั้ งกับตัวครูและตัวเด็ก ในการเลือกเหตุการณ์ท่ีน ามาเขียน จะบ่งบอกถึงการให้
ความส าคญัของครูต่อพฤติกรรมเด็ก และช่วยใหค้รูตอบค าถามท่ีตนอยา่งรู้ไดข้ึ้น ในการบนัทึกเรือง
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ราวท่ีน่าสนใจของเด็ก ครูอาจสังเกตเหตุการณ์จนกระทัง่เหตุการณ์ผา่นพน้ไปจึงท าการจดบนัทึกก็
ได ้หรือครูอาจจดบนัทึกอยา่งยอ่ๆ ในขณะท่ีสังเกตการณ์อยูก่็ไดแ้ลว้จึงน ามาเขียนใหม่ทีหลงัในการ
เขียนบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบัเด็กในชั้นเรียน ครูประจ าชั้นอาจตอ้งใชเ้วลามาก แต่ในขณะเดียวกนัก็
ช่วยให้ครูเห็นภาพพจน์ และเขา้ใจเด็กแต่ละคนในชั้นของตนไดดี้ข้ึน ครูตระหนกัว่าตนสามารถ
กระตุน้พฒันาการการเรียนรู้ของเด็กในส่วนไหน ขณะเดียวกนัครูไดท้ราบถึงกระบวนการเรียนการ
สอนและการใชค้  าถามของตนไปพร้อมกนัดว้ย นอกจากนั้น การบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบัเด็กในชั้น
เรียนยงัช่วยใหค้รูพฒันาทกัษะการเขียนเพิ่มข้ึน เรียนรู้เก่ียวกบัตนเองและพฒันาความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ของเด็กไดดี้ข้ึน มีความเขา้ใจและเห็นภาพพจน์เด็กท่ีตนสอนมากข้ึน 
   4. แฟ้มผลงานเด็ก (Portfolios)  
    แฟ้มผลงานเด็ก (Portfolios) ถือเป็นวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการและ
การเรียนรู้ของเด็กท่ีมีจุดประสงคแ์ละกระท าอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ แฟ้มผลงานเด็กช่วยให้ตวัเด็ก
ตระหนักถึงประสบการณ์ ความพยายาม ความก้าวหน้า และความส าเร็จของตนเอง ซ่ึงถือเป็น
พื้นฐานของการประเมินผลพฒันาการเด็กและการจดัโปรแกรมการเรียนการสอนต่อไป 
   ลกัษณะแฟ้มงานเด็ก 
   แฟ้มผลงานเด็ก  (Portfolios)  สามารถยืดหยุ่น  (Flexible)  และปรับเป ล่ียนได ้
(Adaptable) เน้ือหาสาระและกระบวนการของการเลือกผลงานหรือส่ิงท่ีจะรวบรวมในแฟ้มผลงาน
เด็กสามารถยดืหยุน่ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวยัและระดบัพฒันาการของเด็ก วตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 
หรือหน่วยงานและขอ้พิจารณาอ่ืนๆ 
   แฟ้มผลงานเด็กมุ่งเน้นท่ีความสามารถหรือจุดเด่นของเด็ก จะเน้นส่ิงท่ีเด็กท าได้
มากกว่าส่ิงท่ีเด็กท าไม่ไดจ้ากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มาตรา 26 ได้
ก าหนดถึงการประเมินผลผูเ้รียนวา่ใหส้ถานศึกษาจดัการประเมินผูเ้รียนโดยพิจารณาจากพฒันาการ
ของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไป
ในกระบวนการเรียนการสอน ดงันั้นการประเมินผลการเรียนรู้และพฒันาการของผูเ้รียนจึงเป็น
หนา้ท่ีของผูส้อน โดยถือวา่การประเมินผลเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใชเ้ป็น
กลไกในการติดตามพฒันาและช่วยเหลือผูเ้รียนให้พฒันาความสมารถในการเรียนรู้ให้เต็มศกัยภาพ 
ทั้งน้ีคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ไดร้ะบุวา่การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัตอ้งวดัและประเมินให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งในส่วนของกระบวนการและผลงาน ทั้งด้าน
ความรู้ความรู้สึกและทกัษะการแสดงออกทุกดา้น และเป็นการประเมินตามสภาพจริง ส าหรับการ
ประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวยันั้นไดน้ าหลกัการดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการประเมินของ
ผูเ้รียน ดงัปรากฏในเอกสารหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ท่ีระบุถึงหลกัการประเมิน
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พฒันาการทางเด็กปฐมวยั อายุ 3-5 ปี ว่าเป็นการประเมินพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมปกติท่ี
จดัใหเ้ด็กในแต่ละวนั ทั้งน้ีใหมุ้่งน าขอ้มูลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุง วางแผนการจดักิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพฒันาตามจุดหมายของหลกัสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546: 43) โดยยดึหลกัดงัน้ี 
   1. ประเมินพฒันาการครบทุกดา้นและน าผลมาพฒันาเด็ก 
   2. ประเมินเป็นรายบุคคล อยา่งสม ่าเสมอ ต่อเน่ืองตลอดปี 
   3. สภาพการประเมินควรมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการปฏิบติักิจกรรมประจ าวนั 
   4. ประเมินอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใช้เคร่ืองมือและจดบนัทึกไวเ้ป็น
หลกัฐาน 
   5. ประเมินตามสภาพจริงดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายเหมาะกบัเด็กรวมทั้งใชแ้หล่งขอ้มูล
หลายๆ ดา้น ไม่ควรใชก้ารทดสอบ  
 
       4.   การวจัิยเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั 
   การวจิยัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารปฏิรูปการศึกษาประสบความส าเร็จไดเ้ป็น
อยา่งดี ทั้งการน ากระบวนการวิจยัและผลการวิจยัมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะการปฏิรูปการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจยันั้น เป็นแนวทางหน่ึงท่ีผูส้อนและผูบ้ริหารสามารถน าไปปฏิรูปการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงกฎหมายแม่บททางการศึกษา
ของไทย ได้ให้ความส าคัญกับการวิจัยและก าหนดไวห้ลายมาตราท่ีช้ีให้เห็นว่าการวิจัยเป็น
กระบวนการท่ีควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการท างานของผูท่ี้เก่ียวข้องกับ
การศึกษา ซ่ึงเป็นกลไกน าไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ กล่าวคือ มาตรา 24(5) ระบุให้ใช้
การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถใช้การวิจยัเพื่อการศึกษาเร่ืองท่ี
น่าสนใจและตอ้งการหาความรู้ใหม่ หรือต้องการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน การวิจยัจึงสัมพนัธ์กับ
กระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงจะช่วยฝึกกระบวนการคิด การจดัการหาเหตุผลในการตอบปัญหา และรู้จกั
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหามาตรา 30 ระบุให้ผูส้อนท าวิจยัเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน ผูส้อนนอกจากจดักระบวนการเรียนการสอนแลว้ ยงัใชว้ิจยัเพื่อศึกษา
ปัญหาหรือส่ิงท่ีตอ้งการรู้ค าตอบ พฒันาส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาหรือแกปั้ญหาและศึกษาและพฒันาใน
ส่ิงท่ีเป็นปัญหาหรือตอ้งการพฒันาควบคู่กนัไปอย่างตอเน่ือง โดยบูรณาการกระบวนการจดัการ
เรียนการสอนและการวิจยัให้เป็นกระบวนการเดียวกนัสามารมองเห็นปัญหา ระบุหรือรู้ปัญหาได้
รู้จกัการวางแผนการวจิยั  เก็บขอ้มูลและวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ มีหลกัฐานการไดม้าซ่ึงขอ้คน้พบ
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มีเหตุผลอธิบายถึงข้อค้นพบ  มาตรา 48 ระบุให้สถานศึกษาจดัให้มีระบบการประคุณภาพใน
สถานศึกษาด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ผูบ้ริหารจึงตอ้งวิจยัเชิงประเมินเก่ียวกบัองค์กร/สถานศึกษา
เพื่อใชผ้ลการวิจยันั้นมาประกอบการตดัสินใจ จดัท านโยบายและแผนตามพนัธกิจขององค์กรนั้น
ต่อไป การวิจัย จึง เป็นส่วนของกระบวนการบริหารจัดการท่ีน าผลมาใช้ในการพัฒนา                     
ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารสามารถใชก้ารวิจยัเพื่อเป็นการสร้างองคค์วามรู้ และพฒันาตนเองให้เป็น
ผูน้ าในการสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้ได้ พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนด  น าการวิจยัมาใชเ้ป็นกระบวนการควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนรู้และการด าเนินงานเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ คือ 
   1) การใช้การวิจัยในการะบวนการเรียนรู้ มุ่งให้ผู ้เรียนท าวิจัยเรียนท าวิจัยเพื่อใช้
กระบวนการวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถวิจยัในเร่ืองท่ีสนใจหรือตอ้งการหา
ความรู้หรือตอ้งการแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้ได ้ซ่ึงกระบวนการวิจยัจะช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการคิด ฝึก
การวางแผน ฝึกการหาค าตอบด้วยตวัเอง ฝึกการสังเกตการณ์เปรียบเทียบ โดยผสมผสานองค์
ความรู้แบบบูรณาการเพื่อใหเ้กิดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  
      2) การวิจยัพฒันาการเรียนรู้ มุ่งให้ผูส้อนสามารถท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ด้วย
การศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ วางแผนแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ให้ผูส้อนสามารถท าวิจยัและพฒันานวตักรรมการศึกษาท่ีน าไปสู่
คุณภาพการเรียนรู้ ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ออกแบบและพฒันานวตักรรมการ
เรียนรู้ ทดลองใชน้วตักรรมการเรียนรู้ เก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ผลการใชน้วตักรรมนั้นๆ 
และใหผู้ส้อนสามารถน ากระบวนการวิจยัมาจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ดว้ยการใชเ้ทคนิค
วิธีการท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จาการวิเคราะห์ปัญหา สร้างแนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา
ด าเนินการตามแนวทางท่ีเลือก และสรุปผลการแกไ้ขปัญหาอนัเป็นการฝึกทกัษะฝึกกระบวนการคิด 
ฝึกการจดัการเผชิญสถานการณ์จริง และปรับประยกุตม์วลประสบการณ์มาใชแ้กไ้ขปัญหา  
    3) การวิจยัพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มุ่งเนน้ให้ผูบ้ริหารท าการวิจยัและ    
น าผลการวจิยัมาประกอบการตดัสินใจรวมทั้งจดัท านโยบายและวางแผนบริหารจดัการสถานศึกษา 
ใหเ้ป็นองคก์รท่ีน าไปสู่คุณภาพการจดัการศึกษา และเป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ของ
ผูเ้รียนอย่างมีคุณภาพการวิจยัเป็นกระบวนการค้นหาความรู้และแนวทางปฏิบติัท่ีน าไปสู่การ
ปฏิบติัการเรียนรู้ท่ีเช่ือถือได ้สามารถน าผลการคน้พบมาแกไ้ขการเรียนรู้หรือตดัสินใจพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเน่ืองจากการวิจยัเป็นกระบวนการเชิงระบบท่ีชา้กรศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะเร่ิมตน้จากขั้นการศึกษาและวิเคราะห์
ปัญหา จนถึงขั้นการสรุปและรายงานผล 
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  การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นเป้าหมายของ
การจดัการเรียนรู้ ดว้ยการใช้การวิจยัในกระบวนการเรียนรู้ การวิจยัพฒันาการเรียนรู้ และการวิจยั
พฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวคิดในแต่ละประเด็นดงัน้ี 
  1) การใช้การวิจยัในกระบวนการเรียนรู้ ท่านพระธรรมปิฎก (ปอ.ปยุตโต) (พระธรรม
ปิฎก, 2541: 18) กล่าววา่ มนุษยมี์ชีวิตท่ีดี ท่ีประเสริฐก็จะตอ้งฝึก ตอ้งเรียนรู้ การเรียนรู้ การฝึกฝน
พฒันาน้ีเป็นความพิเศษของมนุษย ์มนุษยท่ี์ฝึกฝนตนหรือมีการเรียนรู้จึงเปล่ียนแปลงไป และท าให้
โลกเปล่ียนแปลงอยา่งมากมาย สรุปไดว้่า การพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของมนุษยจ์ากการเรียนรู้
ดว้ยตวัเองตามความสนใจ ความถนดั และความตอ้งการของตนเองจากส่ือและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ตาม
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในครอบครัว ในชุมชน ในสถานศึกษาท่ีผูเ้รียนพบเห็นเป็นประจ า การใชก้าร
วจิยัในกระบวนการเรียนรู้มีขั้นตอนดงัน้ี 
   ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ความตอ้งการการเรียนรู้ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียน    
ตอ้งทราบความตอ้งการการเรียนรู้ของตนเอง มีการล าดบัความส าคญัก่อนหลงัความจ าเป็นและ
ความส าคญัใหไ้ดเ้ป็นล าดบัแรก และก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ได ้
   ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนการเรียนรู้ ขั้นตอนน้ีผูเ้รียนตอ้งรู้จกัการวางแผนการเรียนรู้
ของตนเองวา่เป็นเป้าหมายเร่ืองใด มีเวลามากนอ้ยเพียงใด มีแหล่งเรียนรู้ไหนบา้ง มีวิธีเรียนใดบา้ง 
ตอ้งใชส่ื้อใดบา้ง และเม่ือมีปัญหาจะสามารถปรึกษาใคร เม่ือไดรั้บความรู้จะสามารถใชค้วามรู้นั้น
ไดอ้ยา่งไร ตลอดจนวางแผนไปถึงการน าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับปรุงและพฒันางานอยา่งไร 
   ขั้นตอนท่ี 3 การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนการปฏิบติัในการแสวงหาความรู้
ตามท่ีได้วางแผนไว ้ซ่ึงอาจใช้วิธีต่างๆ ในการเรียนรู้ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การบนัทึก     
การสรุปผล  จากการใชแ้หล่งเรียนรู้ต่างๆ 
   ขั้นตอนท่ี 4 การสรุปข้อความรู้ เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนมาสรุปความรู้และน าเสนอ
ความรู้ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ในรูปแบบต่างๆท่ีเหมาะสม  
   ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลเพื่อปรับปรุงและน าไปใช้ในการพฒันาเป็นขั้นตอนท่ี
ผูเ้รียนประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ของตนเองในระหว่างการเรียนรู้ทุกขั้นตอนเพื่อไปสู่การ
ปรับปรุงรวมถึงการน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันางานต่อไป 
  2) การวิจยัพฒันาการเรียนรู้  ในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการหัวใจของ
การปฏิรูปในคร้ังน้ี การปฏิรูปผูส้อน ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการน าความส าเร็จมาสู่การปฏิรูป
การศึกษา ความส าคญัของผูส้อนมีมากมายเป็นผูท่ี้มีภาระหนกัในการอบรมปมนิสัยพลเมืองของ
ชาติ ผูส้อนจะตอ้งค านึงถึงมาตรฐานคุณภาพการจดัการเรียนรู้อยู่เสมอว่าผูเ้รียนเกิดกระบวนการ
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เรียนรู้ตรงตามเป้าหมายท่ีตอ้งการหรือไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใ์ดบา้ง ในพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีเนน้การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีก าหนดใหเ้ป็นภารกิจของผูส้อน 3 ประการ 
       1. จดักระบวนการเรียนการสอนและใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ 
(มาตรา 24 (5) 
  2. ท าวจิยัเพื่อจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละดบัการศึกษา(มาตรา30) 
  3. น าผลการวจิยัมาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน (มาตรา 30)  
  สรุป ดงันั้นการใชก้ารวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้จึงเป็นภารกิจท่ีส าคญัและจ าเป็น ในกรณี
ผูส้อนพบว่า กระบวนการพฒันาการเรียนรู้ท่ีก าลงัด าเนินการอยู่มีปัญหามากหรือมีความจ าเป็น
ตอ้งการพฒันาอย่างเร่งด่วน ควรใชว้งจรหลกัของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ ประกอบดว้ย 4  ขั้นตอนดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ ความตอ้งการ/พฒันาการเรียนรู้ 
   ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนการจดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผล การเรียนรู้
และการรายงานผลการเรียนรู้ เป็นการน ากระบวนการวจิยัเขา้มาใชใ้นการด าเนินงานของผูส้อน 
  ขั้นตอนท่ี 3 ผูส้อนท าการประเมินระหวา่งสอนแลว้พบปัญหาดงักล่าวสามารถปรับปรุง
แกไ้ขไดใ้นช่วงใดช่วงหน่ึงในขณะนั้น 
  ขั้นตอนท่ี 4 ผูส้อนสามารถจดัท ารายงานผลการเรียนรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อทราบและใช้
ประโยชน์ต่อไป สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพเพียงใดข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบในสถานศึกษานั้นๆ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 35) ไดก้ าหนดแนวทางในการจดัท าวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาไวด้งัน้ี 
  1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั การบริหารการจดัการและการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  2. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
  3. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจยั
หรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวชิาการกบัสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องคก์รและ
หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 
  สรุปไดว้า่ กระบวนการวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษาปฐมวยันั้น เป็นการพฒันาคุณภาพการจดั
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามความแตกต่างและวยัของผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ของชุมชน ทอ้งถ่ินในแต่ละบริบทนั้นๆ เพื่อพฒันาการเรียนรู้  
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              5.  การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 
       ส่ือและของเล่น จดัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึง สภาพแวดลอ้มหน่ึง  ท่ีมีผลต่อการ
ส่งเสริมพฒันาการเด็ก ส่ือและของเล่นแต่ละประเภท มีส่วนในการพฒันาเด็กแตกต่างกนัไป การ
เลือกใชแ้ละผลิตส่ือ จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีพ่อแม่ ผูป้กครอง รวมทั้งครู จะมีบทบาทในการพิจารณาให้
เหมาะสมกบัพฒันาการตามวยัของเด็ก และตรงตามวตัถุประสงค์ โดยเฉพาะการน าส่ือและของเล่น
มาใชป้ระกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ดงันั้น การผลิตส่ือและของเล่น ส าหรับเด็กปฐมวยั จึง
ควรค านึงถึงหลกัการผลิต การเลือกใชท่ี้ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ เพื่อให้สามารถส่งเสริมพฒันาการ
เด็กดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น 
                หลกัการเลือกส่ือและของเล่น  
                      แนวทางในการเลือกส่ือและของเล่นโดยทัว่ไป ควรมีหลกัเกณฑ์การเลือกเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเด็กหรือผูเ้รียนดงัน้ี 

     1. การเลือกส่ือควรพิจารณาให้มีความสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีตอ้งการให้เด็กๆได้เรียนรู้ 
เพื่อใหต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบัเน้ือหาอยา่งครบถว้น 

    2. การน าส่ือไปใช้ในกิจกรรมหรือประสบการณ์ให้เด็ก ตอ้งค านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน 
ดงันั้นก่อนน าส่ือไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิผล ควรมีการทดลองใชแ้ละติดตามผลการใชส่ื้อนั้นๆ ก่อน 

   3. ส่ือควรสร้างเสริมความคิดและใหแ้นวทางในการแกปั้ญหาไดห้ลายๆ ดา้น 
   4. กรณีผลิตส่ือข้ึนใช้เอง ควรพิจารณาเทคนิคการผลิตส่ือนั้นๆ ว่า ดี หรือมีความ

เหมาะสมในการใชง้านมากนอ้ยแค่ไหน เช่น สี ขนาด สัดส่วน ท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง 
    5. ส่ือตอ้งเหมาะสมกบัวยั เพศ ระดบัความรู้ ประสบการณ์เดิมของผูรั้บ 
    6. การสร้างส่ือรวมทั้งการใชส่ื้อ ควรยึดหลกัการตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของ

มนุษย ์อนัไดแ้ก่ ความตอ้งการทางกาย ความตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการการยอมรับของ
กลุ่ม ความตอ้งการการยกยอ่งนบัถือ ความตอ้งการความส าเร็จในชีวติ 

    7. ควรเลือกใชส่ื้อชนิดท่ีเขา้ถึงและเป็นท่ีนิยมของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงภาษาท่ีสามารถ
ส่ือสารใหเ้ขา้ใจไดง่้าย น่าสนใจ และใชส่ื้ออยา่งคุม้ค่า 

    8. ส่ือนั้นๆ ผูรั้บควรรับรู้โดยผา่นประสาทสัมผสัทั้งหา้ใหม้ากท่ีสุด 
    9. ส่ือท่ีใช้ควรเป็นสถานการณ์ในปัจจุบนั ทนัต่อเหตุการณ์และความกา้วหนา้ รวดเร็ว

ตรงตามเป้าหมาย 
     10. ควรน าศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม บุคลากร องคก์ร หรือทรัพยากรต่างๆ ใน

ทอ้งถ่ิน มาใชเ้ป็นส่ือใหม้ากท่ีสุด 
    หลกัการใชส่ื้อ วสัดุ - อุปกรณ์และของเล่นประกอบการจดักิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั 
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   1. ส่ือนั้น ควรส่งเสริมพฒันาการเด็กในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นสติปัญญา ร่างกาย สังคม 
อารมณ์และจิตใจ ซ่ึงอาจแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม 

   2. เนน้ส่ือท่ีเป็นจริง หรือเป็นส่ือท่ีผลิตจากวสัดุธรรมชาติ 
   3. ควรเป็นส่ิงท่ีใกลต้วัเด็ก สะดุดตา เร้าความสนใจของเด็กไดดี้ 
  4. มีความปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อเด็ก 
  5. ส่ือนั้นๆ ตอ้งเหมาะสมตามวยัหรือพฒันาการเด็ก 
  6. มีขนาดเหมาะสมกับเด็กแต่ละวยั น ้ าหนักเบา เด็กสามารถหยิบจับ เคล่ือนยา้ย           

ดว้ยตนเองไดส้ะดวก 
   ลกัษณะของส่ือและวสัดุอุปกรณ์ท่ีดี 
  1. ส่ือและวสัดุอุปกรณ์ตอ้งเหมาะกบัวยัของเด็ก 
  2. มีความมัน่คง แขง็แรง ปลอดภยั ไม่แหลมคม 
  3. ท าดว้ยวสัดุท่ีไม่เป็นพิษ และไม่ติดไฟง่าย ท่ีส าคญัไม่ควรท าดว้ยแกว้ เพราะอาจแตก

และเป็นอนัตรายต่อเด็กได ้
 4. มีการออกแบบท่ีดี มีวธีิการใชท่ี้ไม่ยุง่ยาก 
 5. มีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กไดดี้ 
 6. เร้าใจเด็ก ชวนให้คิดค านึง สร้างจินตนาการ ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และการ

แกปั้ญหา 
7. หาซ้ือไดง่้ายดว้ยราคาประหยดั หรือสามารถผลิตข้ึนใชเ้องได ้
8. ผา่นการทดสอบจากผูผ้ลิต และไดมี้การทดลองใชก่้อนน าไปใชจ้ริง 
การจดัเตรียมวสัดุเพื่อการผลิตส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือการเรียนการสอน เป็นส่ิงท่ีครูสามารถจดัท าหรือผลิตข้ึนเองได ้โดยจดัหาวสัดุจากส่ิง

ต่างๆ ท่ีมีอยูร่อบตวั อาจเป็นวสัดุท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน หรือวสัดุเหลือใชใ้นชีวิตประจ าวนั อยา่งไรก็ดี 
การจดัแบ่งส่ือ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 

1.วสัดุทอ้งถ่ิน 
2.วสัดุเหลือใช ้
3.วสัดุท าข้ึนเอง 
4.วสัดุซ้ือมาราคาถูก 
ของเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั 
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การเล่น เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับเด็กท่ีขาดมิได ้อาจกล่าวไดว้า่ การเล่นเป็นการท างานของเด็ก โดย
ธรรมชาติแลว้ เด็กจะชอบเล่นเน่ืองจาก ท าให้เด็กไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไดผ้อ่นคลาย
ความเครียด ประการส าคญั เด็กไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆ จากการเล่น ดงันั้นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยใหเ้ด็ก 
ไดรั้บการพฒันาส่งเสริมพฒันาการไดสู้งสุด จะเป็นอะไรไปไม่ไดน้อกจากของเล่น 

ความหมายของ ของเล่น  
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 กล่าววา่ ของเล่นหมายถึง ของส าหรับเด็ก

เล่นเพื่อใหส้นุกหรือเพลิดเพลิน 
  ให้ความหมายของค าว่า ของเล่น วา่หมายถึง ส่ิงของหรือวสัดุอุปกรณ์ท่ีน ามาให้เด็กเล่น 

บางทีก็เรียกวา่ เคร่ืองเล่น อาจรวมถึงอุปกรณ์ดนตรี อุปกรณ์พลานามยัและอ่ืนๆ ซ่ึงของเล่น จะเป็น
ส่ือใหรู้้จกั ไดใ้ช ้ไดจ้ดักระท า หรือประดิษฐส์ร้างสรรคต์ามจินตนาการของเด็ก 

ความหมายของค าว่า ของเล่น หมายถึง วตัถุใดๆ ท่ีน ามาให้เด็กเล่น แล้วสร้างความ
สนุกสนานเพลิดเพลินใหก้บัผูเ้ล่น เป็นส่ือน าเด็กไปสู่กระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการทุก
ดา้นของเด็ก 

 จึงกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ของเล่นเป็นส่ือท่ีเด็กใชป้ระกอบในการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ี
บางคร้ังสามารถอธิบายความคิด ความคบัขอ้งใจของเด็ก ท าให้ผูใ้หญ่หรือผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหลายเขา้ใจ 
และจดัการศึกษาเพื่อน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ใหก้บัเด็ก 

ประโยชน์ของของเล่น 
การจดัหาของเล่นให้แก่เด็ก ควรเหมาะสมกบัวยัและพฒันาการ รวมทั้งให้โอกาสเด็กได้

เล่น ซ่ึงเด็กจะไดรั้บประโยชน์ดงัน้ี 
1. ของเล่นช่วยใหเ้ด็กไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งเต็มท่ีและส่งเสริมพฒันาการ

ทุกดา้น 
2. ของเล่นช่วยกระตุน้ความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก 
3. ของเล่นช่วยตอบสนองความตอ้งการของเด็กในการท ากิจกรรมต่างๆ  
4. ของเล่นใหโ้อกาสเด็กไดแ้สดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองอยา่งอิสระในการเล่น 
5. ของเล่นช่วยสร้างเสริมบุคลิกลกัษณะพื้นฐานท่ีดีให้แก่เด็ก และยงัช่วยพฒันาเด็กในการ

เรียนรู้การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้
                 ของเล่นสามารถจ าแนกประเภทตามคุณประโยชน์ดา้นการพฒันาเด็กดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ของเล่นท่ีส่งเสริมพฒันาการทางกายของเด็กปฐมวยั ของเล่นท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นน้ี 
ก่อให้เกิดการพฒันาทางการใช้ประสาทสัมผสั อนัได้แก่ ตา หู จมูกดมกล่ิน ล้ินชิมรส และกาย
สัมผสั ของเล่นประเภทน้ีจะให้คุณประโยชน์แก่เด็กในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไป เช่น เคร่ืองแขวน
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ต่างๆ ให้ประโยชน์ดา้นการกลอกสายตา ท าให้ประสาทตาว่องไว ฟุตบอลผา้ท่ีใช้ผา้ชนิดหรือสี
ต่างๆ ช่วยพฒันาการเรียนรู้เร่ืองผวิสัมผสั การขย  า ขวา้ง ปา ของเล่นตกัตวง เล่นน ้ าเล่นทราย จะช่วย
พฒันากลา้มเน้ือน้ิวมือ เป็นตน้ 

2. ของเล่นท่ีส่งเสริมพฒันาการทางอารมณ์ของเด็กปฐมวยั เป็นของเล่นท่ีเล่นแลว้ ส่งเสริม
ใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์ ช่วยใหจิ้ตใจแจ่มใส เบิกบาน หากเป็นของเล่นท่ีเด็กเล่นคนเดียว มกั
มีเสียงและสามารถเคล่ือนไหวได้ ซ่ึงเด็กจะสนใจและสามารถเล่นไดน้านๆ ยกตวัอยา่งเช่น กล่อง
ดนตรี เคร่ืองเคาะหรือเขยา่ต่างๆ ตุก๊ตาคนหรือสัตว ์หุ่นต่างๆ เป็นตน้ 

3. ของเล่นท่ีส่งเสริมพฒันาการทางสังคมของเด็กปฐมวยั พบวา่ เป็นของเล่นท่ีเด็กเล่น
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป การเล่นร่วมกนั เด็กๆจะเรียนรู้และเขา้ใจความคิดและความรู้สึกของผูอ่ื้น การ
เรียนรู้การอยู่ร่วมกนั การเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือ การแบ่งปัน เป็นส่ิงท่ีผูใ้หญ่ควรสนับสนุนและจดั
ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้มใหแ้ก่เด็ก ทั้งยงัช่วยลดพฤติกรรมการยึดตนเองเป็นศูนยก์ลาง
ของเด็กได้อีกดว้ย ของเล่นท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นน้ี ไดแ้ก่ บนัไดงูและลูกเต๋า เล่นขายของ เตา
ขนมครก เชือกชนิดยาว (ท่ีเด็กๆ สามารถเล่นแกวง่เชือกไดห้ลายคน) บตัรไพ ่เป็นตน้ 

4. ของเล่นท่ีส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา เป็นของเล่นท่ีช่วยส่งเสริมพฒันาการดา้น
ภาษา ดา้นวทิยาศาสตร์ ดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นสังคมศาสตร์ และอ่ืนๆ ของเล่นท่ีส่งเสริมดา้นน้ี เด็กๆ
จะสนุกสนานกบัวิธีเล่นในรูปแบบต่างๆ อาจมีการแข่งขนักนัเล่น ฝึกความจ า การสังเกต รวมทั้ง
พฒันาดา้นภาษา 

ลกัษณะของเล่นท่ีดี 
1. ตอ้งเหมาะสมกบัวยัและความสามารถของเด็ก 
2. มีความปลอดภยั แขง็แรง ทนทาน ปราศจากพิษ ท าความสะอาดไดง่้าย 
3. ดึงดูดความสนใจของเด็กและเป็นของเล่นท่ีเด็กๆทัว่ไปนิยมเล่น 
4. ไม่จ  าเป็นตอ้งมีราคาแพง อาจใชว้สัดุเหลือใช ้หรือวสัดุในทอ้งถ่ิน 
5. ช่วยพฒันาประสาทสัมผสัและการรับรู้ของผูเ้ล่นไดเ้หมาะสมตามวยั 
6. กระตุน้ใหเ้ด็กเกิดจินตนาการและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
7. ของเล่นท่ีดีควรพฒันาทกัษะการเคล่ือนไหวในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตั้งแต่ระดบัหยาบ 

จนถึงการเคล่ือนไหวท่ีละเอียดเพิ่มข้ึนตามวยั เช่น ต่อบล็อก ลากจูงหรือเข็นรถ ข่ีจกัรยาน เล่นกีฬา 
เล่นเคร่ืองดนตรี เป็นตน้ของเล่นจึงเป็นส่ิงส าคญั และเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับเด็ก ท่ีผูใ้หญ่ ผูป้กครอง 
พ่อแม่ ครู และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กปฐมวยั ตอ้งจดัหาของเล่นท่ีดี มีคุณภาพ เหมาะสมตามวยั เพื่อ
ส่งเสริมใหเ้ด็ก เจริญเติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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           6.  การพฒันาแหล่งเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 
         1. ประเภทของแหล่งเรียนรู้   แหล่งการเรียนรู้ (Learning Resources) ไม่ว่าจะมี
ลกัษณะเป็นแหล่งวิชาความรู้ แหล่งวิชาการ แหล่งวิทยาการ หรือทรัพยากรในชุมชน ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบา้น ภูมิปัญญาไทย (กรมวชิาการ. 2542: 10) แบ่งออกไดเ้ป็น 7 ประเภท คือ 
     1. 1 ประเภทวสัดุ (Materials) หมายถึง ส่ือ (Liaison) ทั้งหลายท่ีเก้ือหนุนให้เกิด
การเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน เช่น กระดาน ใบไม ้กอ้นหิน ดิน และวสัดุอ่ืนๆ  
                               1.2 ประเภทเคร่ืองมือ (Devices) หมายถึง อุปกรณ์ (Accessories) ท่ีใช้อ านวย
ความสะดวกในการถ่ายทอดสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งในห้องปฏิบติัการและ
แหล่งบริการทางวชิาการ เช่น กลอ้ง วทิย/ุเทป ทีว ี
     1.3  ประเภทเทคนิค(Techniques) หมายถึง วิธีการ(Method) หรือแนวทาง (Trend) 
ท่ีใชเ้ป็นส่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบและมีขั้นตอน เช่น การบรรยาย การทดลอง การสอนแบบ
ต่างๆ  
     1.4  ประเภทเน้ือหา (Content) หมายถึง เร่ืองหรือสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวต้าม
โครงสร้างของหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัหลกัการเรียนรู้และจิตวิทยาของผูเ้รียน ทั้งท่ีเป็นหลกัสูตร
แกนกลางและหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
     1.5  ประเภทอาคารสถานท่ี (Setting) หมายถึง แหล่งหรือสถานท่ีท่ีเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาติและท่ีถูกสร้างข้ึน เพื่อใชเ้ป็นส่ือกลางใหเ้กิดการเรียนรู้ 
     1 .6  ประเภทบุคคล (People)  หมายถึง  บุคคลหรือก ลุ่มบุคคลท่ี มีความ รู้ 
ประสบการณ์และทกัษะในการจดัการจนประสบผลส าเร็จในด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายๆด้าน 
สามารถถ่ายทอดใหค้นอ่ืนรู้ได ้
     1.7  ประเภทวฒันธรรมประเพณี หมายถึง การรวมทั้งวสัดุ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี 
หนงัสือภูมิปัญญา 
   2. ความส าคญัและประโยชน์ของการใชแ้หล่งการเรียนรู้ 
   การน าแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนและทอ้งถ่ินมาใชป้ระกอบการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนจะช่วยใหเ้ด็กและครูมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัชุมชนและทอ้งถ่ิน ท าให้สามารถน า
ความรู้จากสถานศึกษามาใช้กบัชุมชนและทอ้งถ่ินในชีวิตจริง น าความรู้จากแหล่งต่างๆ ในชุมชน
และทอ้งถ่ินกลบัมาศึกษาในชั้นเรียนเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนให้กวา้งขวางยิ่งข้ึนและน่าสนใจข้ึน การน าแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนและท้องถ่ินมาใช้
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดมี้นกัวิชาการ ชยัวฒัน์ บุณฑริก(2544: 4) ไดก้ล่าวถึง
ความส าคญัและประโยชน์ของแหล่งการเรียนรู้ ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้พอสรุปไดด้งัน้ี 
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   1. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง ไดรั้บการพฒันาทกัษะทางสังคม เช่น
การแนะน าตวัเอง มารยาทในการฟัง การตั้งค  าถาม 
   2. ช่วยท าใหส้าระการเรียนรู้มีความสนุกสนาน น่าสนใจ เพราะผูเ้รียนไดร่้วมกิจกรรม
และมีบรรยากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
   3. ช่วยให้ผูส้อนและผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกับท้องถ่ิน สามารถน าสาระท่ีได้มาใช้
ประโยชน์ในการจดักิจกรรม 
   4. ช่วยแกปั้ญหาใหผู้ส้อนเก่ียวกบัการขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษาต่างๆ 
   5. เปิดโอกาสใหส้ังคมไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  
   6. ช่วยส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเรียนรู้กบัชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชน
ทอ้งถ่ินกบัชีวติประจ าวนัของผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
   7. ฝึกให้ผูเ้รียนเกิดความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวั สามารถปรับตวัให้เขา้
กบัสภาพแวดลอ้มไดแ้ละผูเ้รียนไดส้ัมผสักบัชีวติความเป็นจริงๆของสังคม 
   8. ช่วยสร้างความเขา้ใจท่ีดีต่อชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม มี
ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัและเป็นการสร้างเอกภาพในสังคม 
   9. ช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจกวา้งขวางยิ่งข้ึน มีประสบการณ์ตามหลกัสูตร
และจุดมุ่งหมายการศึกษา 
   10. ช่วยให้สถานศึกษาและชุมชนมีความใกลชิ้ดกนัมากข้ึน เกิดความร่วมมือซ่ึงกนั
และกนั และช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน 
   11. ช่วยให้ผูเ้รียนสนใจและเขา้ใจส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของชุมชนมากข้ึนได้มี
โอกาสพฒันาตนเองใหเ้ป็นพลเมืองท่ีดียิง่ข้ึน 
   3. การใชแ้หล่งเรียนรู้ 
   การใชแ้หล่งเรียนรู้ประกอบการจดักิจกรรมจะช่วยให้เด็กและครูมีความรู้ความเขา้ใจ
แหล่งเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง สามารถน าความรู้จากแหล่งต่างๆ ในชุมชนและทอ้งถ่ินกลบัมาศึกษาใน
ชั้นเรียน เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการจดักิจกรราการเรียนการสอนให้กวา้งขวางยิ่งข้ึนและ
น่าสนใจข้ึน มีผูก้ล่าวถึงการใชแ้หล่งเรียนรู้ไว ้คือ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(2544 
: 34) ไวด้งัน้ี 
   1.เชิญบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษมาบรรยายในสถานศึกษา 
   2. น าส่ือท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาใชห้รือดดัแปลงเป็นอุปกรณ์การจดัการเรียนรู้ 
   3. น าเอาสาระท่ีมีอยูใ่นชุมชนมาเผยแพร่ในสถานศึกษาและน ามาสร้างเป็นหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 
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   4. เชิญบุคคลในชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 
   5. การใชว้ถีิชีวติประจ าวนัในชุมชน มาสร้างส่ิงเร้าความสนใจและตั้งประเด็นพื่อประ
กอบการจดักิจกรรม 
   6. การประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ ยกยอ่งเชิญชูเกียรติ 
   สรุป การพฒันาแหล่งเรียนรู้ปฐมวยั หมายถึง การส ารวจการจดัหาและใชแ้หล่งเรียนรู้
ท่ีเป็นประเภทส่ือต่างๆใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูเ้รียน 
          7.  การนิเทศการศึกษาปฐมวยั 
   การนิเทศเป็นกระบวนการท างานร่วมกนั ระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศเพ    อ 
พฒันางานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ ถือเป็นการพฒันาบุคลากรรูปแบบหน่ึง ท่ีอาจไดผ้ลรวดเร็ว
กวา่ โดยเฉพาะการนิเทศภายในสถานศึกษา ในอนัท่ีจะปรับปรุง ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนใหดี้ข้ึน เป็นการเพิ่มพลงัการปฏิบติังานของครู   รวมทั้งให้ครูมีความกา้วหนา้ ทางวิชาชีพและ
ผลสุดทา้ย คือ   การศึกษาของเด็กกา้วหนา้อยา่งมีประสิทธิภาพ (กมล ภู่ประเสริฐ, 2544: 59) การ
นิเทศการศึกษา มาจาก การนิเทศ หมายถึง การช้ีแจง การแสดง การแนะน า (ราชบณัฑิตยสถาน , 
2526: 441) การศึกษา หมายถึง การเล่าเรียน การฝึกฝน และการอบรม (ราชบณัฑิตยสถาน, 2526: 
760) ดงันั้น การนิเทศการศึกษา จึงหมายถึง การช้ีแจง การแสดง หรือการแนะน าเก่ียวกบัการเรียน
การสอนและการอบรม ปรียาพร วงศบุ์ตรโรจน์ (2544: 261) ใหค้วามหมาย ของการนิเทศการศึกษา
วา่ หมายถึง กระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อช้ีแนะให้ความช่วยเหลือร่วมกบัครู และบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของครูและเพิ่มคุณภาพของ
บทเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา ชารี มณีศรี (2542: 22) ให้ความหมายของการ
นิเทศการศึกษาว่า หมายถึงกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนซ่ึงความส าเร็จของงาน
ข้ึนอยูก่บัความร่วมมือช่วยเหลือกนั Burton and Bruckner (1955: 14) ให้ความหมายของการนิเทศ
การศึกษาวา่ หมายถึงกลวธีิของผูเ้ช่ียวชาญในการใหก้ารปรับปรุงการสอน โดยขอความร่วมมือจาก
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาหลายฝ่ายเพื่อก่อให้เกิดความงอกงามและพฒันาเด็ก Good 
(1959: 48) ใหค้วามหมายของการนิเทศการศึกษาวา่เป็นการแนะน าช่วยเหลือความพยายามทุกอยา่ง
ของเจา้หน้าท่ีผูจ้ดัการศึกษาในการแนะน าครู หรือบุคคลอ่ืนท่ีท างานเก่ียวกบัการศึกษา ให้รู้จกั
วิธีการปรับปรุงการสอน ช่วยให้เกิดความงอกงามทางวิชาการทางการศึกษา ช่วยในการพฒันาครู 
ช่วยในการเลือกและปรับปรุงวตัถุประสงค์ของการศึกษา ช่วยปรับปรุงวสัดุและเน้ือหาการสอน 
ปรับปรุงวธีิสอนและช่วยปรับปรุงการประเมินผลการสอน 
   สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนหรือวิธีการบริหารการศึกษาเพื่อ
ช้ีแนะใหค้วามช่วยเหลือร่วมกบัครู และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา ในการปรับปรุงการ



55 
 

จดัการเรียนการสอนของครู พฒันาครู ช่วยในการปรับปรุงวตัถุประสงค์ของการศึกษา ด าเนินการ
และส่งเสริมใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของศึกษายิง่ข้ึน 
  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2539: 2-3) ไดก้ล่าวถึง การนิเทศ
การศึกษาปฐมวยั หมายถึง กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผูใ้ห้การนิเทศ ซ่ึงอาจได้แก่ 
ศึกษานิเทศก์ ครูใหญ่ ผูช่้วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ ครูวิชาการและครู กบัผูรั้บการนิเทศผูรั้บการนิเทศ 
ซ่ึงได้แก่ ครูใหญ่ ผูช่้วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ และครูสอนระดับปฐมวยั โดยการใช้เหตุผลและ
สติปัญญาในการแกไ้ข ปรับปรุง เสนอแนะ และพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนใน
ระดบัปฐมวยั ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน และบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้
  เยาวพา เดชะคุปต ์(2542: 120) กล่าววา่ การนิเทศการศึกษาปฐมวยั หมายถึง กระบวนการ
ในการท างานร่วมกนัระหวา่งผูใ้ห้การนิเทศและผูรั้บการนิเทศ โดยการใชเ้หตุผลและสติปัญญาใน
การพฒันาการจดัประสบการณ์กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงการ
ปฏิบติังานเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าจะปฏิบติังานให้ถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นกัเรียนและบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 วาโร เพง็สวสัด์ิ (2544: 234) ไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศการศึกษาปฐมวยัวา่ หมายถึง
การให้ค  าแนะน าให้ความช่วยเหลือ ในการจดักิจกรรมส่งเสริมการจดัปัจจยัสนับสนุนการช่วย
ประสานงานเพื่อให้ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนระดบัปฐมวยัสามารถจดัการเรียนการสอนใน
โรงเรียนไดบ้รรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษาปฐมวยั 
  สรุปไดว้่า การนิเทศการศึกษาปฐมวยั หมายถึงการกระบวนการท างานร่วมกนัระหว่าง
ผูใ้ห้การนิเทศและผูรั้บการนิเทศท่ีจะปรับปรุงแก้ไข เสนอแนะ และพฒันาการจดัประสบการณ์  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวยัให้มีประสิทธิและเกิดประโยชน์สูงสุดบรรลุ
เป้าหมายของเด็กปฐมวยัใหไ้ดม้ากท่ีสุดยิง่ข้ึน 
 ความส าคญัการนิเทศการศึกษาปฐมวยั 
 การนิเทศการศึกษาปฐมวยั มีความส าคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากการจดัการศึกษาปฐมวยัมี
ความแตกต่างกบัการจดัการศึกษาในระดบัอ่ืน ๆ อีกทั้งเด็กในช่วงปฐมวยัเป็นช่วงท่ีผูบ้ริหารและครู
ตอ้งตระหนกัในบทบาทของตนในการให้ความส าคญักบัการส่งเสริมพฒันาการของเด็กแต่ละดา้น
ใหเ้ตม็ตามศกัยภาพโดยสอดคลอ้งกบัธรรมชาติและพฒันาการของเด็กแต่ละคนเป็นส าคญัมุ่งพฒันา
เด็กปฐมวยัใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดย
มีผูก้ล่าวถึงความส าคญัของการศึกษาปฐมวยัดงัน้ี 



56 
 

 เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 122) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาปฐมวยัมีความส าคัญ 3 
ประการ คือ 
  1. การนิเทศการศึกษาปฐมวยัมีความส าคญัต่อการท าให้ครูเป็นบุคคลท่ีทนัสมยัอยู่
เสมอจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีอยูต่ลอดเวลา ท าให้เกิดพฒันาการทางการศึกษาระดบัก่อน
ประถมศึกษาทั้งทางทฤษฎี และทางปฏิบติั ข้อแนะน าท่ีได้จากการวิจยั การวิเคราะห์หรือการ
อภิปรายมกัมีประโยชน์และให้ขอ้คิดแก่ครู ซ่ึงการนิเทศการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาสามารถ
ใหบ้ริการได ้
  2. การนิเทศการศึกษาปฐมวยัมีความส าคญัต่อความเจริญงอกงามของครูแมค้รูจะ
ไดรั้บการฝึกฝนมาแลว้เป็นอยา่งดีแต่ก็จ  าเป็นจะตอ้งปรับปรุง และฝึกฝนอยูเ่สมอในขณะท างาน 
  3. การนิเทศการศึกษาปฐมวยัมีความส าคญัต่อการช่วยเหลือครูใหจ้ดัเตรียมกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกบัวยั ความตอ้งการ ความสามารถ และความแตกต่างของเด็กแต่ละคนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 อุไรพร นาคะเสถียร (2543: 11–14) กล่าววา่ จากการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายสูงสุด คือ การพฒันาคุณภาพของนักเรียนให้เต็ ม
ศกัยภาพ โดยมีจุดเน้นให้นักเรียนมีความสามารถทางความคิด สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองรู้จกัศึกษาวิเคราะห์คน้หาสาเหตุ แนวทางแกปั้ญหาไดท้นัโลก ทนัเหตุการณ์ มองกวา้ง คิด
ไกล ใฝ่รู้ อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสันติ มีคุณธรรม จริยธรรม แต่การด าเนินการดงักล่าวให้บรรลุผล
ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการจดัการศึกษาท่ีเป็นเง่ือนไขปัญหาทั้งในดา้นปัจจยั
และกระบวนการท างานในดา้นปัจจยันั้น อาจเป็นอาคาร สถานท่ี วสัดุ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ และ
งบประมาณ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 47) ไดก้ าหนดความส าคญัของการนิเทศวา่มีความส าคญัใน
แง่การด าเนินการบริหารจดัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งน าการ
นิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผลรายงานเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาและ
ระบบการประกันคุณภาพ ท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัสร้างความมัน่ใจให้ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตอ้งมีการด าเนินการท่ีเป็นระบบ
เครือข่ายครอบคลุม ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก ตั้งแต่ระดบัชาติ เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา ตอ้งมีการรายงานจากทุกระดบั ให้ทุกฝ่ายทราบเพื่อน าขอ้มูลจากการรายงานมาจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีได้กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า ความส าคญัในการนิเทศ
การศึกษาปฐมวยัมีความส าคญั ทั้ งในด้านการบริหารงาน และการพฒันาคุณภาพของการจัด
การศึกษาปฐมวยั โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของภารกิจของสถานศึกษาในการก ากับ ติดตาม และ
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ประเมินผลโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือครูในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวยัเกิด
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาปฐมวยั 
  การนิเทศการศึกษาปฐมวยั มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือแนะน าครูให้ปรับปรุงการจดั
กิจกรรม ส่ือการเรียน สภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัเด็กโดยอาศยัความร่วมมือจาก
ครูผูส้อนการศึกษาปฐมวยักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทุกฝ่าย ทั้งน้ีเพื่อก่อให้เกิดความเจริญ
งอกงามและพฒันาการแก่เด็ก  มีนกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไวด้งัน้ี 
  ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2542: 8) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาปฐมวยั
ไวว้า่เป็นการมุ่งปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนของดงัน้ี 
  1. เพื่อพฒันาวชิาชีพครู 
     1.1 การนิเทศการสอนเป็นการให้ขอ้มูลแก่ครูปฐมวยัในดา้นการสอน เพื่อครูจะไดใ้ช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนของตนเอง 
   1. 2 การนิเทศการสอนช่วยใหค้รูไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถในดา้นการสอน 
   1.3 การนิเทศการสอนช่วยส่งเสริมและพฒันาวชิาชีพการสอนของครู 
  2. เพื่อพฒันาคุณภาพของเด็กปฐมวยั 
   2.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนของครูปฐมวยัในสถานศึกษาให้พฒันา
คุณภาพเด็กปฐมวยั 
   2.2 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงานวชิาการในสถานศึกษา 
   2.3 เพื่อสร้างและก าลงัใจแก่บุคลากรท่ีเก่ียวกบัขอ้งกบัการนิเทศการศึกษาปฐมวยั 
   2.4 เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการท างานร่วมกนั 
  เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 122) กล่าวถึงการนิเทศการศึกษาปฐมวยัมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ช่วยเหลือแนะน าครูให้ปรับปรุงการจัดกิจกรรม ส่ือการเรียน สภาพแวดล้อมต่างๆท่ีถูกต้อง 
เหมาะสมให้กบัเด็กปฐมวยั โดยอาศยัความร่วมมือจากครูระดบัปฐมวยักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาทุกฝ่าย ทั้งน้ีเพื่อก่อให้เกิดความเจริญงอกงามและพฒันาการแก่เด็กปฐมวยั การนิเทศ
การศึกษาปฐมวยัในปัจจุบนัมิใช่การตรวจตราหรือเพง่เล็งท่ีตวัครูอยา่งในอดีตโดยมีวตัถุประสงค ์3 
ประการ คือ 
 1. เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัประสบการณ์ใหก้บัเด็กปฐมวยัเป็นไปในรูปแบบเดียวกนัและ
เพื่อให้มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์ การจดักิจกรรม และการบริการการศึกษาระดบั
ปฐมวยั 
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 2. เพื่อให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการใช้คู่มือครู แผนการสอน ส่ือการเรียนการสอนและการ
วดัผลประเมินผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อใหค้รูมีความรับผิดชอบและสามารถปรับปรุงพฒันากรทางร่างกายและการเติบโต 
ดา้นการเตรียมความพร้อมและองคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กบัความพร้อมของเด็กตลอดจนการพฒันา
ดา้นสังคม และกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
 วาโร เพง็สวสัด์ิ (2544: 234) ไดก้ล่าวสรุปถึงจุดมุ่งหมาย ของการนิเทศการศึกษาปฐมวยั
วา่มีดงัน้ี 
 1. เพื่อช่วยการให้ทราบถึงปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการของโรงเรียนท่ีเปิดสอน
ระดบัปฐมวยั ทั้งน้ีเพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนการพฒันางานบริหารและวชิาการ 
 2. เพื่อให้ครูระดบัปฐมวยั ไดต้ระหนักถึงปัญหาเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์พร้อมทั้ง
สามารถแกปั้ญหาได ้
 3. เพื่อใหค้รูไดจ้ดัประสบการณ์อยา่งถูกตอ้งตามความมุ่งหมายท่ีวางไว ้
 4. เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมและใหก้ าลงัใจแก่ครูระดบัปฐมวยั 
 5. เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือ และประสานงานกนัอยา่งดีภายในระบบ 
 6. เพื่อควบคุมมาตรฐานและพฒันางานดา้นการศึกษาปฐมวยัใหมี้ประสิทธิภาพ 
 ปวณีา หมดราคี (2547: 18) ไดส้รุปจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาปฐมวยั ไดด้งัน้ี คือ
 1. เพื่อพฒันาครูผูส้อนระดบัปฐมวยั ให้มีความสามารถในการจดัประสบการณ์และให้
ค  าแนะน าครูในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
 2. เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมและใหก้ าลงัใจแก่ครูระดบัปฐมวยั 
 3. เพื่อควบคุมมาตรฐานและพฒันางานดา้นการศึกษาปฐมวยัใหมี้ประสิทธิภาพ  
 จากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีได้กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศ
การศึกษาปฐมวยั หมายถึง ผลของการท างานร่วมกันระหว่างผูใ้ห้การนิเทศกับผูรั้บการนิเทศ          
มีประโยชน์เพื่อปรับปรุง และพฒันาการจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 หลกัการนิเทศการศึกษาปฐมวยั 
 เยาวพา เดชะคุปต ์(2542: 127) กล่าววา่ หลกัการนิเทศการศึกษาปฐมวยั ควรเป็นดงัน้ี 
 1. การบริหารจะมีประสิทธิภาพจะตอ้งอาศยักระบวนการและปัจจยัดา้นการนิเทศ และ
ติดตามผลการศึกษาควบคู่ไป 
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 2. ประสิทธิภาพของการนิเทศ และติดตามผลข้ึนอยู่กับกิจกรรมการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนอย่างมีระบบมีการท างานร่วมกนัและประสานงานกนัอย่างใกล้ชิดซ่ึงทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง
จะตอ้งรู้และเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ี เป้าหมาย และภารกิจท่ีตอ้งท างานร่วมกนั 
 3. การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนหรืองานวิชาการซ่ึง
เป็นการปฏิบติัการร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารกบัครูและผูนิ้เทศ 
 ไพโรจน์ กล่ินกุหลาบ (2543: 202–203) ไดก้ล่าวว่า หลกัการส าคญัในการจดัการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ผูบ้ริหารต้องถือว่าการนิเทศการศึกษาเป็นงานในความรับผิดชอบโดยตรงซ่ึง
จะต้องอาศยัความร่วมมือกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายผูบ้ริหาร ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศในการท่ีจะ
ช่วยกนัแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการในการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 กรองทอง  จีรเดช (2550: 5) ไดก้ล่าววา่ หลกัการนิเทศภายในโรงเรียน ดงัน้ี 
 1.  การด าเนินการนิเทศ จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ตามขั้นตอน
กระบวนการการนิเทศภายในโรงเรียน 
 2.  บุคลากรท่ีเป็นหลกัส าคญัในการด าเนินการพฒันาระบบนิเทศภายในโรงเรียน คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 3.  การนิเทศภายในโรงเรียน จะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ/จ าเป็นในการพฒันาครู
และนกัเรียน 
 จากการศึกษาหลักการนิเทศการศึกษาปฐมวยัท่ีก ล่าวมาสรุปได้ว่า หลักการนิเทศ
การศึกษาปฐมวยัเป็นวิเคราะห์และวางแผนบริหารงานอย่างเป็นขั้นตอนจากสภาพ ปัญหาความ
ตอ้งการในการปฏิบติังานมาเพื่อปรับปรุงส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาไดส้ามารถจดัการเรียนการสอน
อยา่งมีประสิทธิภาพและส่งผลใหเ้กิดคุณภาพของการศึกษาตามเป้าหมาย 
 อดมัส์และด๊ิกก้ี (Adams & Dickey, 1966, อา้งถึงใน เพญ็จนัทร์ มีนะจรัส, 2551: 13–14) 
เสนอแนะหลกัการนิเทศท่ีส าคญั คือ 
 1.  การนิเทศการศึกษา เป็นการช่วยให้ครูรู้จกัคิดคน้หาวิธีการท างานด้วยตนเองอย่าง
อิสระ 
 2.  การนิเทศการศึกษา เป็นการช่วยให้ครูรู้จกัวิเคราะห์ปัญหาดว้ยตนเอง มุ่งให้ครูเรียนรู้
วา่ อะไรเป็นปัญหาท่ีก าลงัประสบอยูแ่ละจะหาวธีิแกไ้ขอยา่งไร 
 3.  การนิเทศการศึกษา จะตอ้งช่วยให้ครูรู้สึกมัน่คงและเช่ือมัน่ในความสามารถของ
ตนเอง ทั้งน้ีตอ้งอาศยัการใหก้ าลงัใจครูและท าใหค้รูรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัดว้ย 
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 4. การนิเทศการศึกษา จะตอ้งช่วยให้ครูคุน้เคย รู้จกัแหล่งวิชาการและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการสอนได้ แหล่งวิชาการและวสัดุอุปกรณ์ในทอ้งถ่ินมีคุณค่าต่อการเรียนการสอน
ควรเสนอแนะใหค้รูน ามาใชป้ระโยชน์ใหม้ากท่ีสุด 
 5. การนิเทศการศึกษา จะตอ้งช่วยเผยแพร่กิจกรรมความเจริญกา้วหนา้ของโรงเรียนให้
ประชาชนทราบและเขา้ใจ 
 6. การนิเทศการศึกษา จะต้องช่วยให้ครูเข้าใจในปรัชญาการศึกษาท่ีถูกต้องครูและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษาตอ้งเขา้ใจจุดมุ่งหมายตรงกนัแต่ครูยอ่มมีอิสระในการคิดหาวิธีการเพื่อไปสู่
จุดมุ่งหมายดว้ยวธีิการของตนเอง 
 หลกัการนิเทศการศึกษาระดบัปฐมวยั ดงักล่าวไดว้า่ หลกัการนิเทศการการศึกษาจะตอ้ง
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศจะต้องรู้ร่วมกนัในการนิเทศเพื่อท่ีจะ
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ โดยยึดหลกัการสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน เพื่อพฒันาการ
เรียนการสอนใหมี้คุณภาพซ่ึงจะท าใหง้านบรรลุตามจุดมุ่งหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 วธีิการและกิจกรรมการนิเทศการศึกษาปฐมวยั 
 วิธีการและกิจกรรมการนิเทศและการศึกษาปฐมวยัเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้การนิเทศ
การศึกษาบรรลุไปถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาปฐมวยั ซ่ึงกิจกรรมการนิเทศการศึกษาแต่
ละประเภทนั้นให้สามารถเพิ่มประสบการณ์ให้ผูรั้บการนิเทศแตกต่างกนัไป ซ่ึงส่ิงท่ีผูนิ้เทศควร
พิจารณาคือผลท่ีเกิดบรรลุจุดมุ่งหมายได้ มาก น้อย ระดบัใดและกิจกรรมใดควรจะน ามาใช้ใน
สถานการณ์ใด เพื่อประโยชน์ในการน าไปวางแผนปฏิบติัการนิเทศการศึกษาปฐมวยั 
 กวิน (Gwynn, 1961: 326 – 344, อา้งถึงใน เยาวพา  เดชะคุปต์, 2542: 145) ไดเ้สนอ
เทคนิคหรือวธีิการนิเทศสองแบบ คือ 
 1. การนิเทศเป็นรายบุคคล ซ่ึงมีวธีิการปฏิบติัดงัน้ี 
  1.1  การสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน 
  1.2  การทดลองในหอ้งเรียน 
  1.3  การปรึกษาหารือ 
  1.4  การเยีย่มและสังเกตการณ์สอน 
  1.5  การเลือกวสัดุอุปกรณ์การสอน  
  1.6  การประเมินผลตวัเอง 
 2. การนิเทศเป็นรายกลุ่ม ซ่ึงมีวธีิการดงัน้ี 
  2.1  ตั้งกรรมการกลุ่มท างาน (Committee) การจดัตั้งกรรมการเป็นกลุ่มขนาดใหญ่มี
ประโยชน์มากเม่ือมีความตอ้งการจะทราบขอ้มูลต่าง ๆ 
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  2.2  กลุ่มศึกษาวชิาการ (Course Work) หมายถึง การให้ครูไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลา
ท าการสอน 
  2.3  หอ้งปฏิบติัการหลกัสูตร (Curriculum Libccratory) เป็นศูนยก์ลางท่ีรวบรวมวสัดุ
อุปกรณ์การสอน หนงัสือคู่มือ แบบเรียนต่าง ๆ เป็นแหล่งวิทยาการและกระตุน้การท างานในอาชีพ
ครู    
  2.4  การอ่านเฉพาะเร่ือง (Directed Reading) เป็นการแนะน าและส่งเสริมให้ครูได้
อ่านบทความสั้น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ 
  2.5  การสาธิตการสอน (Demonstration) เป็นไดท้ั้งการนิเทศเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
การสาธิตการสอนท่ีดีจะตอ้งมีการเตรียมการอยา่งรอบคอบและมีความมุ่งหมายท่ีแน่นอนให้โอกาส
แก่ครูไดเ้ห็นวิธีการสอนใหม่ ๆ ครูท่ีสังเกตการสอนจะตอ้งเขา้ใจจุดมุ่งหมายขอการสาธิตการสอน
ก่อน มีการจดบนัทึกอย่างระมดัระวงั มีการอภิปรายการสอนร่วมกบัครูอ่ืน ๆ และผูส้าธิตภายหลงั
การสาธิตการสอนแลว้ 
  2.6  การศึกษานอกสถานท่ี (Field Trip) เป็นการเพิ่มประสบการณ์ตรงให้กับครู
ไดม้ากท่ีสุดเป็นการเรียนรู้จากสภาพจริง 
  2.7  การฟังค าบรรยาย (Lectures) โดยการเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษในหวัขอ้เร่ือง
ท่ีก าลงัอยูใ่นความสนใจ 
  2.8  การอภิปราย (Panel Discussion) เป็นวิธีท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาโดยเช่ือวา่ทุก ๆ 
คนตอ้งการไดรั้บการยกยอ่ง ยอมรับจากบุคคลอ่ืน ดงันั้นผูศึ้กษาจะตอ้งเตรียมการศึกษาเร่ืองราวต่าง 
ๆ ในการอภิปราย ผูนิ้เทศมีโอกาสจะกระตุน้ผูศึ้กษา 
  2.9  ห้องสมุดเฉพาะวิชา (Professional Libraries) เป็นท่ีรวบรวมหนังสือ วารสาร 
วสัดุต่าง ๆ ท่ีไดค้ดัเลือกไวเ้พื่อความเจริญกา้วหนา้ในวิชาชีพครู ควรเป็นห้องท่ีสบาย มีแสวงสวา่ง
เพียงพอ ควรจะหาวสัดุและหนงัสือเพิ่มข้ึนอยูเ่สมอ ครูมีอิสระพอท่ีจะเขา้มาใชด้ว้ยตนเองทุกเวลา 
ยมืหนงัสือวสัดุออกไปใชต้ามความตอ้งการ ภายในหอ้งมีท่ีประชุมกลุ่มยอ่ย 
  2.10 องคก์ารวชิาชีพและประชุมวิชาชีพ (Professional Organization and Meeting) น้ีมี
คุณค่ามาก นอกจากทางด้านวิชาการแล้วยงัมีประโยชน์ในด้านสังคมของครูท าให้ครูได้พบปะ
บุคคลต่าง ๆ และไดรู้้จกัคุน้เคยกนัมากข้ึน ควรมีการเตรียมรายงานเก่ียวกบัการประชุมหรือพิมพ์
เผยแพร่หลงัจากประชุมแลว้ 
  2.11 ป้ายนิเทศหนงัสือคู่มือครู (Supervisory Bulletined and Handbooks) การจดัป้าย
นิเทศมีคุณค่ามาก โดยเฉพาะในโรงเรียนใหญ่ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรทุกคนคุน้เคยกับ
แผนงานโครงการ วธีิการและวสัดุใหม่ เพื่อส่งเสริมความสนใจใหม่ ๆ 
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 เยาวพา  เดชะคุปต ์(2542: 146–150) ไดแ้บ่งกิจกรรมการนิเทศการศึกษาระดบัปฐมวยัไว ้
7 กิจกรรม ดงัน้ี 
 1. การประชุมเชิงปฏิบติัการ คือการประชุมเพื่อศึกษาปัญหาและลงมือปฏิบติัจริง การ
ประชุมปฏิบติัการน้ี จะจดัข้ึนเม่ือพิจารณาแลว้ว่าเป็นความตอ้งการของครู และสมาชิกทุกฝ่ายใน
โรงเรียน เช่น การท าแผนการสอน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต การใชศู้นยก์ารเรียน บทเรียน
ส าเร็จรูป เป็นตน้ การประชุมเชิงปฏิบติัการน้ีอาจใชเ้วลาช่วงหน่ึง คือทั้งภาคการศึกษา หรือตลอดปี
การศึกษา ทั้งน้ีแลว้แต่ความตอ้งการของครู หรือเน้ือเร่ืองผูบ้ริหารและผูนิ้เทศท่ีเห็นความส าคญั
ยอมรับและเห็นดว้ยท่ีจะใหมี้การประชุมเชิงปฏิบติัการในโรงเรียนอาจพิจารณาถึงกลวิธีท่ีจะช่วยให้
ขั้นตอนและกระบวนการในการริเร่ิม และด าเนินงานส าเร็จ ดงัน้ี 
   1.1  สร้างบรรยากาศท่ีท าใหค้รูเกิดความรู้สึกเป็นกนัเอง กลา้แสดงความคิดเห็นเต็ม
ใจท่ีจะร่วมงานในกลุ่ม และเห็นความส าคญัของการเปล่ียนแปลง 
   1.2  ใชเ้ทคนิคกระบวนการเล่นในการพิจารณาหวัขอ้ หรือเร่ืองท่ีจะประชุมอาจขอ
ความร่วมมือจากผูท้รงคุณวุฒิ อาจารยจ์ากมหาวิทยาลยั วิทยาลยัเป็นท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีน่าสนใจศึกษา 
   1.3  ขอความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิในการก าหนดโครงสร้าง
ของการประชุมและเปิดโอกาสใหค้รูและผูนิ้เทศท่ีสนใจเขา้ร่วมการประชุม 
 2. การอบรมสัมมนา เป็นส่วนหน่ึงของการนิเทศการศึกษาและนิยมจดัท ากนัมากเม่ือมี
ปัญหาในทางปฏิบติั หรือตอ้งการจะเน้นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นพิเศษ เช่น พฒันาการของเด็กระดบั
ปฐมวยั การสร้างอุปกรณ์การสอนส าหรับเด็กเล็ก การประเมินผลการเรียน เป็นตน้ การอบรม
สัมมนาไม่ไดมุ้่งแต่เพียงให้ครูมีความรู้ความสามารถในหน้าท่ีการงานเท่านั้น การอบรมยงัมุ่งการ
สร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้แก่คณะครูดว้ย นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้ครูกระตือรือร้นในการท างาน 
และแสวงหาทางกา้วหนา้ยิง่ ๆ ข้ึนไป การอบรมสัมมนาเป็นการอบรมเพื่อเสนอความรู้ใหม่ ๆ และ
เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายอย่างอิสระตลอดจนการปรึกษาหารือหรือหาข้อยุติเพื่อปฏิบติังาน
ร่วมกนั การอบรวมสัมมนาอาจมีการเดินทางเพื่อทศันศึกษาดว้ย 
 3. การสังเกตการเรียนการสอนเป็นเทคนิคพื้นฐานอยา่งหน่ึงของการนิเทศเป็นไปไม่ไดท่ี้
ผูนิ้เทศซ่ึงอาจเป็นครูใหญ่หรือผูท่ี้รับผิดชอบงานนิเทศจะนิเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ถา้ผูนิ้เทศ
นั้นไม่เคยสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนเลย ดงันั้นเม่ือผูนิ้เทศมีวตัถุประสงคท่ี์จะปรับปรุงสภาพการ
เรียนการสอนจะตอ้งหาโอกาสสังเกตการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือถา้ผูนิ้เทศตอ้งการช่วย
พฒันาปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อให้สนองความตอ้งการของนกัเรียนในโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียนผู ้
นิเทศจะตอ้งไปสังเกตนกัเรียนในโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียนนั้นขณะท่ีนกัเรียนก าลงัเรียนท างาน
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หรือเล่น ทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด ศูนยอุ์ปกรณ์การสอน ห้องประชุม สนามกีฬา ห้องอาหารผู ้
นิเทศจ าเป็นตอ้งสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในการร่วมกิจกรรมทุกประเภทเพื่อศึกษา
รวบรวมขอ้มูลถึงแมว้่าในการสังเกตนั้นความสนใจของผูนิ้เทศจะอยู่ท่ีนักเรียน และเหตุการณ์
รวบรวมขอ้มูลถึงแมว้่าในการสังเกตนั้นความสนใจของผูนิ้เทศจะอยู่ท่ีนกัเรียน และเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบันักเรียนแต่ผูนิ้เทศจะไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบั ตวัครูด้วยในเวลาเดียวกนั เช่น อาจจะ
ทราบวา่นกัเรียนมีความเคารพหรือเช่ือฟังครูหรือไม่ นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไรต่อครู บุคลิกภาพ
บางอยา่งของครูมีผลต่อการเรียนการสอนของนกัเรียน เป็นตน้ การสังเกตการณ์การเรียนการสอน
เป็นเทคนิคการนิเทศท่ีมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงการสอน ครูทุกคนไม่วา่เป็นครูใหม่หรือครูเก่า
จะไดรั้บประโยชน์จากการสังเกตการสอนของครูท่ีมีความช านาญ ถา้ครูนั้นเป็นครูใหม่ การสังเกต
จะช่วยให้ครูใหม่ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการจดัห้องเรียน จดัแบ่งกลุ่มนกัเรียนและการวางแผนการสอน 
ถา้ครูสังเกตเป็นครูท่ีมีความช านาญการสอนแลว้ก็จะไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นหลงัจาก
การสังเกตการณ์สอน ซ่ึงนับว่าได้ประโยชน์ร่วมกนัส่ิงท่ีควรสังเกตในการเขา้เยี่ยมชั้นเรียน คือ 
กลวิธีท่ีใชใ้นการสอนและการแสดงกิริยาท่าทางขณะท่ีท าการสอน การปกครองและระเบียบวินยั
ของชั้นเรียน การใชส่ื้อการเรียนต่าง ๆ การเตรียมแผนการสอนและการจดัเวลาท่ีเหมาะสม การพูด 
อธิบาย การตั้งค  าถาม การเสริมแรง เป็นตน้ ความสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนและผูส้อนนักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนหรือไม่ และเปิดโอกาสให้นักเรียนไดใ้ช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
เพียงใด บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยในห้องเรียน ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการ
สังเกตการเรียนการสอนมีดงัน้ีคือ 
   3.1  ผูบ้ริหารและผูนิ้เทศควรไปสังเกตการณ์สอนร่วมกบัครูดว้ยในบางโอกาสเพื่อ
จะไดร่้วมอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัครูหลงัการสังเกต 
   3.2  ขณะท่ีสังเกตการณ์เรียนการสอนควรปฏิบติัดงัน้ี 
   3.2.1 ไม่ควรกระท าส่ิงใดท่ีจะเป็นการรบกวนกิจกรรมการเรียนการสอน หรือพูดกบั
นกัเรียนในหอ้งโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูส้อน 
   3.2.2 ควรสังเกตการณ์สอนตั้งแต่ผูส้อนเร่ิมตน้สอนจนจบการสอนในคร้ังนั้น 
   3.2.3 ไม่ควรแสดงกิริยาใหผู้ส้อนรู้สึกกงัวลใจหรือหยุดสอนเม่ือจบช่วงเวลาของการ
สังเกตแลว้ ควรมีการอภิปรายและวจิารณ์ร่วมกนัในแง่ของวชิาการ และหาทางปรับปรุง 
   3.3  ครูควรมีส่วนร่วมในการก าหนดวาระการประชุม และเตรียมหัวข้อส าหรับ
อภิปราย 
   3.4  การเป็นผูน้ าในการประชุม ครูควรหมุนเวยีนกนัไป 
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   3.5  ควรก าหนดระยะเวลาในการประชุมตรงต่อเวลาและควรจะมีการประชุมในวนั
ธรรมดามิใช่วนัหยดุ 
   3.6  ความคิดเห็นหรือขอ้เสนแนะของเพื่อนครูเป็นส่ิงท่ีควรน ามาพิจารณา ครูใหญ่
และครูควรมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองกลุ่มสัมพนัธ์และน ามาปฏิบติั 
   3.7  หวัขอ้ในการประชุมควรเป็นหัวขอ้ท่ีน่าสนใจและจ าเป็นส าหรับครู เช่น เร่ือง
เก่ียวกบัหลกัสูตรการวางแผนการจดัประชุมปฏิบติัการในภาคฤดูร้อน ส่วนเร่ืองท่ีเป็นเหตุการณ์
ประจ าวนัในโรงเรียนหรือเกิดข้ึนเสมอ ๆ ไม่ควรอยูใ่นวาระการประชุม เร่ืองเหล่าน้ีอาจแจง้ให้ครู
ทราบไดโ้ดยการท าหนงัสือเวยีนประกาศท่ีป้ายประกาศ เป็นตน้ 
 4. การสาธิตการสอน จดัเป็นกลวิธีการนิเทศทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มไดก้ารสาธิต
การสอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครูไดเ้ห็นตวัอย่างท่ีดีและถูกตอ้งเก่ียวกบัวิธีการสอนต่าง ๆ เป็นการ
สร้างทัศนคติและศรัทธาต่องานของผู ้นิ เทศ การแสดงวิธีการสอนให้ดูเป็นตัวอย่างน้ี ตัว
ศึกษานิเทศก์เอง ครูใหญ่ ผูช่้วยครูใหญ่ ฝ่ายวิชาการ ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นผูแ้สดงเองก็ได ้ผูนิ้เทศอาจ
เชิญครูหรือผูอ่ื้นท่ีเช่ียวชาญซ่ึงมีความสามารถในเร่ืองนั้น ๆ  เป็นพิเศษเป็นผูน้ าสาธิตให้ครูดูได ้การ
เชิญครูผูช้  านาญการสอน และผูท่ี้ไดท้ดลองวิธีการสอนใหม่ ๆ ไดผ้ลเป็นผูแ้สดงการสอนเป็นคร้ัง
คราวนั้นจะช่วยให้ครูไดเ้กิดความมัน่ใจ มีความกระตือรือร้น และลดช่องว่างระหว่างผูนิ้เทศกบัผู ้
นบัการนิเทศลงไดม้าก นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้เกิดความคิดริเร่ิมและการเป็นผูน้ าอีกดว้ย ขั้นตอน
ของการสาธิตจะเร่ิมตน้ดว้ยการใหค้วามรู้อนัเร่ิมขอ้มูลพื้นฐานหรือหลกัการซ่ึงอาจจะท าไดโ้ดยการ
บรรยายหรือแจกเอกสาร ต่อจากนั้นเป็นการแสดงส่ือการเรียนท่ีเก่ียวขอ้งแลว้จึงถึงขั้นการสอนให้ดู
เม่ือจบการสาธิตแลว้จะมีการซักถามและอภิปรายปัญหาร่วมกนั การสาธิตการสอนอีกวิธีหน่ึงคือ 
หาครูไปสังเกตการณ์สอนในห้องเรียนจริงโดยเลือกครูท่ีมีความสามารถท่ีจะเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
ขั้นตอนการสาธิตการสอนทัว่ ๆ ไปผูส้าธิตการสอนควรเตรียมการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   4.1   เตรียมล าดบัขั้นท่ีจะใชใ้นการสอน 
   4.2   เตรียมส่ือการเรียนและสถานท่ี 
   4.3   เตรียมค าอธิบายและเน้ือหาท่ีจะใชส้าธิต 
   4.4    เตรียมผูเ้รียน 
   4.5    จดัเวลาใหเ้หมาะสม 
   4.6    ใหผู้เ้รียนคน้หาความรู้ในบางเร่ืองท่ีจะสาธิตมาก่อนล่วงหนา้ 
   4.7    เตรียมบนัทึกการสอนในเร่ืองท่ีจะสาธิตไวส้ าหรับแจกผูส้ังเกตให้สังเกตทราบ
ความมุ่งหมายของการสาธิต 
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   4.8   ควรให้ครูไดมี้ความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง ต่อการสาธิตว่าไม่ตอ้งการให้คอยจบัผิดผู ้
สาธิตแต่ใหส้ังเกตส่ิงท่ีถูกท่ีควร เพื่อน าไปปรับปรุงการสอนใหดี้ข้ึนเท่านั้น 
 5. การศึกษานอกสถานท่ี ผูนิ้เทศอาจจัดหาครูปฏิบติัการในโครงการไปศึกษานอก
สถานท่ี เพื่อได้รู้เห็นวิธีการเรียนการสอนเด็กเล็กของโรงเรียนในโครงการ หรือโรงเรียนท่ีมีชั้น
อนุบาลท่ีมีผลงานดีเด่นและเป็นท่ีนิยมทัว่ไป เพื่อเห็นวิธีการทั้งทางดา้นบริหารและการจดัการเรียน
การสอน เพื่อเป็นการกระตุน้ให้ครูมีความคิดริเร่ิม มีการเปรียบเทียบและน าแนวความคิดท่ีไดม้า
ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะท างานต่อไป
นอกจากน้ียงัมีส่วนในการสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ครูอีกดว้ย 
 6. การแจกเอกสาร การให้เอกสารเพื่อเป็นการนิเทศนั้น ท ากนัมากเพราะเกิดประโยชน์
กบัผูรั้บในแง่ท่ีตอ้งการให้เป็นเอกสารอา้งอิงทางวิชาการ เพื่อให้เป็นคู่มือการสอน นอกจากน้ียงั
เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในดา้นการศึกษา การประชาสัมพนัธ์ผลงานคน้ควา้ของเพื่อนครู
ดว้ยกนั ส่ิงส าคญัท่ีผูนิ้เทศพึงระลึกถึงในการท าเอกสารแจกจ่ายก็คือ ควรให้มีรายละเอียดท่ีเม่ือครู
อ่านแล้วจะเขา้ใจสามารถน าไปปฏิบติัได้ถูกตอ้ง เอกสารท่ีควรผลิตหรือจดัหามาเพื่อแจกแก่ครู 
ไดแ้ก่ 
   6.1  คู่มือการเรียนการสอนของกลุ่มต่าง ๆ 
   6.2  ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   6.3  วารสารทางการศึกษา 
   6.4  ระเบียบและแนวปฏิบติัส าหรับครูทัว่ไป 
 7. การบรรยายหรือปาฐกถา คือการเชิญบุคคลต่าง ๆ ท่ีเป็นผูรู้้ เช่ียวชาญ มาบรรยายพิเศษ
เป็นคร้ังคราวเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเป็นปัญหาหรือเร่ืองท่ีสมาชิกส่วนใหญ่สนใจ เช่น กลวิธีการสอนแผน
ใหม่ การจดักิจกรรมบางประเภท การใชอุ้ปกรณ์ท่ีดดัแปลงจากวสัดุเหลือใช ้เป็นตน้  
 การประเมินผลการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการต่อเน่ืองกบัการนิเทศการศึกษาแมว้า่
จะเป็นกระบวนการขั้นสุดทา้ยแต่ไม่ไดห้มายความวา่ตอ้งท าการประเมินผลเฉพาะเม่ือส้ินสุดการ
นิเทศการศึกษาแต่ควรด าเนินการเป็นขั้นตอน และท าเป็นระยะ ๆ ในการนิเทศการศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ขไปดว้ยซ่ึงจะท าใหก้ารนิเทศการศึกษาไดผ้ลมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 เยาวพา เดชะคุปต์ (2542 : 150) กล่าวว่า การประเมินผลงานนิเทศการศึกษาเป็น
กระบวนการต่อเน่ืองจากการวางแผนและการวางโครงการนิเทศการศึกษา จุดประสงค์ของการ
ประเมินผลก็เพื่อตอ้งการทราบว่าผลงานท่ีปฏิบติัไปตามแผนหรือโครงการนั้นไดรั้บผลดีเพียงใด 
ตรงตามเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ การด าเนินงานท่ีดีควรมีการประเมินผลและติดตามผลอยู่เสมอ 
งานนิเทศการศึกษาก็เช่นเดียวกบัการประเมินผลจะช่วยใหศึ้กษานิเทศกไ์ดท้ราบในส่ิงต่อไปน้ี 
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 1. ผลงานท่ีด าเนินไปเป็นระยะ ๆ นั้นไดผ้ลดีหรือไม่มีปัญหาและขอ้ควรแกไ้ขอยา่งไร 
 2. งานท่ีท าได้รับความร่วมมือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งมากน้อยเพียงใดและควรจะปรับปรุง
อยา่งไร 
 3. ผูร่้วมงานมีศรัทธาในการท างานมากนอ้ยเพียงใดทั้งงานของคณะและรายบุคคล 
 4. วิธีการปฏิบติังาน ก าลังคน ก าลังเงิน และวสัดุอุปกรณ์ เป็นต้น เหมาะสมแก่งาน
หรือไม่เพียงใด 
 5. งานท่ีก าลงัปฏิบติัอยูน่ั้นเป็นประโยชน์แก่ครู นกัเรียนและของคณะมากนอ้ยเพียงใด 
 วรรณพร สุขอนนัต์ (2550: 169–170) กล่าวว่า การประเมินผลการนิเทศการศึกษาเป็น
กระบวนการหน่ึงของการท างานเชิงระบบ (System Approach) และเป็นขั้นตอนหน่ึงของ
กระบวนการนิเทศการศึกษา การประเมินผลเป็นงานก ากบั ติดตาม ประเมินผล และตีค่าผลงานท่ีได้
ท ามาแล้วว่าบงัเกิดผลดีเพียงใดและน าผลท่ีได้จากการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
แก้ไข การประเมินผลการนิเทศการศึกษา จึงเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัเพื่อการปรับปรุง
พฒันาการนิเทศการศึกษาใหบ้รรลุผลตามเจตนารมณ์ 
 จากค ากล่าวของนักการศึกษานั้นสรุปได้ว่าประเมินผลการนิเทศการศึกษาปฐมวยั
หมายถึง กระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อตอ้งการทราบวา่ผลการด าเนินงานการนิเทศการศึกษา
ควรด าเนินการประเมินผลเป็นขั้นตอน และท าเป็นระยะ ๆ ตามท่ีปฏิบติัไปตามแผนไดรั้บผลดีตรง
ตามเป้าหมายหรือมีอุปสรรค ปัญหา ท่ีตอ้งปรับปรุง 
 กระบวนการนิเทศการศึกษา 
                  กระบวนการนิเทศ (Process of Supervision) หมายถึง ขั้นตอนในการด าเนินงานและการ
ปฏิบติังานการนิเทศอย่างมีระบบ มีการประเมินสภาพการท างาน การจดัล าดบังานท่ีตอ้งท า การ
ออกแบบงาน การประสานงาน ตลอดจนการอ านวยการให้งานลุล่วงไป การนิเทศสถานศึกษา
จะตอ้งมีกระบวนการในการนิเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบติัและมีความเป็นระเบียบในการปฏิบติั ไดมี้
นกัการศึกษากล่าวถึงกระบวนการนิเทศสถานศึกษาไวด้งัน้ี 
       กระบวนการนิเทศการศึกษาของ สงดั อุทรานนัท ์
 สงดั อุทรานนัท์ (2538) ไดพ้ฒันากระบวนการนิเทศการศึกษา  ท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
สภาพสังคมไทย ซ่ึงมี  5  ขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1  วางแผนการนิเทศ  (Planning-P) เป็นขั้นท่ีผูบ้ริหาร ผูนิ้เทศ และผูรั้บการนิเทศจะ
ท าการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ไดน้ ามาซ่ึงปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการนิ เทศ 
รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัการนิเทศท่ีจะจดัข้ึนอีกดว้ย 
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 ขั้นท่ี 2  ใหค้วามรู้ในส่ิงท่ีจะท า (Informing-I)  เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเขา้ใจ
ถึงส่ิงท่ีจะด าเนินการว่าจะตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถอย่างไรบา้ง มีขั้นตอนอย่างไรและจะท า
อยา่งไรจึงจะท าใหไ้ดผ้ลงานออกมาอยา่งมีคุณภาพ 
 ขั้นตอนท่ี 3  การปฏิบติังาน (Doing–D ) ประกอบดว้ยการปฏิบติังานใน 3 ลกัษณะคือ 
1) การปฏิบัติงานของผู ้รับการนิเทศ เป็นขั้ นท่ีผู ้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความรู้
ความสามารถท่ีไดรั้บ   2) การปฏิบติังานของผูใ้ห้การนิเทศ ขั้นน้ีผูใ้ห้การนิเทศจะท าการนิเทศและ
ควบคุมคุณภาพให้งานส าเร็จทนัตามก าหนดเวลาและมีคุณภาพสูง และ 3) การปฏิบติังานของ
ผูส้นบัสนุนการนิเทศ ในเร่ืองวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีจะช่วยใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผล 
 ขั้นตอนท่ี 4  การสร้างขวญัและก าลังใจ (Reinforcing–R) ขั้นน้ีเป็นขั้นของการเสริม
ก าลงัใจของผูบ้ริหารเพื่อใหผู้รั้บการนิเทศมีความมัน่ใจและบงัเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบติังาน
ขั้นน้ีอาจจะด าเนินการไปพร้อมๆ  กับท่ีผู ้รับการนิเทศก าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงาน              
ไดเ้สร็จส้ินก็ได ้  
 ขั้นตอนท่ี 5  การประเมินผลผลิตของการการด าเนินงาน (Evaluating–E) เป็นขั้นท่ีผูนิ้เทศ
ท าการประเมินผลการด าเนินการซ่ึงผา่นไปแลว้วา่เป็นอยา่งไร แลว้ท าการปรับปรุงแกไ้ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
แผนภาพท่ี 4  กระบวนการนิเทศการศึกษาของสงดั อุทรานนัท ์
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 การด าเนินการนิเทศตามวฏัจักรน้ี จะเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและไม่หยุดน่ิงจนกว่าจะ
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไวห้รือพฒันาผูรั้บการนิเทศให้เป็นไปตามตอ้งการ หากบรรลุผล
ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายแลว้ตอ้งการจะหยุดกระบวนการท างานก็ถือวา่เป็นการนิทศไดส้ิ้นสุดลงแลว้
คร้ังตอ้งการเร่ิมนิเทศในส่ิงใหม่หรือตั้งเป้าหมายใหม่ ก็จะตอ้งด าเนินการตั้งแต่เร่ิมวางแผนการ
นิเทศจนถึงขั้นประเมินผลการนิเทศ ท าในลกัษณะเช่นน้ีจนกระทัง่บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 กระบวนการนิเทศการศึกษาของแฮรริส (Harris) 
 แฮรริส (Harris อา้งถึงใน เยาวพา เดชะคุปต.์ 2542: 112) ไดก้ล่าววา่ กระบวนการนิเทศ
การศึกษา หมายถึง การด าเนินงานในการนิเทศให้ได้รับความส าเร็จได้ก าหนดขั้นตอนของ
กระบวนการนิเทศการศึกษาไว ้5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 1. ขั้นวางแผน (Planning  Processes-P) หมายถึง  การวางแผนในการปฏิบติังานโดยคิดวา่
จะท าอย่างไร  ก าหนดจุดมุ่งหมายของงาน พฒันาวิธีด าเนินงาน ก าหนดงานท่ีจะด าเนินการ
คาดคะเนถึงผลท่ีจะไดร้บจากโครงการและวางโครงการ กระบวนการเก่ียวกบัวางแผนมีดงัน้ี  
1) การคิด (Thinking) การคิดแผนงานท่ีจะท าในอนาคตตามล าดบัก่อนหลงั 2) จดัท าตารางงาน
(scheduling) เพื่อให้แผนงานง่ายต่อการปฏิบัติ ก าหนดวนัเวลาสถานท่ีให้แน่นอน 3) การท า
โครงการ(Programming) เป็นขั้นน าแผนงานไปปฏิบัติ  4) แผนงานท่ีดีน าไปสู่การคาดคะเน 
(forecasting) การกะประมาณการอยา่งดียอ่มง่ายต่อการท่ีท านายผลการท างานได ้และ  5) ปรับปรุง
การท างานแผนการใหดี้ข้ึน (Developing Procedures) ตระหนกัในปัญหาและอุปสรรคของแผนงาน
ท่ีเกิดข้ึน หาทางปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน 
       2. ขั้นการจดัโครงการ (Organizing  Processes–O) หมายถึง การจดัโครงสร้างของการ
ด าเนินงานโดยสร้างหลกัเกณฑ์ในการท างาน สร้างความสัมพนัธ์ของงาน แบ่งงานโดยก าหนด
หน้าท่ีในการปฏิบัติงานมีการประสานงาน มอบหมายอ านาจให้ตามหน้าท่ี และการรวบรวม
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ทั้ งคนและวสัดุอุปกรณ์ กระบวนการจดัโครงสร้างมีดังน้ี 1) จดัจ าแนกหน้าท่ี 
(Distributing Functions) เพื่อมิให้สับสนงานซ้อนงาน  ควรจ าแนกลกัษณะงานให้เด่นชดั  2) การ
ประสานงาน(Coordinating) สร้างความเขา้ใจในการท างานร่วมกนั ขจดัปัญหาการท างานซ ้ าซ้อน
กนั  3) ช้ีแหล่งขอ้มูลวิชาการ (Resources Allocating) การจดัวสัดุอุปกรณ์การสอนอ านวยความ
สะดวก  4) จดัให้มีความสัมพนัธ์ (Establishing Relationship) มีความเป็นปึกแผน่ในหน่วยงานการ
นิเทศ และ  5) เป็นตวัแทน (Delegating) งานของศึกษานิเทศก์ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนทางการศึกษา มี
บทบาทเป็นตวัแทนทั้งในดา้นบริหาร ดา้นวชิาการ ดา้นวทิยากร และดา้นการประสานงาน 
 3. ขั้นการน าเขา้สู่การปฏิบติั (Leading Processes–L) หมายถึง บทบาทในฐานะผูน้ าท่ี
ด าเนินการ การวินิจฉัยสั่งการ การคดัเลือกตวับุคคล การให้ค  าปรึกษาแนะน า กระตุน้ให้บุคคล
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ท างานลงมือปฏิบติังาน การสาธิตในการปฏิบติังาน การติดต่อส่ือสาร กระบวนการน ามีลกัษณะ
ดงัน้ี 1) น าในการตดัสินใจ (Decision-making) แต่การตดัสินใจนั้นจะตอ้งมาจากหมู่คณะเป็นส าคญั 
2) ขอ้เสนอแนะ (Suggesting) ให้ค  าปรึกษา 3) แรงจูงใจ (Motivation) การรักษาแรงจูงใจให้คงทน
ถาวรด้วยการตอบสนองความต้องการ การเข้าใจกัน การเอาใจใส่ 4) การส่ือความหมาย 
(Communicating) การใช้ความสามารถในดา้นการติดต่อส่ือสารความหมาย ซ่ึงข้ึนอยู่กบัพื้นฐาน
การศึกษาของผูนิ้เทศเป็นส าคญั 5) การคิดริเร่ิม (Initiating) บรรยากาศในการคิดริเร่ิมอยูท่ี่ภาวะของ
ผูน้ า หากศึกษานิเทศก์เป็นผูมี้ใจกวา้งขวาง ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยให้
ครูอยากจะคิดอยากจะเร่ิมท าอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ และ 6) การสาธิต (Demonstrating) การน าในการ
สาธิต คือ การน าเผยแพร่ทางวชิาการ 
 4. ขั้นการควบคุม (Controlling Processes–C) หมายถึง การควบคุมการปฏิบติังาน 
ด าเนินงานโดยการพิจารณามอบหมายงาน ให้ความสะดวกในดา้นต่างๆ พิจารณาลงโทษ มีการ
แกไ้ขทนัที เม่ืองานผิดพลาด การให้บุคลากรออกจากงาน การตกัเตือนและการก าหนดระเบียบใน
การปฏิบติังานกระบวนการควบคุมมีลกัษณะดงัน้ี  1) ท าให้ถูกตอ้ง (Taking Corrective Action) เม่ือ
ทราบขอ้พกพร่องขอ้ผิดพลาดของครู ศึกษานิเทศก์จะใชเ้ทคนิคการนิเทศแกไ้ขขอ้พกพร่องนั้น ซ่ึง
เป็นไปเพราะครูมีความเช่ือถือศรัทธาในหลกัการ ความร่วมมือในดา้นน้ีมาจากน ้ าใจใจจริง มิใช่จาก
การใชอ้ านาจบงัคบั  2) ความเจริญงอกงาม (Expediting) ในกรณีท่ีการกระท าถูกตอ้งหรือการเรียน
การสอนด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ศึกษานิเทศกย์อ่มช่วยใหกิ้จการนั้นประสบผลส าเร็จยิง่ข้ึน  
3) การกล่าวโทษเป็นลายลกัษณ์อกัษร (Reprimanding) การท างานร่วมกบับุคคลหลายประเภท ควร
ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล ซ่ึงบุคคลบางคนย่อมง่ายต่อการแนะน าแต่บางคนอาจจะ
ตอ้งใชห้ลกัการเขม้งวดกวดขนัจึงจะยอมเปล่ียนแปลงแกไ้ขหรือปรับปรุงตวัเอง 
 5. ขั้นการประเมินผล (Assessing Processes–A) หมายถึง การตรวจสอบผลการปฏิบติังาน 
โดยการประเมินผลการปฏิบติังาน วดัผลการปฏิบติังาน วิจยัผลการปฏิบัติงาน ดงัน้ี  1) พิจารณา
ผลงาน (Judging Performance) ประเมินค่าผลงานว่าดี – เลว ประการใด  2) วดัผล (Measuring 
Performance) ท าการวดัผลสัมฤทธ์ิ ผลการปฏิบติังาน 
 สรุป  กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นขั้ นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธ์
ต่อเน่ืองกนัโดยตลอด เร่ิมจากการศึกษาขอ้มูล การวางแผน การปฏิบติัตามแผนและการประเมินผล 
กระบวนการดงักล่าวเป็นกระบวนร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร และครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อแกปั้ญหา
หรือพฒันาการเรียนการสอนให้เกิดผลและประสิทธิภาพสูงสุด จากการศึกษาขั้นตอนในการ
ปฏิบติัการนิเทศตามหลกัการ และแนวคิดของผูท้รงคุณวุฒิและนักวิชาการหลายๆท่าน และจาก
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หน่วยงานผูป้ฏิบติัการนิเทศทั้ งในระดับประถมศึกษาปรากฏว่ามีขั้นตอนการนิเทศการศึกษา
คลา้ยคลึงกนั 
 กระบวนการนิเทศการศึกษาของเอกวทิย ์ แกว้ประดิษฐ ์
 เอกวทิย ์ แกว้ประดิษฐ ์(2548: 321–325) กระบวนการนิเทศประกอบดว้ย 
ขั้นตอนส าคญั ๆ ไดแ้ก่ 
 1. กระบวนการวางแผน (Planning Process) ในการวางแผนเพื่อให้การนิเทศด าเนินไป
และประสบผลส าเร็จส่ิงท่ีตอ้งวางแผนล่วงหนา้ไดแ้ก่ 
  1.1  การคิด (Thinking) เป็นการคิดวางแผนเก่ียวกบัแผนงานท่ีตอ้งท าโดยจดัล าดบั
ก่อนหลงัเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะท า 
  1.2  การจดัตารางวาง (Scheduling) เป็นการท าให้แผนงานตามท่ีคิดไวมี้ผลในเชิง
ปฏิบติัและง่ายต่อการปฏิบติั เช่น การจดัท าตารางนิเทศ เป็นตน้ 
  1.3   การคาดคะเนผลงาน (Forecasting) แผนงานเป็นเร่ืองของการวางแผนและคิดท า
อะไรสักอยา่ง ฉะนั้นการวางแผน และคาดคะเนท่ีดียอ่มง่ายต่อการท านายผลของการปฏิบติังานได ้
  1.4  การปรับปรุงแผนการให้ดีข้ึน (Developing Procedure) เป็นการตระหนักใน
ปัญหา และอุปสรรคของแผนงานท่ีเกิดข้ึน แลห้าทางปรับปรุงแกไ้ขเน่ืองจากงานนิเทศเป็นงานท่ี
ผกูพนัมีความซบัซอ้นจึงตอ้งหาทางแกไ้ขใหถู้กตอ้งเหมาะสมอยูเ่สมอ 
 2. กระบวนการจดัการ (Organizing Process) เป็นการบริหารจดัการกระบวนการนิเทศ
เพื่อไม่ใหง้านซ ้ าซอ้นกนั ไดแ้ก่ 
     2.1  การจดัจ าแนกหนา้ท่ี (Distributing Function) นิเทศท่ีดีควรมีการจดัภารกิจและงาน
ท่ีรับผดิชอบใหช้ดัเจนเพื่อใหง่้ายต่อการนิเทศและผูป้ฏิบติังานจะไดไ้ม่สับสน 
     2.2   การประสาน (Coordinating) เป็นการประสานงาน และสร้างความร่วมมือ สร้าง
ความเขา้ใจในการท างานร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศ และฝ่ายต่าง ๆ ส่งผลให้ขจดัปัญหาและอุปสรรคท่ี
อาจเกิดข้ึนไดน้อกจากนั้นแลว้ผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศยงัตอ้งประสานงานกบัผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการ
ของหน่วยงานนั้น ๆ 
  2.3 การจดัแหล่งขอ้มูลวิชาการ (Resources Allocating) เป็นการจดัเตรียมจดัหาแหล่ง
ความรู้และจดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ท่ีผูป้ฏิบติังานและผูนิ้เทศ
สามารถมาศึกษาหาขอ้มูลได ้
  2.4  การกระท าให้มีความต่อเน่ือง (Establishing Relationship) เป็นการด าเนินการให้
กิจกรรมต่าง ๆ เกิดภาวะต่อเน่ืองลดและอุปสรรคให้หมดไปสร้างความเขา้ใจอนัดีให้เกิดข้ึนทั้ง
ระดบัหน่วยงานและปฏิบติังาน 
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  2.5   การเป็นตวัแทน (Delegating) ในงานการนิเทศงานผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งปฏิบติั
เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของสถาบนัการศึกษานั้นไม่ว่าจะเป็นบทบาทดา้นการบริหาร ดา้นการ
ประสานงาน ดา้นวทิยากรใหค้วามรู้ เป็นตน้ 
 3. กระบวนการน า (Leading Process) กระบวนการนิเทศบทบาทของผูนิ้เทศจะมีลกัษณะ
ของผูน้ าในการตดัสินใจ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจและการสาธิตการส่ือความหมายและการคิดริเร่ิม 
กระบวนการน าท่ีส าคญัคือ 
  3.1  การน าในการตดัสินใจ (Decision–Making) การนิเทศทัว่ ๆ ไปผูนิ้เทศตอ้งไม่เป็น
เผด็จการแต่เป็นผูนิ้เทศท่ีตอ้งตดัสินใจ หรือให้ค  าแนะน าท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการและการ
ตดัสินใจตอ้งมาจากหมู่คณะเป็นส าคญัไม่ยดึตวัเองเป็นส าคญั 
      3.2 การน าในการให้ขอ้เสนอแนะ (Suggesting) ผูเ้ก่ียวขอ้งกบักระบวนการนิเทศตอ้ง
กล้าท่ีจะให้ค  าเสนอแนะหรือค าแนะน าด้วยความมัน่ใจมีหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการได้ไม่ให้
ขอ้เสนอแนะหรือค าแนะน าใด ๆ ตามความรู้สึกของตนเอง 
    3.3  การน าให้เกิดแรงจูงใจ (Motivation)  กระบวนการนิเทศท่ีดีตอ้งมีการกระตุน้ให้
มีการจูงใจ กระตุน้ให้เห็นคุณค่าของตนเองและของงานท่ีปฏิบติัอยูต่อ้งเอาใจใส่ดูแลส่ิงต่าง ๆ ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน 
  3.4 การน าในการส่ือความหมาย (Communicating) กระบวนการน าในการนิเทศท่ี
ส าคญัอีกประการ คือ การใชค้วามสามารถในดา้นการติดต่อส่ือความหมายเพื่อสร้างความเขา้ใจอนั
ดีในกิจกรรมต่าง ๆ 
  3.5  การน าให้เกิดความคิดริเร่ิม (Initiating) บรรยากาศในการคิดริเร่ิมอยู่ท่ีภาวะของ
ผูน้ าหากผูท้  าหนา้ท่ีนิเทศเป็นบุคคลท่ีใจกวา้งยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนและสนบัสนุนให้
บุคคลอ่ืนไดคิ้ด ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้บุคคลท่ีถูกนิเทศอยากคิดริเร่ิมท าอะไรใหม่ ๆ ซ่ึงตรงขา้มกบั
การติเพื่อท าลาย การนินทา การวา่กล่าวท่ีเป็นการขดัขวางความคิดริเร่ิม 
  3.6  การน าในการสาธิต (Demonstrating) การน าในการสาธิตเป็นการเผยแพร่ทาง
วิชาการอีกบทบาทหน่ึงของผูนิ้เทศ เช่น สาธิตการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์สาธิตผลิตส่ือการสอน
ระดบัต่าง ๆ แก่ ครูอาจารย ์สาธิตเทคนิคการปฏิบติัใชเ้คร่ืองมือใหแ้ก่บุคลากรทางการศึกษา เป็นตน้ 
 4. กระบวนการควบคุม (Controlling Process) การควบคุมในกระบวนการนิเทศจะเป็น
การก าหนดขอบเขตแนวทางในการปฏิบติังานท่ีควรพึงกระท าเพื่อให้ทุกคนไดย้ึดเป็นแนวปฏิบติั
ต่อไปไดแ้ก่ 
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  4.1 กระท าให้เกิดความถูกตอ้ง (Taking Corrective Action) กระบวนการควบคุมใน
การนิเทศงานจะแตกต่างจากกระบวนการควบคุมในทางบริหาร เพราะเม่ือผูนิ้เทศพบขอ้บกพร่อง
ขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึนผูนิ้เทศจะตอ้งใชเ้ทคนิคการนิเทศเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องถูกตอ้ง 
  4.2 กระท าให้เกิดความเจริญงอกงาม (Expediting) เม่ือบุคลากรหรือบุคคลผูรั้บการ
นิเทศกระท าและปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีคุณภาพผูนิ้เทศควรสนบัสนุนส่งเสริมให้บุคลากรหรือ
ผูรั้บการนิเทศไดมี้ความเจริญงอกงามไดพ้ฒันาต่อไป 
  4.3 กระท าในการกล่าวโทษ (Reprimanding) กระบวนการนิเทศในแต่ละหน่วยงาน
จะตอ้งท างานร่วมกบับุคคลหลายประเภทบุคคลบางคนง่ายต่อการให้ค  าแนะน าและขอ้เสนอแนะ
บางคนตอ้งใชค้วามเขม้งวดจึงจะยอมรับและเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บกพร่องไดด้งันั้นผูนิ้เทศตอ้งให้
ค  าแนะน า และพร ่ าสอนอยูเ่สมอหากยงัไม่มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงก็ควรมีการกล่าวโทษกนับา้ง 
  4.4 กระท าในบทก าหนดโทษ (Applying Sanction) ในองคก์รใด ๆ เม่ือท าการนิเทศ
และแนะน าให้ความช่วยเหลือโดยประการต่าง ๆ แล้วแต่บุคคลยงัไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเลย ผู ้
นิเทศตอ้งกลา้ท่ีจะก าหนดโทษตามความเหมาะสมกบับุคคลนั้นซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการนิเทศ
เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
 5.กระบวนการประเมินผล (Assessing Process) เป็นการประเมินค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึง
ถือวา่เป็นกระบวนการสุดทา้ยในการนิเทศ การประเมินผลสามารถพิจารณาไดจ้ากผลงาน (Judging 
Performance) ซ่ึงจะเป็นการประเมินผลงานวา่ดีหรือเลวนอกจากน้ียงัสามารถประเมินผลไดจ้ากการ
วดัผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัว่าลักษณะงานท่ีประเมินเป็นอย่างไรผูนิ้เทศตอ้ง
พิจารณาใหเ้หมาะสม 
 จากค ากล่าวของนักการศึกษา จึงสรุปได้ว่า กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นการ
ปฏิบติังานนิเทศใหเ้ป็นไปตามขอบข่ายระเบียบแบบแผนมีล าดบัขั้นตอนท่ีก าหนดไวมุ้่งให้เกิดผลดี
ข้ึนในการด าเนินงานโดยพิจารณาปรับปรุงพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย                
ท่ีคาดหวงัไว ้
 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 ชารี มณีศรี (2542) กล่าววา่  การนิเทศภายในท่ีจะเกิดคุณค่าหรือประสิทธิภาพท่ีส่งผลต่อ
การพฒันาและปรับปรุงการเรียน การสอนอย่างแทจ้ริงนั้น ตอ้งกระท าอย่างเป็นขั้นตอนหรือเป็น
รูปธรรมท่ีชดัเจน นัน่คือลงมือปฏิบติัตามขั้นตอน หรือกระบวนการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง และ
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกิจกรรมส าคญัเป็นขั้นตอนปฏิบติัการทั้งดา้นกระบวนการ
บริหาร กระบวนการนิเทศและกระบวนการเรียนการสอนควบคู่กนัไปอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง
ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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 ขั้นท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการ ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพ เช่น ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การซ ้ าชั้ น คุณลักษณะต่าง ๆ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน เป็นตน้ การส ารวจความตอ้งการของครู การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาและความ
ต  องการ การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา การจดัล าดบั ก าหนดทางเลือก การแกปั้ญหา และด าเนินการ
ตามความตอ้งการ 
 ขั้นท่ี 2 การวางแผน น าเอาทางเลือกตามขั้นท่ี 1 มาก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมโดย
เขียนเป็นโครงการนิเทศ ซ่ึงประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ หลักการและเหตุผล วตัถุประสงค์
ผูรั้บผดิชอบโครงการ แผนด าเนินงาน ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ การประเมินผล และผลท่ีคาด
วา่จะไดรั้บ 
 ขั้นท่ี 3 การปฏิบติัการนิเทศ เป็นขั้นลงมือท าตามโครงการนิเทศท่ีก าหนดหลัก โดย
ค านึงถึงหลกัการนิเทศ เทคนิค ทกัษะ ส่ือ และเคร่ืองมือนิเทศ การเตรียมความพร้อม สร้างความ
เขา้ใจ รวมทั้งการเสริมแรงใหก้ าลงัใจช่วยเหลือสนบัสนุนจากผูบ้ริหารโรงเรียน 
 ขั้นท่ี 4 การประเมินผล ตรวจสอบผลการด าเนินการนิเทศตามโครงการท่ีก าหนด
ผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค ์ประเมินความคิดเห็น กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน รวมผลการ
ประเมินขอ้มูลป้อนกลบัเพื่อการปรับปรุงต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 5  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
ท่ีมา: ชารี มณีศรี (2542: 202) 
 
 นิกร เพญ็เวยีง (2538) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการนิเทศภายในของส านกังานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ ไดก้ าหนดไว ้5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหา
และความต  องการ ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนและก าหนดทางเลือก ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างช่ือและ
เคร่ืองมือ ขั้นตอนท่ี 4 การปฏิบติัการนิเทศภายใน และขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลและรายงานผล 
 

การศึกษาสภาพ 

ปัจจุบนั ปัญหา 
และความตอ้งการ 

 

การวางแผน 

 

การปฏิบติั 

การนิเทศ 

 

การประเมินผล 

ขอ้มูลยอ้นกลบั 
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แผนภาพท่ี 6 กระบวนการนิเทศภายใน 5 ขั้นตอน ของส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษา
แห่งชาติ 
ท่ีมา: นิกร เพญ็เวยีง (2538: 48) 
 
 กระบวนการนิเทศการสอนแบบ Harris 
 ในทศันะของแฮริส ซ่ึงเป็นบุคคลส าคญัในวงการนิเทศการศึกษา ได้เสนอว่าในทาง
ปฏิบัติแล้วกระบวนการนิเทศการสอนดังต่อไปน้ี เป็นกระบวนการท่ีใช้ได้อย่างแท้จริงซ่ึง
ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั 6 ขั้นตอนดว้ยกนั ดงัน้ี 
 1. การประเมินสภาพปัจจุบนั (Assessing) เป็นกระบวนการท่ีศึกษาสภาพต่าง ๆ ท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบนั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเช่ือถือไดใ้นการน าไปใชก้ าหนดความตอ้งการในการเปล่ียนแปลง ซ่ึง
อาจกระท าได้โดยการวิเคราะห์ การสังเกต การตรวจสอบ การวดัผล และการเปรียบเทียบการ
ปฏิบติังาน 
 2. การจัดล าดับความส าคัญ (Prioritizing) เป็นกระบวนการเก่ียวกับการตั้ งเป้าหมาย
วตัถุประสงค์เฉพาะ การเลือกส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงและการจดัล าดบัความส าคญัของส่ิงท่ีจะท าการ
เปล่ียนแปลง 
 3. การออกแบบวิธีการนิเทศ (Designing) เป็นกระบวนการในการวางแผน เพื่อการ
เปล่ียนแปลงให้บงัเกิดผล โดยการจดัเตรียมองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งหมด การก าหนดรูปแบบการ
ท างานไวโ้ดยการรวบรวมหรือประยุกตค์วามคิดเห็นหรือหลกัการใหม่ ๆ เขา้ดว้ยกนั การจดัเตรียม
ส่ิงต่าง ๆ ใหพ้ร้อม การจดัระบบการท างานอยา่งถูกวธีิและการจดัท าโครงการนิเทศ 
 4. การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) เป็นกระบวนการในการจัดสรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดซ่ึงอาจท าไดโ้ดยการจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ 
ให้ตามความตอ้งการจ าเป็นของบุคลากรและโครงการจดัแบ่งทรัพยากรให้ไดส้ัดส่วนกนัการระบุ

การศึกษาสภาพปัจจุบนั 

ปัญหาและความตอ้งการ 
การวางแผนและ 
ก าหนดทางเลือก 

การประเมินผลและรายงาน การปฏิบติัการนิเทศภายใน 

การสร้าง 
ส่ือและ
เคร่ืองมือ 
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และการจดัตั้งทรัพยากร โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะและการจดัเตรียมบุคลากรตามโครงการเฉพาะ 
หรือตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ 
 5. การประสานงาน (Coordinating) เป็นกระบวนการประสานคน เวลา วสัดุ และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อท่ีจะก าหนดภารกิจต่าง ๆในการเปล่ียนแปลงให้ประสบความส าเร็จ
ซ่ึงอาจท าได้โดยการประสานการกระท าต่าง ๆ เข้าด้วยกันด้วยวิธีการท่ีสะดวกราบร่ืนและ
สอดคลอ้งกนั มีความเป็นไปไดมี้ก าหนดเวลาท างานเป็นช่วง ๆ และต่อเน่ืองกนั และมีความชดัเจน
เก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั 
 6. การอ านวยการ (Directing) เป็นกระบวนการใชอิ้ทธิพลให้เหมาะสมกบัส่ิงต่าง ๆ และ
มีความเหมาะต่อการเปล่ียนแปลงใหป้ระสบความส าเร็จ ซ่ึงท าไดโ้ดยการตั้งคณะท างานการก าหนด
วธีิการหรือกฎเกณฑก์ารท างานการจดัระเบียบเก่ียวกบัเวลา ผลงานระดบัหรือคุณค่าของงาน การให้
ค  าแนะน าเก่ียวกับระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ วิธีการเฉพาะอย่างและการพิจารณาส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
 กระบวนการดงักล่าวน้ีไดรั้บการประยุกตม์าใชใ้นการนิเทศการสอน เป็นกระบวนการท่ี
พฒันาข้ึนโดย “โครงการฝึกอบรมผูนิ้เทศการศึกษาโดยเฉพาะ (Special Education Supervisor 
training project)” เป็นกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมกว่ากระบวนการในรูปแบบอ่ืน ๆ เป็น
กระบวนการท่ีสามารถน าไปใช้ไดก้บังานทุกงานในการนิเทศ ซ่ึงก็ไดดี้เช่นเดียวกนักบัภารกิจท่ี
ส าคญัอ่ืน ๆ ของโรงเรียน กระบวนการดงักล่าวน้ีเป็นกระบวนการท่ีมีลกัษณะเป็นรูปแบบความ
เป็นผูน้ าของผูนิ้เทศครู และผูบ้ริหารโรงเรียน ซ่ึงใชก้นัอยา่งกวา้งขวางท่ีสุด 
 วงจรของกระบวนการนิเทศการสอนจะด าเนินไปเป็นล าดบัขั้นตอน โดยเร่ิมตั้งแต่การ
ประเมินสภาพปัจจุบนั การจดัล าดบัความส าคญั การออกแบบวิธีการนิเทศ การจดัสรรทรัพยากร 
การประสานงาน และการอ านวยการ ซ่ึงวงจรของกระบวนการจะจบลงด้วยการกลับมาสู่การ
ประเมินสภาพปัจจุบนัว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานในการวางแผน
ปรับปรุงต่อไป วงจรของกระบวนการนิเทศจะมีลกัษณะดงัแผนภูมิน้ี 
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แผนภาพท่ี 7   กระบวนการนิเทศการสอนของแฮรริส 
ท่ีมา: Harris (975: 12–15). 
 
 กระบวนการนิเทศการศึกษาปฐมวยั 
 กระบวนการนิเทศการศึกษาปฐมวัยเป็นกระบวนการท่ีน ามาใช้ให้เหมาะสมกับ
วตัถุประสงค์ และกิจกรรมการนิเทศ การด าเนินงานโดยปฏิบติัเป็นขั้นตอนควบคู่กบัการบริหาร
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การศึกษาร่วมมือกนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงไดมี้นักการ
ศึกษาใหค้วามหมายและวธีิการด าเนินการตามกระบวนการนิเทศการศึกษา ไวด้งัน้ี 
 เยาวพา  เดชะคุปต์ (2542: 140) กล่าวว่า กระบวนการนิเทศ หมายถึง แบบแผนของการ
นิเทศท่ีมีล าดบัขั้นตอนต่อเน่ืองกนัอย่างชดัเจนเป็นระบบซ่ึงจะสามารถช่วยให้งานนิเทศการเรียน
การสอนประสบผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานการประถมศึกษาจังหวดัก าแพงเพชร (2544: 5–13) ได้ให้แนวทางการ
ปฏิบติัการนิเทศภายในโรงเรียนวา่มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการหาจุดเด่น จุดด้อย ของโรงเรียนและ
น ามาจดัอนัดบัความส าคญัของปัญหา 
 2. ก าหนดทางเลือกและวางแผนการปฏิบติังาน เป็นการน าขอ้มูลจากการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการมาใช้ในการวางแผนและก าหนดทางเลือก ซ่ึงอาจด าเนินตาม
ขั้นตอนดงัน้ี 
  2.1  ท าข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัปัญหาและความต้องการมาจดัล าดับ
ความส าคญั 
  2.2   ศึกษาและล าดบัความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเป็นปัญหา เช่น นโยบายหลกัสูตรเทคนิค
วธีิการแกปั้ญหา ส่ือ เคร่ืองมือ ฯลฯ 

การประเมิน 

สภาพปัจจุบนั 

การจดัล าดบั 

ความส าคญั 

การออกแบบ 

วธีิการนิเทศ 

การอ านวยการ การประสานงาน การจดัสรรทรัพยากร 
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  2.3  ก าหนดเป้าหมายและทางเลือกในการแกไ้ขการปฏิบติังาน 
  2.4   เขียนแผนปฏิบติัการนิเทศ โดยระบุวตัถุประสงค์ ขอบข่าย ภารกิจ เป้าหมาย 
วธีิการปฏิบติังาน ระยะเวลา และผูป้ฏิบติังานใหช้ดัเจน 
  2.5  จดัท าคู่มือการนิเทศโดยสรุปสาระส าคญัของเร่ืองท่ีนิเทศเพื่อใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการปฏิบติังานและเอกสารอา้งอิง 
 3. การพฒันาส่ือ เคร่ืองมือ นวตักรรม พฒันาเร่ืองท่ีจะวิเคราะห์หลกัสูตร โดยการจดั
ประชุมปฏิบัติการฝึกวิเคราะห์หลักสูตรก็จะต้องมีส่ือในการพัฒนา เช่น แบบฝึกหลักสูตร
ประถมศึกษา หลกัสูตรมธัยมศึกษา แนวการจดัประสบการณ์ ใบงาน เป็นตน้ 
 4. การปฏิบติัการนิเทศ เป็นขั้นท่ีน าผลท่ีไดด้ าเนินการในขั้นตอนท่ี 2 และ 3 ไปสู่การ
ปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้การปฏิบติัการนิเทศจะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
  4.1  ประชุมคณะผูป้ฏิบติังาน 
  4.2   ท าความเขา้ใจเร่ืองท่ีจะนิเทศ ส่ือ / เคร่ืองมือ 
  4.3   แบ่งงานรับผดิชอบ 
  4.4   ตกลงท่ีจะนิเทศ 
  4.5   ตกลงวธีิเก็บขอ้มูลและวธีิรายงาน 
 5. การประเมินผล การนิเทศภายในโรงเรียนตอ้งจดัด าเนินการประเมินผลตามงาน 3 
ระยะ คือ 
  5.1  การประเมินก่อนการนิเทศ 
  5.2   การประเมินระหวา่งนิเทศ 
  5.3  การประเมินหลงัการนิเทศ 
 ขอ้มูลจากการประเมินผลทั้ง 3 ระยะน้ี คณะกรรมการฝ่ายประเมินของโรงเรียนจะตอ้ท า
การวิ เคราะห์ สังเคราะห์ แล้วสรุปผลการนิเทศ เ ม่ือส้ินสุดปีการศึกษา เพื่อน า เสนอต่อ
คณะกรรมการโรงเรียน ผูป้กครอง ประชาชนทัว่ไปและผูเ้ก่ียวขอ้งหน่วยงานตน้สังกดัโดยจดัท า
เป็นรายงานการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ 
 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544: 232–235) ไดเ้สนอขั้นตอนกระบวนการนิเทศการศึกษา 
4 ขั้นตอน ไวด้งัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการ 
  ขั้นตอนท่ี 2 การวางแผนและจดัท าโครงการ 
  ขั้นตอนท่ี 3 การด าเนินการนิเทศ 
  ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการนิเทศ 
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 วาโร  เพง็สวสัด์ิ (2544: 236) ไดใ้หค้วามหมายของกระบวนการนิเทศการศึกษาปฐมวยัวา่ 
หมายถึง แบบแผนของการนิเทศท่ีมีล าดบัขั้นตอนต่อเน่ืองกนัเป็นระบบซ่ึงจะสามารถช่วยให้งาน
การนิเทศการเรียนการเรียนสอนประสบผลส าเร็จ และเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวคิดของนกัการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมานั้น พอสรุปไดว้่ากระบวนการนิเทศการศึกษา
ปฐมวยั จ  าเป็นตอ้งอาศยัข้ึนตอนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
กนัระหวา่งผูบ้ริหาร และบุคลากรในโรงเรียน 
 แนวทางการพฒันาการนิเทศการศึกษาปฐมวยั 
 แนวทางการพฒันาการนิเทการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จึงเป็นวิธีการวางแผนด าเนินงานหรือการท างานร่วมกนัระหว่างผู ้
นิเทศกบัผูรั้บการนิเทศเพื่อช่วยเหลือ แนะน า ช้ีแนะ ประเมินผลเพื่อปรับปรุง แก้ไข พฒันาและ
ส่งเสริมใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพ ปัญหา และความตอ้งการในการจดัการศึกษาปฐมวยัให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยด าเนินการตามกระบวนการนิเทศใน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   ขั้นท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ หมายถึง การศึกษาเพื่อหา
ขอ้มูลเปรียบเทียบสภาพของปัจจุบนักบัสภาพท่ีคาดหวงัไวแ้ลว้น ามาพิจารณาร่วมกนัระหว่างผู ้
นิเทศและผูรั้บการนิเทศให้ไดผ้ลของปัญหาและความตอ้งการท่ีชดัเจนในขณะนั้นเพื่อหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาให้เป็นไปตามความตอ้งการทั้งการแก้ไขปรับปรุง เพื่อพฒันาการจดัการศึกษา
ปฐมวยัใหดี้ข้ึน 
   ขั้นท่ี 2 ก าหนดทางเลือก และวางแผนการปฏิบติังาน หมายถึง น าขอ้มูลจากสภาพ
ปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการท่ีพิจารณาร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศท่ีชดัเจนแลว้
มาวางแผนโดยผูรั้บการนิเทศมีส่วนร่วมในการก าหนดเร่ืองท่ีจะนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ และจดัท า
โครงการหรือแผนการนิเทศ รวมทั้ งจัดสรรงบประมาณท่ีต้องการด าเนินการ เพื่อพัฒนาให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการศึกษาปฐมวยั 
   ขั้นท่ี 3 การพฒันาส่ือ เคร่ืองมือ นวตักรรม หมายถึง การปรับปรุง แกไ้ขหรือผลิต
ข้ึนมาใชเ้พื่อให้ความเหมาะสมกบัปัญหา มีความทนัสมยั เพียงพอตรงต่อความตอ้งการ และไม่ท า
ใหเ้กิดความเสียหายต่อผูรั้บการนิเทศในการด าเนินงานการนิเทศตามโครงการหรือแผนท่ีก าหนดไว ้
   ขั้นท่ี 4 การปฏิบติัการนิเทศ หมายถึง การด าเนินงานร่วมกนัของผูนิ้เทศกบัผูรั้บการ
นิเทศตามโครงการหรือแผนท่ีก าหนดไว้โดยการประชุมช้ีแจงและมอบหมายงาน ติดตาม
ความกา้วหนา้ทบทวนแกไ้ขปรับปรุงวธีิการ ใหค้  าแนะน า ช่วยเหลือ และประชุมสรุปผลการนิเทศ 
   ขั้นท่ี 5 การประเมินผล หมายถึง การด าเนินการประเมินผลตามงานโดยจดัประเมิน
ก่อนการนิเทศ ระหว่างนิเทศ และหลงัการนิเทศเพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานส าเร็จผลสอดคลอ้ง
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กบันโยบายวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการนิเทศการศึกษาปฐมวยัท่ีก าหนดไวห้รือไม่ซ่ึงผูรั้บการ
นิเทศไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและน าขอ้มูลมาสรุปอภิปรายผล วิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงงานรวมทั้งพฒันาการนิเทศการศึกษาปฐมวยัให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนและจดัท ารายงานผลต่อไป 
 ผูว้ิจ ัยจึงได้ศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ เพื่อหาแนวทางการพฒันาการนิเทศ
การศึกษาปฐมวยัเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวข้องสามารถน าไปพฒันาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวยั เกิดผลดีในการด าเนินงานของสถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาเกิดประสิทธิภาพมี
ประสิทธิผลสูงสุดยิง่ข้ึนไป 
          8.  การแนะแนวการศึกษาปฐมวยั 
                      การพฒันาเด็กปฐมวยั อายุ 5 ปี แรกของชีวิตนั้นเป็นการท างานร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษากบัผูป้กครอง ครูหรือผูดู้แลเด็กมีบทบาทเป็นผูป้ระสานงานร่วมกบัผูป้กครอง ให้เกิด
ความตระหนกัและเห็นความส าคญัของการพฒันาเด็ก และกระตุ้นให้มีการร่วมมือร่วมใจกนั ใน
การสนบัสนุนและพฒันาเด็กของชุมชนไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจุดมุ่งหมายของการศึกษาใน
วยัน้ีระบุในหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2546 วา่ “เป็นการพฒันาเด็กบนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดู
และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็กภายใตบ้ริบทสังคม 
วฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทรและความเขา้ใจของทุกคนซ่ึงจะเป็นการ
ท างานในลกัษณะของการร่วมมือกนัรับผิดชอบ หรือถือเป็นหุ้นส่วนท่ีจะตอ้งช่วยพฒันาเด็กให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการร่วมกนั” 
                       บทบาทของผูป้กครองกบัการแนะแนวเด็กปฐมวยั   
                       ผูป้กครอง คือ ครูคนแรกๆ ของเด็กและเด็กๆ ก็ไดเ้รียนรู้หลายส่ิงหลายอย่างท่ีบา้น
โดยไม่ตอ้งไดรั้บอิทธิพลหรือไดรั้บการสอนอยา่งเป็นทางการจากสถานศึกษาแต่อยา่งใด ดงันั้นจึง
เป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ท่ีเม่ือเด็กเขา้เรียนในสถานศึกษาหรือโรงเรียนอนุบาลแลว้ การเรียนรู้จะตอ้ง
เช่ือมต่อและเช่ือมโยงระหวา่งสถานศึกษาและครอบครัว เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กนั้นต่อเน่ืองและ
ท าให้การเรียนรู้มีความหมายต่อเด็ก เพราะสามารถเช่ือมโยงสู่ชีวิตจริงท่ีบา้นไดด้ว้ย บทบาทของ
ผูป้กครองท่ีจะคอยแนะแนวทางไดด้งัน้ี 
                        1. เยี่ยมชมโรงเรียน  ผูป้กครองหลายคนอาจเลือกโรงเรียนให้ลูกจากเหตุผลเพราะ
โรงเรียนอยู่ใกล้บา้นหรือได้รับค าชักชวนจากเพื่อนบา้นแต่เน่ืองจากโรงเรียนท่ีเลือกอาจไม่ตรง
ตามท่ีตอ้งการจึงควรเขา้ไปเยีย่มชมโรงเรียนดว้ยตนเองส่ิงท่ีควรสังเกตเรียงตามล าดบัก่อนหลงั คือ 
                           - การเดินทางเขา้โรงเรียน สะดวกสบายมีสถานท่ีจอดรถหรือไม่ สภาพพื้นท่ี
ภายนอกก่อนเขา้โรงเรียนปลอดภยัเพียงใด 
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                           -  ห้องเรียน ควรไปชมการเรียนการสอนในห้อง ตรวจดูความสะอาดและส่ิง
อ านวยความสะดวกในหอ้งเรียน อุปกรณ์ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มภายนอกห้องเรียน ขอ้ควร
ค านึงคือระมดัระวงัการจดัฉากในโรงเรียน 
                           - ระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายนอกห้องเรียน เช่น 
ระบบไฟฟ้า น ้าประปา หอ้งน ้า ตูน้ ้ าด่ืม หอ้งพยาบาล โรงอาหาร สนามเด็กเล่น ไดม้าตรฐานหรือไม่ 
                           -  อาหารและนม ผูป้กครองควรเลือกไปเยี่ยมชมโรงเรียนช่วงก่อนรับประทาน
อาหารเท่ียงของนกัเรียนเล็กนอ้ย เพื่อจะไดเ้ห็นการรับประทานอาหารของเด็กนกัเรียน และพิจารณา
วา่อาหารและนมของเด็กมีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ 
                   2. ขอดูนโยบายและแนวทางการเรียนการสอน  โรงเรียนอนุบาลหลกัๆ มี 2 แนว คือ 
แนวกระแสหลกั เน้นการเรียนรู้เชิงวิชาการ กบัแนวทางเลือก เน้นการเตรียมความพร้อม และใช้
นวตักรรมการเรียนแบบใหม่  โรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่จะเป็นแนวกระแสหลกัหรือแนววิชาการ 
ดว้ยเช่ือวา่เด็กมีศกัยภาพในการเรียนรู้เต็มท่ี ควรเร่งสอนให้เด็กหดัอ่าน หดัเขียน หดับวกลบเลขให้
ไดโ้ดยเร็ว เพื่อจะสามารถเรียนรู้เพิ่มขีดความสามารถของสมองให้กวา้งข้ึนส่วนโรงเรียนอนุบาล
ทางเลือกหรือแนวเตรียมความพร้อม จะเนน้พฒันาศกัยภาพของเด็ก โดยน าเอาความตอ้งการของ
เด็ก ความสุขเด็กเป็นศูนยก์ลาง การเรียนรู้ของเด็กจึงเร่ิมท่ีตวัเด็กเอง ผา่นกิจกรรมหลากหลาย เช่น 
วาดรูป เล่นเกม ร้องเพลง เพื่อพฒันาแนวคิด การศึกษาและสอบถามนโยบายและแนวทางการเรียน
การสอนจากครูหรือผูบ้ริหาร จะท าให้เข้าใจแนวคิดของโรงเรียน และเป็นแนวทางปฏิบติัแก่
ครูผูส้อน นอกจากนั้น ควรสอบถามถึงรางวลัโรงเรียนดีเด่นหรือรางวลัชนะเลิศด้านต่างๆ ของ
โรงเรียน อตัราการเขา้เรียนในโรงเรียนดงั รวมถึงอตัราส่วนครูกบันกัเรียน ขอ้มูลกิจวตัรประจ า
วนัท่ีนกัเรียนแต่ละคนตอ้งท า 
                          3. ตรวจสอบครูผูส้อน  ครูผูส้อนมีบทบาทส าคญัในการอบรม สั่งสอน และปลูกฝัง
ความคิด ทศันคติและความรู้แก่เด็ก ผูป้กครองควรสัมภาษณ์ครูผูส้อน ประวติัการศึกษา ถา้ครูจบ
ด้านครุศาสตร์โดยตรงจะได้เปรียบกว่าสายอ่ืนๆ เน่ืองจากครูสามารถถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ไดอ้ยา่งดี ลกัษณะและบุคลิกของครูผูส้อนก็เป็นส่ิงส าคญั  ผูป้กครองควรสังเกตอยา่ง
รอบคอบ 
                          4. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ  โรงเรียนอนุบาลเอกชน โดยมากมกัมีค่าธรรมเนียม
การศึกษาต ่า แต่จะมีค่าแรกเขา้สูงหรือหลายๆ คร้ังโรงเรียนจะเล่ียงการเก็บค่าแรกเขา้ท่ีสูง โดยเก็บ
เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่ากิจกรรมพิเศษ ค่าคอมพิวเตอร์ ผูป้กครองควรตรวจสอบ
เอกสารค่าใช้จ่ายทั้ งหมดท่ีเก่ียวกับค่าเทอมแรกเข้า ค่าเทอมสองและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตลอดปี
การศึกษา และถามเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายท่ีผูป้กครองตอ้งออกเพิ่มเติมดว้ย เช่น ค่าเส้ือผา้ ค่าหนงัสือ     
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ค่ารถโรงเรียนซ่ึงโรงเรียนส่วนใหญ่จะไม่น ามาค านวณในค่าเทอมแรกเขา้และค านวณให้เพียงพอ
ต่อรายไดข้องครอบครัว การเลือกโรงเรียนให้ลูกควรเลือกโรงเรียนท่ีไม่ไกลจากท่ีพกัอาศยัมากนกั 
เพราะเด็กจะไดไ้ม่ตอ้งรีบเร่งต่ืนแต่เช้ามืด หากหลีกเล่ียงไม่ไดจ้ริงๆ ควรหาโรงเรียนท่ีใกลท้  างาน
หรือทางผา่นผูป้กครองเพื่อรับส่งไดส้ะดวก สถานท่ีควรปลอดภยั ไม่มีจุดท่ีเป็นอนัตรายต่อเด็ก เช่น 
ท่อ หรือบ่อน ้า ภายในโรงเรียนควรสะอาดและมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และมีโภชนาการท่ีดี 
อตัราก าลังหรือบุคลากรในโรงเรียน เช่น ครูผูดู้แลเด็กและพี่เล้ียงเด็กอนุบาลควรมีจ านวนท่ี
เหมาะสมเพื่อดูแลเด็กไดท้ัว่ถึง นวตักรรมการศึกษาหรือการจดัการเรียนการสอนก็ส าคญัตอ้งให้
เหมาะสมส าหรับเด็กอนุบาลเพื่อสนองต่อพฒันาการและการเรียนรู้ตามวยัของเด็กมากกวา่การสอน
ให้อ่านออกเขียนได้ก่อนวยัอนัสมควร ท่ีส าคญัโรงเรียนควรผ่านการประเมินได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจากส านกังานรับรองมาตรฐานการศึกษา(สมศ.) 
                   9. การประกนัคุณภาพการศึกษาปฐมวยั 
                   การประกนัคุณภาพการศึกษาปฐมวยัท่ีมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนไดรั้บการศึกษาท่ีเป่ียมไป
ดว้ยคุณภาพและสามารถพฒันาศกัยภาพของเด็กเหล่านั้นไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพของเขาอยา่งแทจ้ริง
และมุ่งเน้นให้สถานศึกษามีการพฒันาเพื่อน าไปสู่ความมีมาตรฐานท่ีทดัเทียมกนั โดยอาศยักลไก
ทางการบริหารการศึกษา การเรียนการสอนและใช้มาตรฐานตวับ่งช้ีระดบัคุณภาพทางการศึกษา
ของผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) เขา้มามีบทบาทในการก าหนดและร่วมจดัการศึกษาให ้
บังเกิดผลความเข้าใจในหลักการ นโยบาย เป้าหมายความส าคัญจ าเป็น แนวคิด แนวทาง 
กระบวนการ และสาระส าคญัในแต่ละกิจกรรม  
                   ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษามีผูใ้ห้
ความหมายไวม้ากมายดงัน้ี 
                   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544: 59) ไดใ้หค้วามหมายการประกนัคุณ
คุณภาพการศึกษาไวว้า่ 
                   1) แผนงานและปฏิบติัการทั้งหลายท่ีเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการศึกษาจะ
ตอบสนองต่อคุณภาพท่ีก าหนด 
                   2) เป็นมาตรฐานหน่ึงท่ีจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ไดว้่า สถานศึกษาท่ีไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานผลกัดนัใหไ้ดม้าตรฐาน สามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
                   3) การประกนัคุณภาพเป็นกระบวนการท่ียกมาตรฐานของสถานศึกษาต่างๆ ท่ียงัไม่ได้
มาตรฐานผลักดันให้ได้มาตรฐานโดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา
ป้อนกลบัมาเพื่อระดมหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายใหร่้วมกนัสนบัสนุนและพฒันาสถานศึกษาให ้
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ไดม้าตรฐานท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีโดยมีความเช่ือว่า ถา้กระบวนการประกนัคุณภาพ มีการวางระบบ
อยา่งถูกตอ้งแลว้ หมายถึง ระบบท่ีสร้างความมัน่ใจ พึงพอใจ ประทบัใจต่อสังคม ผูป้กครอง ลูกคา้ 
วา่สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ผูจ้บการศึกษามีคุณภาพตามท่ีก าหนดไว ้ 
  จ ารัส นองมาก (2545 : 11) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ถา้เป็นการ
ประกนัคุณภาพภายในก็ด าเนินการโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดูแล
สถานศึกษานั้น แต่ถา้เป็นการประกนัคุณภาพภายนอก ก็ด าเนินการโดยส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 
  สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ์ (2549: 2) ได้กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการท่ียกมาตรฐานของสถานศึกษาต่างๆ ท่ียงัไม่เขา้มาตรฐาน ผลดัดนัให้ไดม้าตรฐานและ
เป็นมาตรการหน่ึง ท่ีจะท าให้ให้เกิดความเช่ือมั่นว่าสถานศึกษาท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา สามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพ ผูจ้บการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
การประกนัคุณภาพเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับระบบคุณภาพทุกระบบการรวบรวมขอ้มูล การวางแผน
กิจกรรมทุกชนิด และการใหร้ายละเอียดหรือค าแนะน าตอ้งท าก่อนลงมือกิจกรรมใดๆ เพื่อสามารถ
ควบคุมขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  สรุป การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการจดัการศึกษาท่ีไดมี้การ
วางแผน การจดัระบบ ซ่ึงจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่น าไปสู่การของผูท่ี้จบการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
  แนวคิดในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544: 7-9) ได้ให้แนวคิดในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาไวว้า่ การประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นการบริหารจดัการและการด าเนิน
กิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองซ่ึงจะเป็นการ
สร้างความมัน่ใจให้ผูรั้บบริการทางการศึกษา ทั้งผูรั้บบริการโดยตรง ไดแ้ก่ ผูเ้รียนผูป้กครองและ
ผูรั้บบริการทางออ้ม ไดแ้ก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมวา่การด าเนินงานของ
สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและท าให้ผู ้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด การประกนัคุณภาพการศึกษา มีแนวคิดอยูบ่นพื้นฐานของการป้องกนั
ไม่ให้เกิดการท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตท่ีไม่มีคุณภาพ ระบบการประกนัคุณภาพทาง
การศึกษาท่ีไดมี้การพฒันากนัอยู่ในขณะน้ี มีแนวคิดเพื่อส่งเสริมและเสนอแนวทางเก่ียวกบัการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาโดยมีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  
                 1) การควบคุมคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพและการพฒันา 
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สถานศึกษาใหเ้ขา้สู่มาตาฐาน 
  2) การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 
  3) การประเมินคุณภาพเป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหน่วยงานท่ีก ากบั
ดูแลในเขตพื้นท่ี และหน่วยงานตน้สังกดัในส่วนกลาง ซ่ึงถึงแมจ้ะเป็นบุคคลภายนอกแต่ก็ยงัถือเป็น
การประเมินภายในเพราะด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีอยู่ในสายบริหารของสถานศึกษาซ่ึงจะ
ด าเนินการตรวจเยี่ยม และประเมินสถานศึกษาเป็นระยะๆตามท่ีก าหนด โดยหน่วยงานตน้สังกดั
เพื่อให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพการศึกษา อนัเป็น
การเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินภายนอก จากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาซ่ึงเป็นองคก์ารมหาชน 
  อ าไพ  จิตเมตตา (2545: 2) ไดใ้หแ้นวคิดในการประกนัคุณภาพการศึกษาไวว้า่ 
  1) สร้างความตระหนักให้แก่ครูในสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมตามท่ี
หน่วยงานต่างๆ จดัข้ึน ขอรับทุนส่งเสริมการจดัอบรมให้ความรู้ เร่ืองราวปฏิรูปการศึกษาเขา้ร่วม
โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติจดัท ามุมปฏิรูปการเรียนรู้
เพื่อใหค้รูไดศึ้กษาคน้ควา้ 
  2) เปิดโอกาสให้บุคลากรเกิดความตระหนักถึง ความจ าเป็นท่ีต้องท าการประกัน         
คุณภาพจดัท าแผนพฒันาสถานศึกษา ธรรมนูญสถานศึกษา และปฏิทินงานโดยให้กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมทุกเร่ือง 
  3) ด าเนินงานตามแผนผูบ้ริหารตอ้งคอยสนบัสนุนอ านวยความสะดวกการท างานอย่าง
เตม็ท่ี 
  4) ตรวจสอบการประเมินตั้งคณะกรรมการส าหรับท าการตรวจสอบประเมินผล โดยเลือก
ผูท่ี้มีความถนดัดา้นการวดัผลประเมินเป็นแกนน า หาอาสาสมคัรจากครูเขา้ร่วมจดัประชุม เพื่อน า
มาตรฐานต่างๆ มาก าหนดกรอบเกณฑก์ารประเมินในแต่ละมาตรฐานแต่ละภาค 
  5) การน าผลการประเมินไปพฒันางาน ผลการประกันคุณภาพสถานศึกษา จะมีทั้ ง
จุดอ่อนและจุดแข็ง ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งน าเขา้ประชุม เพื่อช้ีแจงผลและวางแผนแกจุ้ดอ่อนโดย
การคิดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อให้มาตรฐานต่างๆ เกิดการพฒันา ส่วนจุดแข็งท่ีดีอยูแ่ลว้ก็ยงัคงมี
กิจกรรมหรือโครงการสนบัสนุนต่อไป 
  สรุปไดว้า่ แนวคิดการประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจดัการในการด าเนิน
กิจกรรมของสถานศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความมัน่ใจให้แก่
ผูรั้บบริการทางการศึกษา ทั้งผูรั้บบริการโดยตรงและโดยออ้ม ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 
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1) การควบคุมคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพและการพฒันาสถานศึกษาให้เข้าสู่
มาตรฐาน 2) การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 3) การประเมินคุณภาพเป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหน่วยงาน
ท่ีก ากบัดูแลในเขตพื้นท่ีและหน่วยงานตน้สังกดัในส่วนกลางซ่ึงถึงแมจ้ะเป็นบุคคลภายนอกแต่ก็ยงั
ถือเป็นการประเมินภายใน ซ่ึงจะด าเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานศึกษาเป็นระยะๆตามท่ี
ก าหนด โดยหน่วยงานตน้สังกดั เพื่อให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษามีการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินภายนอกจากส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ต่อไป ก่อให้เกิดความมัน่ใจ
น าไปสู่ความส าเร็จของการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
                    10.  การส่งเสริมความรู้การศึกษาปฐมวยัแก่ชุมชน 
                     การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน  หรือเรียกกนัทัว่ไปวา่ “ ชุมชนสัมพนัธ์ ” ซ่ึงมี
ความหมายเดียวกนั  ถือเป็นงานส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามร่วมมือกบัชุมชน ในการให้บริการ
ต่างๆ เช่น หอ้งสมุด สหกรณ์โรงเรียน วสัดุ ครุภณัฑ์ เพื่อใชใ้นงานท่ีเป็นส่วนรวม และการรับความ
ช่วยเหลือจากชุมชน เช่น เชิญสมาชิกในชุมชนมาเป็นวิทยากร หรือมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
ต่างๆ  เน่ืองด้วยการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กก่อนวยัเรียนนั้น  มีความผูกพนักบัสถาบนั
ครอบครัวอยา่งลึกซ้ึง เพราะมีการติดต่อสัมพนัธ์กนัโดยธรรมชาติอยูแ่ลว้ ดงันั้นการพฒันาชุมชน
และสังคมตอ้งอาศยัการพฒันาสถาบนัครอบครัวไปพร้อม ๆ กนั ซ่ึงปัจจุบนัในการด าเนินงาน
พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนให้บรรลุเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพนั้นจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทางบา้น
เป็นอยา่งมากเพราะ “พ่อแม่คือครูคนแรกของลูก” และในประเทศท่ีมีความเจริญกา้วหนา้ทางการ
ศึกษาจะให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีมาก นกัการศึกษาของประเทศเหล่านั้นไดพ้ฒันารูปแบบการให้
ความรู้แก่ผูป้กครอง (Parent Education) ไปจนถึงระดบัการให้ผูป้กครองมีบทบาทเป็นเสมือน 
“ผูร่้วมงานของกระบวนการเรียนของลูกคนหน่ึง” (Parent as a Partner) (ราศี  ทองสวสัด์ิ และคณะ, 
2529: 7) 
                    บทบาทของชุมชนในการจดัโครงการเด็กก่อนวยัเรียน  จะเก่ียวขอ้งในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
  1. ผูป้กครอง (Parent) หมายถึง ผูใ้หก้ารอบรมเล้ียงดูและการศึกษาแก่เด็ก ซ่ึงรวมความถึง 
พอ่ แม่ ญาติและผูไ้ดรั้บการมอบหมายหนา้ท่ีดงักล่าว 
  2. การให้ความรู้แก่ผูป้กครองหรือการศึกษาส าหรับผูป้กครอง (Parent Education) มีผูใ้ห้
ความหมายไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
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  หรรษา  นิลวิเชียร (2535: 235) กล่าวว่า หมายถึงการให้พ่อแม่ ผูป้กครองตระหนกัถึง
อิทธิพลหรือบทบาทของตนท่ีมีต่อเด็ก แทนท่ีจะปล่อยให้เป็นภาระของครูแต่เพียงผูเ้ดียว ทั้งน้ี
เพื่อใหก้ารศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ฉนัทนา  ภาคบงกช (2531: 4-5) กล่าววา่ เป็นการท าความเขา้ใจ การให้ความรู้ความเขา้ใจ
แก่ผูป้กครองเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็ก และสร้างทศันคติท่ีถูกตอ้งในการอบรมเล้ียงดู 
  3. การให้ผูป้กครองมีส่วนร่วม (Parent Involvement)   มีนกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมาย
และความคิดเห็นในเร่ืองน้ี ดงัน้ี 
  หรรษา  นิลวิเชียร (2535: 235) ใชค้  าวา่ “ครอบครัวสัมพนัธ์” หมายถึง การส่วนร่วมของ
พ่อแม่ เป็นกระบวนท่ีพ่อแม่และบุคคลในชุมชนท างานร่วมกนั นบัตั้งแต่การวางแผน การท างาน 
การเรียนรู้ การตดัสินใจ ทั้งน้ีเพื่อผลประโยชน์ทางการศึกษาของเด็กและโปรแกรมปฐมวยัศึกษา 
  ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2535: 145) กล่าววา่ การให้ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็ก และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในงานการพัฒนาเด็กจะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและเกิดจิตส านึก
รับผดิชอบในงาน 
  ฮอกเบน และวอชลีย ์(Hogben and Wasley, 1989: 98) มีความเห็นวา่ การให้ผูป้กครองมี
ส่วนร่วมจะมีอิทธิพลต่อพฒันาการการเรียนรู้ของเด็กเช่นเดียวกบั ลีอองส์ รอบบินส์ และสมิธ 
(Lyons, Robbins and Smith, 1983: ix) ท่ีพบวา่ การให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมจะเพิ่มพูนเจตคติความ
ประพฤติและการมาเรียนของนกัเรียน ท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ทั้งผูป้กครองมีความเขา้
ใจความตอ้งการของเด็กมากข้ึน ท าใหก้ารพฒันาเด็กประสบผลส าเร็จได ้
  4. การใหค้วามสนบัสนุนแก่ผูป้กครอง (Parent Support) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเพราะโครงสร้าง
ระบบครอบครัวเปล่ียนไปจาครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเด่ียว  ท าให้ขาดความต่อเน่ืองของ
คุณภาพการอบรมเล้ียงดู และเด็กขาดปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้หญ่ อีกทั้งผูใ้หญ่ขาดทกัษะและเจตคติ     
การเป็นผูป้กครองท่ีดี จึงควรในการใหค้วามสนบัสนุนแก่ผูป้กครอง (Powell, 1989) 
  กรีนเบอร์ก (Greenberg, 1989 อา้งถึงใน Brewer, 1992: 488) เช่ือว่าการส่งเสริมให้
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการศึกษาจะมีผลในเร่ือง 
                1. การพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็ก 
        2. ลดปัญหาระเบียบวนิยั 
        3. เพิ่มเจตคติท่ีดีใหเ้ด็กมองตนเองเป็น “ผูเ้รียนรู้” 
   4. ผูป้กครองอบรมสั่งสอนบุตรหลานของตนไดม้ากข้ึนในหลายประเด็น 
        5. ครูท่ีมีเจตคติว่าผูป้กครองมีความส าคญัในการศึกษาของลูกหลานจะเปิดโลกทศัน์
กวา้งและสามารถรับแนวคิดการมีส่วนร่วมไดม้ากกวา่ 
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  ความส าคญัของชุมชนสัมพนัธ์นั้น  ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(2529: 22) ไดส้รุปความส าคญัของงานชุมชนสัมพนัธ์ไว ้7 ประการ ดงัน้ี 
   1. ช่วยส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานดา้นอ่ืน ๆ เป็นไปไดโ้ดยสะดวก 
   2. ช่วยสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัชุมชน 
   3. สามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรในชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการ ด าเนินงาน
ได ้
        4. ช่วยให้เข้าใจสภาพความต้องการและปัญหาของชุมชนเพื่อประกอบในการ  
ก าหนดนโยบายต่างๆ 
    5. ใหค้วามช่วยเหลือแก่ชุมชน อนัจะเป็นการช่วยพฒันาสังคมอีกทางหน่ึง 
    6. ส่งเสริมในเร่ืองการอยูร่่วมกนั และการช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในสังคม 
    7. ช่วยสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน 
  ชุมชนสัมพนัธ์เป็นงานท่ีมีความส าคญัในโครงการเด็กก่อนวยัเรียนซ่ึงมีความส าคญัโดย
สรุปไดด้งัน้ี 
   1. ช่วยสร้างความเขา้ใจอนัดีกบัชุมชน โดยเฉพาะกบัสถาบนัครอบครัว เพราะความ
ศรัทธาและความเช่ือมัน่ในคุณภาพและมาตรฐานของผูป้กครองท่ีมีต่อการด าเนินงานเป็นปัจจยั
ส าคญัใหต้ดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้รับบริการ 
   2. ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี (Good Image) ท าให้ครอบครัวและชุมชนยอมรับและมี
ความศรัทธาต่อองคก์ร อนัจะน าไปสู่ประสิทธิผลของการบริหารโดยภาพรวมไดใ้นท่ีสุด 
   3. ช่วยใหส้ถาบนัครอบครัวและชุมชนไดรั้บบริการวชิาการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ อนั
จะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติ น าความเจริญไปสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป 
        11.   การประสานความร่วมมือ การพฒันาวชิาการปฐมวยักบัสถานศึกษาและ  องค์กรอืน่ 
   ครูเป็นบุคลากรท่ีจะท าหน้าท่ีในการประสานงานท าให้เกิดการท างานร่วมกนัระหว่าง
ผูป้กครองชุมชน และองค์กรในชุมชนในการจดัการศึกษา มีนกัวิชาการกล่าวถึง การประสานงาน
ไวด้งัน้ี 
   ประยรู  อาษานาม (2541: 46) กล่าววา่ การประสานงาน หมายถึง การจดัให้บุคลากรหรือ
หน่วยงาน หรือหน่วยงานย่อยหลายหน่วยงาน ท างานร่วมกนัอย่างสัมพนัธ์สอดคล้องกนัเพื่อให้
ภารกิจขององคก์รบรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รนั้นๆ 
  สมพงษ ์ เกษมสิน (2546: 78) ไดก้ล่าววา่ การประสานงาน หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจ
ในการปฏิบติัจดัระเบียบงานให้เรียบร้อย และสอดคลอ้งกลมกลืนกนัเพื่อให้งานสมดุล และส าเร็จ
ตามเป้าหมายในเวลาท่ีก าหนดไว ้
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  สรุปไดว้า่  การประสานงาน หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจระหวา่งบุคคลกบับุคคล บุคคล
กบัหน่วยงาน หรือหน่วยงานกบัหน่วยงาน ในลกัษณะร่วมคิดร่วมท าและร่วมกนัแกปั้ญหาเพื่อให้
งานประสบผลส าเร็จ ตามก าหนดเวลาท่ีวางไว ้
  คมัภีร์  สุดแท ้(2553) สรุปไวว้า่  ในการจดัการศึกษาก็มีความจ าเป็นในการประสานความ
ร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนเพื่อประโยชน์ของสถานศึกษาให้
สามารถจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและองคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหไ้ดป้ระโยชน์ของการจดัการศึกษา โดย
มีองคป์ระกอบ เทคนิคของการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพดงัน้ี 
  1. องคป์ระกอบท่ีท าให้การประสานงานมีประสิทธิภาพ องคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญัท่ี
จะท าให้สามารถประสานงานในองค์การไดดี้ ไดแ้ก่  การจดัองค์การ องค์การจะตอ้งก าหนดสาย
การบงัคบับญัชา วตัถุประสงค์ สถานภาพบทบาท หน้าท่ี และมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน นโยบาย และการวางแผน เทคนิคการบริหาร ผูบ้ริหารจะใช้ภาวะผู ้น าและเทคนิคท่ี
เหมาะสมในการบริหารงานจึงสามารถท าให้เกิดความร่วมในการปฏิบัติงานได้  และการ
ติดต่อส่ือสาร  
  2. เทคนิคการประสานงาน ประกอบดว้ย 
      2.1 การจดัระบบสายงานท่ีเหมาะสมเม่ือก าหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานยอ่ยใน
องคก์ารใหช้ดัเจนและมีสายการบงัคบับญัชาท่ีเด่นชดัแลว้การท่ีจะประสานงานให้แต่ละหน่วยงาน
ท างานอยา่งประสานสัมพนัธ์กนัก็จะมีลู่ทางท่ีเป็นไปไดดี้ 
      2.2 การก าหนดมาตรฐานในการปฏิบติังาน กฎ ระเบียบ และแนวทางในการปฏิบติังาน 
ท่ีสมาชิกในหน่วยงานยอมรับจะท าใหทุ้กคนปฏิบติังานในแนวทางเดียวกนั 
      2.3 ใช้คณะกรรมการการด าเนินงานโดยองค์คณะบุคคลจะเป็นการร่วมมือร่วมใจกนั
ด าเนินงาน และจะท าใหทุ้กคนปฏิบติัภารกิจมีความสัมพนัธ์กนั 
       2.4 การจดัระบบการติดต่อส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ การติดต่อส่ือสารจะท าให้ทราบ
ทิศทาง ความเคล่ือนไหวและความกา้วหนา้ในการด าเนินงานขององคก์าร ข่าวสารท่ีเคล่ือนไหวใน
องค์การจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานการติดต่อส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพจะสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคลากรและหน่วยงานยอ่ย  
   2.5 การใช้วิธีการของงบประมาณ แผนงานและโครงการของหน่วยงานจะก าหนด
งบประมาณทั้ งหมดของหน่วยงาน การใช้งบประมาณจะเป็นตัวก าหนดให้การด าเนินงาน
สอดคลอ้งประสานกนั 
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   2.6 การนิเทศ ควบคุม และก ากับ ในการปฏิบติังานการนิเทศเพื่อตรวจเยี่ยมและ
แกปั้ญหาเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น เม่ือมีปัญหาในหน่วยงานผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งช่วยกนัแกปั้ญหา ซ่ึงจะท าให้
มีการประสานงาน 
   2.7 การมอบอ านาจ การกระจายอ านาจจากผูบ้ริหารระดบัสูงให้แก่ผูบ้ริหารระดับ
รองลงมาโดยการมอบอ านาจภายใตก้ารสอดส่องดูแลอย่างเหมาะสม ก็จะเป็นการประสานงานได้
เป็นอยา่งดี  
   2.8 ผูช้  านาญการในการปฏิบติังานบางอยา่งจะตอ้งให้ผูรู้้ช่วยนิเทศและให้ค  าปรึกษา
รวมทั้งแกปั้ญหาดว้ย ซ่ึงผูช้  านาญการจะช่วยในการประสานงาน 
   2.9 การพบปะสังสรรค ์ความเขา้ใจอนัดีระหว่างบุคคลจะเกิดจากการติดต่อสัมพนัธ์
กนัและการสนทนาปราศรัยการพบประสังสรรค์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานหรือองค์การช่วยให้
เกิดความเขา้ใจอนัดีซ่ึงจะท าใหก้ารประสานงานเป็นไปไดด้ว้ยดี 
   2.10 การสร้างขวญัก าลังใจ ขวญัก าลังใจมีผลต่อการปฏิบติังานของบุคลากรใน
หน่วยงาน ผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัและสร้างขวญัก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากร ถา้บุคลากร
มีขวญัก าลังดีย่อมมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบติังาน ซ่ึงก็จะเอ้ืออ านวยต่อการ
ประสานงาน 
   2.11 การพฒันาองค์กร ส่ิงแวดล้อมและความเปล่ียนแปลงต่างๆ ย่อมมีอิทธิพลต่อ
องคก์าร ดงันั้นองคก์ารจะอยูน่ิ่งไม่ได ้จ  าเป็นจะตอ้งมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลามีการปรับโครงสร้าง
บทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรมีการพฒันาบุคลากรให้มีสมรรถภาพในการปฏิบติังาน และการพฒันา
องคก์ารจะไดผ้ลก็ตอ้งอาศยัการประสานงาน  
   3. ประโยชน์ของการประสานงาน ประกอบดว้ย 
         3.1 การบรรลุนโยบาย วตัถุประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยงาน ภารกิจของ
หน่วยงาน คือ การปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุนโยบาย วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ถา้ต่างคนต่างท างาน
แลว้จะท าให้ขาดทิศทางในการปฏิบติังานการร่วมมือร่วมใจและความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัหรือ
ประสานงานกนัจะท าใหบ้รรลุความตอ้งการทั้งสามประการ 
      3.2 ประสิทธิภาพการประสานงานจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะทุกคน
ต่างทราบความเคล่ือนไหวในการด าเนินงาน เม่ือมีปัญหาก็มีการปรึกษาหารือกนัเพื่อแก้ปัญหา 
ตลอดทั้งมีการควบคุมและการประเมินผลงานร่วมกนั 
    3.3 การประหยดั ทรัพยากรและเวลา งบประมาณ วสัดุ เป็นส่ิงมีค่าขององค์การ 
นอกจากนั้นการด าเนินงานจะตอ้งแข่งขนักบัเวลาหรือถา้เป็นองค์การทางธุรกิจแลว้จะตอ้งแข่งขนั
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กบัองค์การอ่ืนๆ การประหยดัส่ิงเหล่าน้ีจะลดการลงทุนและมีโอกาสดีกว่า ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการ
ประสานสัมพนัธ์ในการด าเนินงานของบุคลากรและหน่วยงานยอ่ยๆ ขององคก์าร 
    3.4 การลดและการป้องกนัความซ ้ าซ้อนในการด าเนินงานการประสานงานจะตอ้ง
อาศยัการวางแผนการติดต่อ ส่ือสาร และการควบคุม ซ่ึงจะท าให้บุคลากรและหน่วยงานยอ่ยทราบ
ภารกิจของตน จึงท าให้ไม่มีการกา้วก่ายของคนอ่ืนๆ ความซ ้ าซ้อนในการด าเนินงานจะท าให้เกิด
ความขดัแยง้ในองคก์ารได ้
    3.5 ความเข้าใจอันดีของบุคลากร การประสานงานช่วยให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ใน
หน่วยงานทุกคนต้องช่วยเหลือกันท างานเพื่อให้งานในระบบด าเนินไปด้วยดี เทคนิคการ
ประสานงานท่ีดีจะท าใหบุ้คลากรอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
    3.6 ความคิดใหม่ การประสานงานเสริมสร้างและพฒันากระบวนการท างานเป็น
กลุ่มการร่วมมือกนัคิดจะช่วยใหเ้กิดแนวคิดทางใหม่ๆในการปฏิบติังานข้ึนมาได ้
    3.7 การสร้างขวญัก าลงัใจอนัดี ประสานงานท่ีดีจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจอนัดีของ
สมาชิกในหน่วยงาน ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างกระบวนการกลุ่ม ซ่ึงจะ
อ านวยผลใหส้มาชิกมีความสุขในการปฏิบติังานและส่งผลต่อการมีขวญัก าลงัใจท่ีดี 
  12.   การส่งเสริมและสนับสนุน วิชาการปฐมวัยแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอืน่ทีจั่ดการศึกษาปฐมวยั 
    การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการปฐมวยัแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เป็นหน้าท่ีท่ีสถานศึกษา
ใหบ้ริการทางดา้นการศึกษาแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดา้นต่างๆ  
   พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ 
   1. การส่งเสริม หมายถึง ส่ิงเก้ือหนุนหรือช่วยเหลือสนบัสนุนใหดี้ข้ึน 
                         2. การสนบัสนุน หมายถึง ส่งเสริม ช่วยเหลือ อุปการะ 
                         3. บุคคล หมายถึง คน 
                         4. ครอบครัว หมายถึง สถาบนัพื้นฐานของสังคมท่ีประกอบดว้ย สามี  ภรรยา และ
หมายความรวมถึงลูกดว้ย 
         5. องค์กร หมายถึง บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันซ่ึงเป็นส่วนประกอบของ
หน่วยงานใหญ่ท่ีท าหนา้ท่ีสัมพนัธ์กนัหรือข้ึนต่อกนั 
   6. สถาบนั หมายถึง ส่ิงซ่ึงคนในส่วนร่วม คือสังคมจดัตั้งให้มีข้ึนเพราะเห็นวา่ มีความ
ตอ้งการและจ าเป็นแก่วถีิชีวติของตน  
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  คมัภีร์  สุดแท ้ ไดก้ล่าววา่  ส าหรับสถานศึกษาก าหนดแนวทางปฏิบติัในการส่งเสริมและ
สนบัสนุนงานวชิาการดงัน้ี 
   1. ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจดัการศึกษา รวมทั้งความตอ้งการในการได้รับการ
สนบัสนุนดา้นวิชาการของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รหน่วยงานและสถานบนัสังคมอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา  
   2. ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาวิชาการและการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ในการจดั
การศึกษาของบุคคลครอบครัว ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถานบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
   3. จดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคก์ร หน่วยงาน และสถานบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา โดยการส่งเสริมบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคก์ร หน่วยงานและสถานบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษาให้มีความเข็มแข็งทางวิชาการ หลกัการใน
การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืน
ท่ีจดัการศึกษานั้น สถานศึกษาควรใหค้วามส าคญัในการศึกษาชุมชนและสร้างชุมชน ให้เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้  
      กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดใ้ห้หลกัการการส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาวิชาการ
ไว ้
      1. การศึกษา ส ารวจความตอ้งการ สนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
      2. จดัให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทกัษะ ทางวิชาการ เพื่อการพฒันา 
ทกัษะวชิาชีพ และคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน ทอ้งถ่ิน 
     3. ส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน ทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ
สถานศึกษา และจดัโดยบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
    4. ส่งเสริมให้มีการเปล่ียนแปลงเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
ทอ้งถ่ิน การด าเนินงานอาศยัแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ของชุมชนกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชน มีความส าคญัและมีคุณค่าต่อวิถีการด ารงชีวิตของผูค้นในชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะวา่เป็น
กระบวนการสร้างสรรค์ สังคมและถ่ายทอด องค์ความรู้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และผูค้นของ
สังคมในแต่ละยคุสมยั โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัการด ารงชีวิตของคนในชุมชน ให้
สามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขและสามารถเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดข้ึนไดใ้น
วิถีชีวิตของตนโดยใชภู้มิปัญญาของตนเองท่ีมีอยูซ่ึ่งเรียนว่า เป็นการเรียนรู้หรือการศึกษาเพื่อชีวิต
อย่างแท้จริง ซ่ึงต่างจากการเรียนรู้ หรือจัดการศึกษาในปัจจุบันท่ีเรียนรู้เร่ืองไกลตัวและไม่
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชน เป็นการศึกษาเพื่อผลิตเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมใหม่ตาม
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แนวทางของรัฐ การศึกษาแผนใหม่จึงเท่ากบัเป็นการจดัฐานรากของกระวนการเรียนชุมชนให ้   
สูญสลายลงไปซ่ึงส่งผลให้ชุมชนหรือทอ้งถ่ินอ่อนแอลง  และในท่ีสุดก็เป็นชุมชนท่ีตอ้งพึ่งพาจาก
ภายนอกเป็นหลกั 
                    กระบวนการปฏิบติังานวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี   กระบวนการพฒันาการบริหารวิชาการในการ
จดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี   มี 6 
ขั้น  ดงัน้ี 
   1  การก าหนดเป้าหมาย 
        การก าหนดเป้าหมาย หมายถึงการก าหนด วิสัยทศัน์ (Vision)  พนัธกิจ (Mission) และ
เป้าประสงค ์(Goals)  
   การก าหนดเป้าหมายของการบริหารวิชาการเป็นกระบวนการท่ีบุคลากรทุกคน
โดยเฉพาะบุคลากรท่ีสอนระดับปฐมวยัของสถานศึกษาร่วมกันตั้งปณิธานความมุ่งหวงั ตั้ งมัน่ 
ใฝ่ฝัน ปรารถนาท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ โดยจะร่วมกันระดมพลังปัญญา 
วิจารณญาณ และแรงบนัดาลใจ ตรวจสอบทบทวน กลั่นกรอง จดัวาง สร้างสรรค์สภาพท่ีพึง
ประสงคข์องสถานศึกษาเพื่อใหไ้ดค้  าตอบต่อไปน้ี 
   1. สถานศึกษาของเราตั้งมาเพื่ออะไร 
   2. เราปรารถนาจะเป็นอะไรในอนาคต อะไรคือภาพในอนาคตของเรา 
   3. ใครไดรั้บประโยชน์อะไรจากเรา 
   วิสัยทศัน์ (Vision) คือ ภาพในอนาคตขององคก์รท่ีผูน้ าและสมาชิกในองคก์รร่วมกนั   
วาดฝันหรือจินตนาการข้ึนโดยพื้นฐานอยู่บนความจริงในปัจจุบนั เช่ือมโยงวตัถุประสงค์ ภารกิจ 
ค่านิยม ความเช่ือมัน่เขา้ดว้ยกนั พร้อมทั้งพรรณนาใหเ้ห็นทิศทางขององคอ์ยา่งชดัเจน มีพลงัทา้ทาย 
มีความเป็นไปได ้เน้นจุดมุ่งมัน่ ท่ีจะท าให้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับลูกคา้หรือสังคม เป็นคือค าตอบของ
ค าถามวา่ “WHAT TO BE” 
   พนัธกิจ (Mission) หมายถึง แนวทางท่ีองค์กรจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ี
ก าหนดขอ้ความพนัธกิจ ควรจะแสดงถึงองค์ประกอบดา้นค่านิยม จุดมุ่งหมายหลกัขององค์กรท่ี
ตอ้งบรรลุให้ถึงบ่งบอกทิศทางในอนาคตขององคก์ร และขอบเขตการปฏิบติังานขององคก์ร พนัธ
กิจไม่ใช่หน้าท่ีการงานท่ีปฏิบติัอยู่เป็นประจ า ไปวนัหน่ึงๆ เป็นคือค าตอบของค าถามว่า “WHAT 
TO DO”  
   เป้าประสงค ์(Corporate Objective Goals) หมายถึงความคาดหวงัส าคญัท่ีตอ้งการให้
เกิดข้ึนโดยสอดคล้อง กบั พนัธกิจและวิสัยทศัน์ เพื่อใช้เป็นกรอบช้ีน าการก าหนดกลยุทธ์และ
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แผนปฏิบติัการ รวมทั้งเป็นพื้นฐานส าหรับการประเมินผลความส าเร็จขององคก์รและกระบวนการ
ด าเนินงาน เป็นคือค าตอบของค าถามวา่ใครจะไดป้ระโยชน์อะไร อยา่งไรจากเรา “FOR WHOM?” 
   เป้าหมายโดยสรุปเป็นตวับ่งช้ีขององคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 ดงัน้ี                       
                         1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและปัญหาท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานวชิาการ  
                         1.2 การก าหนดวสิัยทศัน์                   
                         1.3 การก าหนดพนัธกิจและ 1.4 การก าหนดเป้าประสงค ์
                       2 การวางแผน 
 การวางแผนเป็นการก าหนดกลยทุธ์ของสถานศึกษา เป็นขั้นตอนท่ีสถานศึกษาเลือก
วิธีการท่ีจะใช้ปฏิบัติในแต่ละพนัธกิจท่ีมีความเป็นไปได้ ท่ีจะก่อให้เกิดผลส าเร็จหรือบรรลุ
เป้าประสงค์ภายใตก้ระบวนการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทั้งด้านท่ีเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน และ
สภาพแวดลอ้มภายนอกทั้งท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรค โดยเลือกวิธีการท่ีเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั 
คุม้ค่า คุม้ทุน และสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงคด์ว้ย ด าเนินการดงัน้ี 

1) การสร้างกลยทุธ์ 
การสร้างกลยทุธ์จะตอ้งเลือกวิธีการท่ีมีความเหมาะสมภายใตเ้ง่ือนไขของเวลา

ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดผลส าเร็จตามเป้าประสงคม์ากท่ีสุด ดงันั้นกลยุทธ์จึงมีความคลอบคลุมผล
การด าเนินการ (Performence) ในระดบัท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

1. กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate Strategies) เป็นกลยุทธ์ท่ีคลอบคลุมการ
ด าเนินงานระดบัผลกระทบ (impacts) ซ่ึงสะทอ้นวธีิการด าเนินการในวงกวา้ง ท่ีไม่บอกรายละเอียด
ของการปฏิบติัในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ผลการด าเนินงานระดบัผลกระทบจะยึดกลุ่ม
ผลประโยชน์หลกัท่ีกระทบโดยตรง 4 กลุ่ม คือ นกัเรียน ครู โรงเรียน ผูป้กครองและชุมชนดงันั้น
กลยทุธ์ระดบัองคก์รจะตอ้งน าไปใชจ้ดัท าเป็นแผนงาน (Programs) ของสถานศึกษา 

2. กลยทุธ์ระดบัแผนงาน (Business Strategies) เป็นกลยุทธ์ท่ีครอบคลุมผลการ
ด าเนินงานระดับผลลัพท์ (Outcomes) ท่ีมีภาพของวิธีการด าเนินการในวงแคบท่ีมีรายละเอียด
เล็กนอ้ย ยงัไม่มีความชดัเจนในการปฏิบติั กลยุทธ์ระดบัแผนงาน จะตอ้งน าไปจดัท าเป็นโครงการ 
(Project) ของสถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่าย ภายใตแ้ผนงานใดแผนงานหน่ึง 

3. กลยุทธ์ระดบัโครงการ (Function Strategies) เป็นกลยุทธ์ครอบคลุม ผลการ
ด าเนินงานระดบัผลผลิต (Output) ท่ีมีรายละเอียดการปฏิบติัชดัเจน สถานศึกษาหรือกลุ่มเครือข่าย
น าไปใชเ้ป็นกิจกรรมภายใตโ้ครงการใดโครงการหน่ึง 

การจดัท าแผนกลยุทธ์ด าเนินการดงัน้ี 1. การก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ เป้าประสงค ์2. การจดัล าดบัความส าคญัของกลยุทธ์ 3. การก าหนดแนวทางการด าเนินงาน



93 
 

ตามกลยุทธ์ 4. การก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 5. การก าหนดงบประมาณท่ีใชใ้น
การด าเนินงานตามกลยทุธ์ 6. การก าหนดผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงานตามกลยทุธ์ 

2) การเขียนโครงการ 
 การเขียนโครงการมีหลายวธีิ แต่ท่ีนิยมน ามาเขียนโครงการนั้นมี 2 วธีิ คือ 

2.1) การเขียนโครงการแบบดั้ งเดิม หรือแบบประเพณีนิยม (Conventional 
Method) การเขียนโครงการวิธีน้ีมีวิธีคิดจากการพิจารณาทรัพยากรหรืองบประมาณเป็นตวัตั้งว่า
หน่วยงานจะจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างไรเพื่อผลิตผลงานตามหน้าท่ีของหน่วยงาน การเขียน
โครงการแบบน้ีจะเขียนแบบพรรณนาความ ประกอบด้วย โครงการ หลกัการ เหตุผลท่ีแสดง
ความส าคัญและความจ าเป็นของโครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน งบประมาณ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

 2.2) การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพนัธ์ (Logical Framework Method) 
การเขียนโครงการน้ีวิธีคิด เร่ิมตน้จากการก าหนดจุดมุ่งหมายปลายทางว่าหน่วยงานตอ้งการให้
เกิดผลในระดบัโครงการและระดบัแผนงานอยา่งไรบา้ง และถา้ตอ้งการเช่นนั้น หน่วยงานจะตอ้ง
ผลิตผลงานอะไรตามพนัธกิจ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของแผนงาน และเหมาะส าหรับการจดัท า
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (Performance-base Budgeting) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการอธิบายความ
เป็นเหตุเป็นผล เพื่อแสดงความเป็นระบบระหว่างวตัถุประสงค์ของโครงการกบัจุดมุ่งหมายของ
แผนงาน ความสัมพนัธ์ ระหวา่งกนัของผลงานท่ีตอ้งการซ่ึงจะก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีแสดงการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องโครงการกบักบักระบวนการด าเนินงานและทรัพยากรโครงการรวมทั้งเง่ือนไขท่ีมี
ต่อความส าเร็จของโครงการโดยบรรจุข้อความท่ีเป็นประเด็นส าคญัลงในช่องตารางท่ีเรียกว่า 
“ตารางมิติสัมพนัธ์การวางแผนโครงการ (Project Planning Matrix: PPm) 
  3) การปฏิบติัตามแผน (Action Plan) 
                                     การปฏิบติัตามแผนของสถานศึกษาเป็นแผนปฏิบติังานท่ีเป็นแผนปฏิบติั
งานท่ีบอกรายละเอียดของสภาพปัจจุบนัและปัญหาว่ามีอะไรบา้ง การปฏิบติังานตามโครงการใน
ปีงบประมาณนั้น มีกิจกรรมอะไรใชง้บประมาณในการด าเนินการเท่าไหร่ ผูรั้บผิดชอบโครงการคือ
ใคร และจะด าเนินการเม่ือไหร่ ซ่ึงแผนปฏิบติังานจะต้องท าให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา 
 การจดัท าแผนปฏิบติังานเป็นการแปลงกลยุทธ์ท่ีก าหนดโดยโครงการเขา้สู่
ภาคปฏิบติั ซ่ึงแต่ละโครงการ ภายใตแ้ผนงานจะมีขอ้มูลหลกัเพื่อก าหนดแผนปฏิบติัการท่ีส าคญั คือ
วตัถุประสงคข์องโครงการ ( Project  Purpose Outcome) ชุดของผลงานหรือผลผลิตของโครงการ
(Outputs) กิจกรรมหลกัของแต่ละผลงานโครงการ (Main Activities) บุคลากรประจ าโครงการ 
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(Project Personnal) และประมาณการงบลงทุนและงบด าเนินการโครงการ (Fixed Cost and 
Operation Cost )  
 กล่าวโดยสรุปว่า การจดัท าแผนกลยุทธ์ สรุปเป็นตวับ่งช้ีขององค์ประกอบย่อยท่ี 2 ดงัน้ี 
2.1 การก าหนดกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์2.2 การจดัล าดบัความส าคญั
ของกลยุทธ์ 2.3 การก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 2.4 การก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ 2.5 การก าหนดงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 2.6 การ
ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงานตามกลยทุธ์ 

   3. การปฏิบัติตามแผน 
   กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการต่อเน่ือง เร่ิมตั้ งแต่ การ วิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มการจดัวางทิศทางขององคก์ร   การก าหนดกลยทุธ์   การปฏิบติังานตามกลยุทธ์  และ
การควบคุมกลยุทธ์  ซ่ึงในการด าเนินงาน  จ าเป็นจะตอ้งมีการ “ทบทวน” เพื่อ “ปรับปรุง” หรือ 
“เปล่ียนแปลง” หรือ “คงความต่อเน่ือง” ของการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 

    การปฏิบติังานตามแผนกลยทุธ์ มีกระบวนการดงัน้ี 
                      1)  การประสานงานการด าเนินงานตามกลยุทธ์จดัท าผงักระบวนการปฏิบติังานซ่ึง
เช่ือมโยงกิจกรรมภายใต้งาน/โครงการ เดียวกัน ประชุมผูเ้ก่ียวข้องให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ
วตัถุประสงคแ์ละตวัช้ีวดัความส าเร็จของแผนงาน และงาน/โครงการภายใตแ้ผนงานเดียวกนั และ
จดัท าระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
                      2 )  การทบทวนเพื่อปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลง หรือคงความต่อเน่ืองการด าเนินงาน
ตามกลยทุธ์ 
     4.  การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม  
     ในระหว่างการด าเนินงานตามแผน จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการส่งเสริมนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม นิเทศการปฏิบติังานตามแผนอยู่ตลอดเวลา โดยด าเนินการส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
การปฏิบติังานตามหลกัการนิเทศท่ีเสนอไว ้
    5. การตรวจสอบ  ประเมินผล 
     ในระหว่างการด าเนินงานตามแผน จ าเป็นอย่างยิ่งจะตอ้งมีการตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบติังานอยูต่ลอดเวลา ประเด็นส าคญัท่ีควรตรวจสอบ ไดแ้ก่ 

1) บุคลากรมีความเข้าใจเก่ียวกับวตัถุประสงค์และตัวช้ีวดัความส าเร็จของ
แผนงานและงาน โครงการ 

2) ผงัการปฏิบติังานสามารถน าไปใชจ้ริงไดใ้นทางปฏิบติั 
3) มีการด าเนินงานตามผงักระบวนกรการปฏิบติังาน 
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4) การด าเนินกิจกรรมก่อใหเ้กิดผลงานน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคข์องงานได้
อยา่งเป็นรูปธรรม 

5) การด า เ นิน กิ จกรรมได้ รับก ารสนับส นุนจากผู ้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เ สี ย 
(Stakeholders) 

6) บุคลกรไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานประจ าท่ีเป็นภารกิจหลกัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
7) ตัวช้ีวดัผลงาน(Output)ในแต่ละขั้นตอนได้ถูกน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการ

ประเมินบุคคลในทางปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
        การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic control)  
        การควบคุมเชิงกลยุทธ์ ครอบคลุมถึงการติดตามผลการปฏิบติังานการประเมินผล
กระบวนการ และการประเมินผลความส าเร็จขององคก์ร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อควบคุมการด าเนิน
กิจกรรม เพื่อปรับแผนงาน หรืองานโครงการท่ีก าลงัด าเนินอยู ่และเพื่อศึกษาและเพื่อศึกษาเง่ือนไข
เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการด าเนินงานแลว้น าผลไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานท่ี
กระท าอยู่และท่ีจะท าต่อในอนาคตโดยมีกระบวนการดงัน้ี 1. การวางกรอบการตรวจสอบและ
ประเมินผล 2. การจดัหา จดัท าเคร่ืองมือ 3. การเก็บรวมรวบขอ้มูล 4. การวิเคราะห์ขอ้มูล และการ
แปลความหมายและ 5. การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
      6. การรายงานผลการด าเนินงาน 
                     รายงานผลการด าเนินงาน เป็นการแสดงผลการด าเนินงานพฒันาคุณภาพวิชาการของ
สถานศึกษาวา่บรรลุความส าเร็จตามเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา 

1) ขั้นตอนในการด าเนินการจดัท ารายงานคุณภาพประจ าปีดา้นวชิาการ 
1.1) ก าหนดเป้าหมายผูรั้บรายงาน วางแผนการจดัท า และก าหนดรูปแบบ

รายงาน ซ่ึงประกอบดว้ย 
1.1.1) กลุ่มเป้าหมาย คือ (1) ผู ้บริหาร/กรรมการสถานศึกษา (2) 

นกัเรียน  (3).ผูป้กครอง (4) ชุมชน (5) หน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และสาธารณชน 
1.1.2) วางแผนการจดัท ารายงานในเร่ืองเก่ียวกบัการก าหนดช่วงเวลา

จดัท ารายละเอียดการรายงาน ตลอดจนเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ 
1.1.3) ก าหนดรูปแบบการรายงานใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

 1.2) แต่งตั้งคณะท างานจดัท ารายงานผลคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาควร
แต่งตั้งคณะท างานจากบุคคลผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติังานดา้นวชิาการ 
 1.3) รวบรวม วเิคราะห์ แปลผลและน าเสนอขอ้มูลผลการด าเนินงาน 
 2) แนวการเขียนรายงานคุณภาพการศึกษา 
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                              การรายงานคุณภาพการศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา อนัเป็นผลมาจากการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา ดงัน้ี 
 2.1)  บรรยายสรุปภาพและการด าเนินงานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติจนเกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมาย กลยทุธ์ และกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา 
 2.2)  น าเสนอขอ้มูลในรูปของตาราง แผนภูมิ กราฟ พร้อมแปลผลขอ้มูลให้
ชดัเจน สัมพนัธ์กบัตวับ่งช้ีท่ีก าหนดไวใ้นแผน 
  3)   สรุปผลการด าเนินงานด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็น
การเทียบกบัระดบัคุณภาพการด าเนินงานท่ีตอ้งการน าเสนอจุดเด่นและจุดดอ้ยท่ีตอ้งการแกไ้ขและ
ป้องกนัด าเนินการครบคลุมในเร่ืองต่อไปน้ี 

3.1)  การน าเสนอผลการประเมินต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง 
3.2)   การจดัท ารายงานผลการประเมินเผยแพร่ 
3.3)   การจัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ได้สะดวก รวดเร็วและ          

เป็นปัจจุบนั 
3.4)  การน าผลการประเมินไปใช ้
 

3.  แนวคิดเกีย่วกบัหลกัการและกระบวนการบริหาร 
 
      ผูว้จิยัสรุปสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการและกระบวนการบริหาร  
      เยาวพา  เดชะคุปต์ (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวว่า การบริหารวิชาการจ าเป็นตอ้งอาศยัทั้งศาสตร์
และศิลป์มาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกบัธรรมชาติขององค์กร ผูบ้ริหารตอ้งสร้างทกัษะในการ
บริหารเพื่อพฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับการบริหารงานวิชาการปฐมวยัผูบ้ริหาร
จะต้องจดัประสบการณ์เพื่อเตรียมเด็กให้พฒันาทั้งทางร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาไป
พร้อมๆ กนั ซ่ึงการจดันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งระบุเป้าหมาย  การวางแผน  การจดัท าแผน  การปฏิบติั
ตามแผน  การส่งเสริม นิเทศ ก ากบัติดตาม  การตรวจสอบและการรายงานผลซ่ึงสอดคลอ้งหลกัการ
บริหารและทฤษฎีของ Henri Fayol  ชาวฝร่ังเศล ไวด้งัน้ี 
       1. การวางแผน (To Plan)  เป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการบริหาร เป็นภาระหนา้ท่ีและ
เป็นการใช้ศิลปะของภาวะผู ้น าท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึง ดังนั้นในการบริหารงานวิชาการจึง
จ าเป็นตอ้งทราบถึงหลกัส าคญัในการวางแผนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลยิง่ข้ึน                        
      2. การจดัองค์การ (To Organize) เป็นกระบวนการท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อความสัมพนัธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆ ท่ีจะสามารถท าให้องค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการบรรลุเป้าหมายท่ี
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ก าหนดไวซ่ึ้งประกอบดว้ย  คน (People)  หน้าท่ีการงาน (Function)  และปัจจยัทางกายภาพต่างๆ 
(Physical Factor) ขององคก์ารหรือการบริหารงานวชิาการ 
     3. การบงัคบับญัชา (To  Command) เป็นการบริหารงานวชิาการตามอ านาจหนา้ท่ี ตาม
ระเบียบแบบแผนวธีิการและมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีก าหนดข้ึน โดยอาศยัศิลปะการเป็นผูน้ า 
หลกัมนุษยสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชาต่อผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
                 4. การประสานงาน (To Coordinate) เป็นเร่ืองของการร่วมมือในการบริหารงานวชิาการ 
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัภาระทางใจท่ีส าคญั ดงันั้น การประสานงานจึงเป็นการประสานใจท่ีมีส่วนส าคญั 
ในการส่งผลใหก้ารบริหารงานวชิาการบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
      5. การควบคุม (To Control) เป็นการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานและ
ความกา้วหนา้ในการบริหารงานวชิาการเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลง การพฒันางานและผลส าเร็จใน
การปฏิบติังานเพื่อแกไ้ข ปรับปรุง และเป็นขอ้มูลในการพฒันางานต่อไป 
    นอกจากน้ี ฟาโยล (Fayol) ยงัได้เสนอหลกัการส าหรับผูบ้ริหารท่ีควรน าไปใช้ในการ
บริหารงานวชิาการอีก 4 ประการ ดงัน้ี   

1. ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบต่อผลงานท่ีอยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของตน แมว้่า
ภาระหนา้ท่ีนั้นจะไดม้อบหมายใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาปฏิบติัจดัท าก็ตามขอ้พึงระลึกในการมอบหมาย
งาน คือ อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบจะตอ้งไดส้ัดส่วนกนั 
   2. เอกภาพในการบริหารงานเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีนกับริหารจะตอ้งสนใจและจดัให้มีข้ึนใน
หน่วยงานของตนหน่วยงานใดท่ีขาดเอกภาพในการบงัคบับญัชาจะเกิด ความยุง่ยากสับสนในการ
ปฏิบติังาน 

  3. การบริหารงานขององคก์ารจะตอ้งจดัใหส้อดคลอ้งสัมพนัธ์กนั เพื่อบรรลุเป้าหมายหลกั
ขององคก์าร แมว้า่องคก์ารนั้นจะมีหลายหน่วยงานก็ตาม แต่วตัถุประสงคห์ลกัขั้นพื้นฐานของ
องคก์าร แมว้า่องคก์ารนั้นจะมีหลายหน่วยงานก็ตาม แต่วตัถุประสงคห์ลกัขั้นพื้นฐานขององคก์าร
ยอ่มตรงกนัและนกับริหารตอ้งจดัให้หน่วยงานทุกหน่วยท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบปฏิบติัสนอง
วตัถุประสงคห์ลกัขององคก์ารเสมอ 
  4. นกับริหารจะตอ้งเสาะแสวงหาวธีิการท่ีจะอ านวยประโยชน์และประหยดัต่อการบริหาร 
 กระบวนการบริหารของ กูลิค และ เออร์วิกค์ (Gulick & Urwick, 1932) ได้รวบรวม
แนวคิดทางด้านการบริหารซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันดีช่ือว่า “POSDCoRB” ภาระหน้าท่ีท่ีส าคัญของ          
นกับริหาร 7 ประการ คือ      
               1. P=Planning หมายถึงการวางแผนในอนาคตซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงวตัถุประสงค(์Objective) 
นโยบาย(Procedure) และเป้าหมาย(Target) เพื่อให้แผนท่ีก าหนดนั้นมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั
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อย่างใกล้ชิดในการด าเนินงานเป็นขั้นท่ีต้องใช้หลักการ ความรู้ และเทคนิคส าหรับวินิจฉัย
คาดการณ์ในอนาคตเพื่อใหก้ารบริหารงานไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
      2. O=Organizing หมายถึง การจดัรูปโครงสร้างขององค์การหรือหน่วยงานให้
เหมาะสมกับลักษณะของงานและความรับผิดชอบ หน่วยงานจากองค์การหน่วยงานใหญ่เป็น
หน่วยงานย่อยเป็น กรม กอง แผนก หรือส านัก คณะวิชา ภาควิชา แผนกงานเฉพาะอย่าง 
(Specialization) โดยแบ่งไวเ้ป็นระเบียบมีผงัและสายการบงัคบับญัชา และช่วงแห่งการควบคุม
(Span of Control) ก าหนดหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีรับผดิชอบไวอ้ยา่งชดัเจน 
      3. S =Staffing หมายถึง การสรรหาบุคลากร การคดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน รวมทั้งการ
บรรจุแต่งตั้ง ถอดถอนบุคลากรเขา้ปฏิบติังาน ตามความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองเฉพาะทางมา
ปฏิบติังานให้เหมาะสม ตลอดจนการกระตุน้เร่งเร้าให้ก าลงัใจ บ ารุงขวญัให้สวสัดิการแก่บุคลากร
ทุกระดบั 
     4. D=Directing หมายถึง การอ านวยการการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุม การ
ปฏิบติังาน การนิเทศงานซ่ึงตอ้งน าศาสตร์ ในการบริหารตามหลกัการและทฤษฎีไปใชอ้ยา่งมีศิลปะ
โดยอาศยัภาวะผูน้ า(Leadership) มนุษยสัมพนัธ์ในการบริหาร(Human Relations) และการจูงใจมา
ผสมผสานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และส่ิงแวดลอ้ม 

    5. Co=Coordinating หมายถึง การประสานงานเพื่อให้เกิดการประสานสัมพนัธ์ร่วมมือ
กนัทุกฝ่ายระหวา่งหน่วยงานยอ่ยภายในองคก์ารและบุคลากรระหวา่งหน่วยงานต่อหน่วย เพื่อขจดั
ปัญหาขอ้ขดัในการปฏิบติังาน การร่วมมือประสานงานเป็นปัจจยัส่งเสริมให้เกิดความสามคัคี ช่วย
ให้การปฏิบัติ งาน เ กิดความสัมฤทธิผลบรรลุว ัต ถุประสงค์ตามเ ป้าหมาย ท่ีก าหนดไว ้ 
    6. R=Reporting การรายงานผลการปฏิบติังาน การเสนอรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ
ตามล าดบัชั้น เพื่อจะได้ช่วยแสวงหาแนวทางการปฏิบติังานหรือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการ
ปฏิบติังานให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งการเสนอรายงานให้ทุกฝ่ายทราบเพื่อสร้างความเขา้ใจและ
ความภักดีให้เ กิดข้ึนในหน่วยงานนอกจากน้ีการรายงานผลการปฏิบัติงานย ังรวมถึงการ
ประชาสัมพนัธ์(Public relations)  ซ่ึงตอ้งแจง้ใหป้ระชาชนทราบดว้ยวา่ความส าคญัของการรายงาน
ตอ้งตั้งอยูบ่นฐานของขอ้เทจ็จริงไม่ใช่เป็นการบิดเบือนข่าวใหป้ระชาชนหลงผดิ 

   7. B=Budgeting หมายถึง การจดัท างบประมาณการเงิน การวางแผนการใชเ้งินรอบคอบ
รัดกุม การท างบบัญชี งบประมาณรายรับรายจ่าย การตรวจสอบการใช้เงินให้เป็นไปตาม
งบประมาณท่ีก าหนดไว ้
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4. แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
 
                 4.1 ความหมายและความส าคัญของการศึกษาปฐมวยั 
                        การศึกษาปฐมวยัเป็นการศึกษาท่ีมุ่งอบรมเล้ียงดูเด็ก เพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็กให้มี
การเตรียมความพร้อมและไดรั้บการพฒันาทางร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยา่ง
เหมาะสมในทุกๆ ดา้นและพร้อมท่ีจะเขา้รับการศึกษาในการเรียนชั้นประถมศึกษาค าวา่ การศึกษา
ปฐมวยัจึงเป็นการศึกษาท่ีให้แก่เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี หรือ 8 ปี ส าหรับบางประเทศ โดยให้
หมายถึงการบริการดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กอายุแรกเกิดถึงอายุ 8 ปี โดยจดัในรูปแบบของการ
ดูแลทารก ดูแลเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล (กุลยา ตนัติผาชีวะ , 2545: 3 ) ซ่ึงท าให้ลกัษณะการ
จดัการจดัการศึกษามี 2 แบบ คือ บริบาลศึกษา และอนุบาลศึกษา โดยบริบาลศึกษาจะเนน้การดูแล
เด็กเล็กอายนุอ้ยกวา่ 3 ขวบ หรือ 3 ขวบลงมา ส่วนการดูแลเด็กและการส่งเสริมเด็กอาย ุ3-5 ปี 
จดัเป็นการอนุบาลศึกษา 
                        อนุบาลศึกษา หมายถึง  การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนุบาลท่ีเป็นการ
พฒันาการจดัการศึกษาแบบบริบาลศึกษาให้เป็นระบบมากข้ึน  เฟรอเบล เป็นผูพ้ฒันาการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวยัให้เป็นรูปแบบการศึกษาอยา่งเป็นระบบจนไดส้มญานามวา่  บิดาแห่งการศึกษา
อนุบาลซ่ึงเป็นการจดัการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก  อายุ 3-6 ปี  บางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ก าหนด
อายุสูงสุดเป็น 8 ปี รวมทั้งประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 เขา้ไปดว้ย เพื่อเป็นการต่อเน่ืองปัจจุบนัทั้งค  า
วา่ บริบาลศึกษาและอนุบาลศึกษา ไดเ้รียกรวมเป็นการศึกปฐมวยั ซ่ึงการจดัการศึกษาปฐมวยัของ
ประเทศไทยจะเน้นไปท่ีการจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัอายุ 3-5 ปี มีการจดัการเรียนการสอน
อยา่งเป็นระบบซ่ึงรูปแบบท่ีใชส่้วนใหญ่จดัตามรูปแบบการศึกษาอนุบาลโดยเน้นการเตรียมความ
พร้อมดว้ยการให้ความส าคญักบัการส่งเสริมพฒันาการเด็กแบบองค์รวมการจดัการศึกษาปฐมวยั
แบบเตรียมความพร้อมน้ีไม่ใช่หลกัสูตรหรือมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัแต่เป็นปรัชญาหรือวิธีการ
ท างานแก่เด็กปฐมวยัท่ีเนน้การใชค้วามรู้เก่ียวกบัเด็กดา้นการพฒันาและความแต่ต่างของเด็กในการ
จดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กเป็นส าคญั 
                      ดงันั้นจะเห็นไดว้่า  การศึกษาอนุบาล หมายถึง การจดัการศึกษาในลกัษณะของการ
อบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาเพื่อท่ีจะไดรั้บพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์  จิตใจ  สังคม และ
สติปัญญา ตามวยัและความสามารถของแต่ละบุคคลซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 31) 
                      สนอง  สุดสะอาด (2540) ไดก้ล่าววา่  การศึกษาปฐมวยั หมายถึง การศึกษาของเด็กท่ี
อยู่ในวยัก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา คือ เด็กท่ีมีอายุระหว่าง 0-6 ปี เป็นวยัของการ
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วางรากฐานให้แก่เด็กไดด้ าเนินงานโดยมิเจตคติท่ีถูกตอ้ง มีนิสัยท่ีดีตามความสามารถและความ
เหมาะสมของเด็ก  ก็จะท าใหเ้ด็กเกิดการพฒันาไปไดอ้ยา่งเตม็ท่ีทุกดา้น 
                      เยาวพา เดชะคุปต์ (2542)  ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการศึกษาปฐมวยัวา่ หมายถึง 
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีอายุตั้ งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ซ่ึงการจัดการศึกษาดังกล่าวจะมี
ลกัษณะแตกต่างกนัไปจากระดบัอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพราะเด็กในวยัน้ีเป็นวยัท่ีส าคญัต่อการวางรากฐาน
บุคลิกภาพและการพฒันาทางสมอง การจดัการศึกษาส าหรับเด็กในวยัน้ีมีช่ือเรียกแตกต่างกนัไป
หลายช่ือ มีวิธีการและลกัษณะในการจดักิจกรรม ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยพฒันาเด็กในรูปแบบท่ี
แตกต่างๆ  กนั 
 กุลยา  ตนัติผลาชีวะ (2545) กล่าวว่า การจดัการศึกษาปฐมวยั เป็นการจดัการศึกษา
ให้แก่เด็ก 6  ขวบแรก เป็นการจดัการศึกษาเพื่อการดูแลและสร้างเสริมเด็กให้พฒันาเต็มศกัยภาพ 
ดว้ยการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้งชดัแจง้ ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนจึงมุ่งจ  าเพาะไปท่ีการพฒันาเด็ก 
โดยการจดัการเรียนการสอนใหต้รงระดบัพฒันาการตามวยั และส่งเสริมพฒันาการแบบองคร์วมให้
ตรงกบัความตอ้งการและความสนใจ สร้างความพร้อมใหเ้ด็กเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ 
     สรุปไดว้่า การจดัการศึกษาปฐมวยั เป็นการจดัการศึกษาให้แก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง  
6 ปี ซ่ึงจะต่างไปจากการศึกษาระดบัอ่ืนเพื่อมุ่งหวงัให้เด็กได้รับการพฒันาในทุกๆ ดา้น เพื่อเป็น
พื้นฐานในการท่ีจะกา้วเขา้สู่ระดบัประถมศึกษา 
             การจัดการศึกษาปฐมวยัมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กในวยัน้ีจะมี
พฒันาการทางดา้นสติปัญญาร้อยละ 80 หากเด็กไดรั้บการดูแลท่ีดี ไดรั้บความรัก ความอบอุ่นจาก
ครอบครัว ไดรั้บการส่งเสริมประสบการณ์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมจากโรงเรียน จะท าให้เด็กไดมี้ความ
พร้อมในการพัฒนา ข้ึนต่อไป ซ่ึง เ ป็นการศึกษาขั้ นพื้ นฐานส าหรับชีวิตในอนาคต ซ่ึ ง
กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัการศึกษาระดบัปฐมวยัไดท้ัว่ถึงทุกพื้นท่ี ไดใ้หค้วามส าคญัแก่เด็กปฐมวยั
ไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามศกัยภาพ มีคุณธรรมและ 
จริยธรรม และมีความพร้อมท่ีจะเรียนระดบัประถมศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั โดยส่งเสริมให้บุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้ความสามารถในการจดัประสบการณ์ให้เด็กปฐมวยัมีประสิทธิภาพตลอดจนได้
มีการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์ ก าหนดมาตรฐานและสนบัสนุนให้ผูป้กครองมีความรู้
ความเขา้ใจในการอบรมเล้ียงดู (วลัลีพนัธ์  ปาทาน, 2548: 24–25 อา้งจาก จินตนา เหนือเกาะหวาย, 
2546: 8- 9)  
      เด็กอาย ุ3-5 ปี เป็นวยัท่ีร่างกายและสมองของเด็กก าลงัเจริญเติบโต เด็กตอ้งการความรัก 
ความเอาใจใส่ ดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กวยัน้ีมีโอกาสเรียนรู้จากการส ารวจ เล่น ทดลองคน้พบด้วย
ตนเอง ไดมี้โอกาสคิดแกปั้ญหา เลือก ตดัสินใจ ใชภ้าษาส่ือความหมาย คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และอยู่
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ร่วมกนักบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข ผูท่ี้รับผิดชอบจึงมีหนา้ท่ีในการอบรมเล้ียงดูและจดัประสบการณ์
ให้เด็กได้รับการพฒันาเต็มตามศกัยภาพส่งเสริมให้เด็กสังเกต  ส ารวจ สร้างสรรค์ และยิ่งเด็กมี
ความกระตือรือร้นยิ่งท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ผูรั้บผิดชอบจึงตอ้งส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรัก 
ความเขา้ใจ ความเอาใจใส่เด็กในวยัน้ีเป็นพิเศษ เพราะจะเป็นพื้นฐานท่ีจะช่วยเตรียมพร้อมให้เด็ก
ประสบความส าเร็จในการเรียนและในชีวิตของเด็กต่อไป การน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติของ
สถานศึกษาหรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแต่ละแห่งจึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการพฒันาเด็ก 
และถือเป็นหน้าท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจในเอกสาร
หลกัสูตรและคู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 (กรมวชิาการ, 2549-6: 1)  
 สรุปไดว้า่  การจดัการศึกษาปฐมวยัมีความส าคญัต่อเด็ก 6  ขวบปีแรกเป็นอยา่งยิ่งเพราะ
เป็นการวางรากฐานการพฒันาด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา และศกัยภาพทาง
ความคิดในดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีจะส่งผลไปตลอดชีวติ ถา้เด็กไดรั้บการเรียนรู้การดูแลท่ีดีไดรั้บ
ความรักความอบอุ่น จะท าให้เด็กเป็นคนสดช่ืนแจ่มใส มองโลกในแง่ดี รู้จกัรักคนอ่ืนสามารถ     
วางตนอยู่ในสังคมได้  เม่ือได้รับการศึกษาในระดบัต่อไป หรือมีความพร้อมท่ีจะเรียนในระดบั
ประถมศึกษาอย่างทดัเทียมกนั แต่ท่ีส าคญัคือผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการอบรมเล้ียงดู ตอ้งจดั
ประสบการณ์ใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ ส่งเสริมใหเ้ด็กสังเกต ส ารวจ สร้างสรรค ์มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้มวลประสบการณ์อนัอยูบ่นพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม 
                     4.2 หลกัการจัดการศึกษาปฐมวยั                   
 กระทรวงศึกษาธิการไดต้ระหนกัและเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาเด็กตั้งแต่แรก
เกิดถึง  5 ปี เพื่อให้ได้รับการพฒันา   ตลอดจนดูแลการเอาใจใส่จากโรงเรียนและเพื่อให้การจดั
การศึกษาปฐมวยัมีฐานการด าเนินงานรองรับท่ีถูกตอ้ง จึงไดก้ าหนดหลกัการในการจดัการศึกษา
ปฐมวยัไวใ้นคู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2546: 5-7) ไวด้งัน้ี 
 1. การสร้างหลกัสูตรท่ีเหมาะสม การพฒันาหลกัสูตรพิจารณาจากวยัและประสบการณ์
เด็ก โดยเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้การพฒันาเด็กทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
โดยอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมท่ีเด็กมีอยู่ และประสบการณ์ใหม่ท่ีเด็กจะได้รับ ตอ้งมี
ความหมายกบัตวัเด็ก เป็นหลกัสูตรท่ีให้โอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กพิเศษไดพ้ฒันา 
รวมทั้งยอมรับในวฒันธรรมและภาษาของเด็ก พฒันาเด็กให้รู้สึกเป็นสุขใจปัจจุบนัมิใช่เพียงเพื่อ
เตรียมเด็กส าหรับอนาคตขา้งหนา้เท่านั้น 
 2. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ จะต้องอยู่ในสภาพท่ีสนองความต้องการ ความสนใจของเด็กทั้ งภายในและภายนอก
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ห้องเรียน ผูส้อนจะต้องจดัสภาพแวดล้อมให้เด็กได้อยู่ในท่ีท่ีสะอาด ปลอดภัย  อากาศสดช่ืน      
ผอ่นคลาย ไม่เครียด มีโอกาสออกก าลงักายและพกัผอ่น มีส่ือวสัดุอุปกรณ์  มีของเล่นท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกบัวยัใหเ้ด็กมีโอกาสไดเ้ลือกเล่น เรียนรู้เก่ียวกบัตนเองและโลกท่ีเด็กอยูร่วมทั้งพฒันาการ
อยูร่่วมกนักบัคนอ่ืนในสังคม ดงันั้น สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนจึงเป็นเสมือน
หน่ึงสังคมท่ีมีคุณค่าส าหรับเด็กแต่ละคนจะเรียนรู้และสะท้อนให้เห็นว่า บุคคลในสังคมเห็น
ความส าคญัของการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษากบัเด็กปฐมวยั 
 3. การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ผูส้อนมีความส าคญัต่อ
การจดักิจกรรมพฒันาเด็กอยา่งมาก ผูส้อนตอ้งเปล่ียนบทบาทจากผูบ้อกความรู้หรือสั่งให้เด็กท า มา
เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัสภาพแวดลอ้ม ประสบการณ์ และกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ
และการเรียนรู้ของเด็กท่ีผูส้อนและเด็กมีส่วนท่ีจะริเร่ิมทั้งสองฝ่าย โดยผูส้อนจะเป็นผูส้นบัสนุน 
ช้ีแนะ และเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก ส่วนเด็กเป็นผูล้งมือกระท าบทเรียนรู้และคน้พบดว้ยตนเอง ดงันั้น
ผูส้อนจะตอ้งยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จกัและเขา้ใจเด็กแต่ละคนท่ีตนดูแลรับผิดชอบก่อนเพื่อจะได้
วางแผนสร้างสภาพแวดลอ้มและจดักิจกรรมท่ีจะส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กไดอ้ยา่ง
เหมาะสม นอกจากน้ีผูส้อนต้องรู้จกัพฒันาตนเอง ปรับปรุงใช้เทคนิคการจดักิจกรรมต่างๆให้
เหมาะสมกบัเด็ก 
 4. การบูรณาการเรียนรู้  การจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัยึดหลกัการบูรณาการ
ท่ีวา่ หน่ึงแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ไดห้ลายกิจกรรมหน่ึงกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ไดห้ลายทกัษะ
และหลายประสบการณ์ส าคญั ดงันั้นเป็นหนา้ท่ีของผูส้อนจะตอ้งวางแผนการจดัประสบการณ์ใน
แต่ละวัน ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นท่ีหลากหลายกิจกรรม หลากหลายทักษะหลากหลาย
ประสบการณ์ส าคญัอย่างเหมาะสมกับวยัและพฒันาการ เพื่อให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร
แกนกลางท่ีก าหนดไว ้
 5. การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก   การประเมินเด็กปฐมวยัยึดวิธีการ
สังเกตเป็นหลกัใหญ่ ผูส้อนจะตอ้งสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนเองและพฒันาการการ
เรียนรู้ของเด็กว่าได้บรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ ผลท่ีได้จากการสังเกต
พฒันาการจากขอ้มูลเชิงบรรยาย จากการรวบรวมผลงานการแสดงออกในสภาพท่ีเป็นจริงขอ้มูล
จากครอบครัวของเด็ก ตลอดจนการท่ีเด็กประเมินตนเองหรือผลงาน สามารถบอกไดว้า่เด็กเกิดการ
เรียนรู้ และมีความกา้วหนา้เพียงใด ขอ้มูลจากการประเมินพฒันาการจะช่วยผูส้อนในการวางแผน
จดักิจกรรม ช้ีให้เห็นความตอ้งการพิเศษของเด็กแต่ละคน ใช้เป็นขอ้มูลในการส่ือสารกบัพ่อแม่ 
ผูป้กครองเด็กและขณะเดียวกนัยงัใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพการจดัการศึกษาใหก้บัเด็กในวยัน้ี
ไดอี้กดว้ย 
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 6. ความสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกับครอบครัว เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งน้ี
เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีเด็กเจริญเติบโตข้ึนมา ผูส้อน พ่อแม่ และผูป้กครองของเด็กจะตอ้งมีการ
แลกเปล่ียนข้อมูล ท าความเขา้ใจพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ต้องยอมรับและร่วมมือกัน
รับผิดชอบ หรือถือเป็นหุ้นส่วนท่ีจะต้องช่วยกันพฒันาเด็กให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการร่วมกัน 
ดงันั้นผูส้อนจึงมิใช่จะแลกเปล่ียนความรู้กบัพ่อแม่ ผูป้กครอง เก่ียวกบัการพฒันาเด็กเท่านั้น แต่
จะตอ้งให้พ่อแม่ ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการพฒันาดว้ย ทั้งน้ีมิไดห้มายความให้พ่อแม่ ผูป้กครอง
เป็นผูก้  าหนดเน้ือหาหลกัสูตรตามความตอ้งการโดยไม่ค  านึงถึงหลกัการจดัท่ีเหมาะสมกบัวยัเด็ก 
 แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวยัท่ีส าคัญเก่ียวกับพฒันาการของเด็กท่ีมี
ความสัมพนัธ์และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเป็นขั้นตอนไปพร้อมกนัทุกดา้น แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ี
ยดึใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงดว้ยตวัเด็กเองในส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นอิสระ เอ้ือต่อการเรียนรู้
และจดักิจกรรมบูรณาการให้เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละคน  โดยยึดวา่การเล่น
อยา่งมีจุดหมายเป็นหวัใจส าคญัของการจดัประสบการณ์ให้กบัเด็ก และแนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรม
และสังคมท่ีแวดลอ้มซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพฒันาศกัยภาพและพฒันาการของเด็กแต่ละคน
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
 หมวดท่ี 1 บททัว่ไป ความมุ่งหมาย และหลกัการ 
                      มาตรา 9 การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษาใหย้ดึหลกั ดงัน้ี 

(1) มีเอกภาพดา้นนโยบาย  มีความหลากหลายในการปฏิบติั 
(2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน 
(3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุก 

ระดบัและประเภทการศึกษา 
(4) มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 

และการพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
(5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใชใ้นการจดัการศึกษา 
(6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน  องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืนๆ 
                     หมวด 2 สิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษา 
                             มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหบุ้คคล 
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ครอบครัว  องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน  องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และ 
สถาบนัสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกระทรวง 
                       หมวด 4 การบริหารและการจดัการศึกษา 
                             มาตรา 41 การจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุกระดบัตามความพร้อม 
ความเหมาะสมและความตอ้งการของสถานศึกษา 
                             มาตรา 42 ใหก้ระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา และมีหน้าท่ีในการประสานและส่งเสริมในการจดัการศึกษาให้
สามารถจดัการศึกษา สอดคล้องกบันโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะการ
จดัสรรงบประมาณอุดหนุนาการจดัการศึกษา 
                         หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
                                 มาตรา 58 มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดว้ยงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพยสิ์น ทั้งจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนและ
ต่างประเทศมาใชจ้ดัการศึกษา 

(1) ใหรั้ฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจ 
จดัเก็บภาษีเพื่อการศึกษาไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2)  ใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ  
สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็น    
ผูจ้ดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา บริจาคทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมกบั
ภาระค่าใชจ่้ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
                              หลักการจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงถือเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของ
ประเทศ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
                               1. การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชนให้
สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และการพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง 
                               2. การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีรัฐประกาศว่าเป็นการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 43 ตอ้งทัว่ถึงประชาชน มีคุณภาพ และไม่เก็บค่าใชจ่้าย ทั้งน้ีจะตอ้ง
จดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม หรือ
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ความบกพร่องทางการส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นพิเศษ และจดัการศึกษาส าหรับบุคคล ซ่ึงมีความสามารถพิเศษดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
โดยค านึงความสามารถของบุคคลนั้น 
                3. การจดัการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
                4. ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิและ
หนา้ท่ีเสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมทั้ งส่งเสริมศาสนา
ศิลปวฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่ งตนเอง               
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
   จะเห็นไดว้า่รัฐนั้นมีส่วนส าคญัในการให้จดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและเห็น
ความส าคญัของเด็กและเยาวชนให้ไดมี้โอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาอย่างมีคุณภาพภายในทอ้งถ่ิน
ของตนโดยไม่ตอ้งเดินทางไปไกล และเป็นการส่งเสริมใหเ้ยาวชนนั้นมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
                   4.3 รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
                          ดา้นการศึกษาในระดบัปฐมวยั 
                         1)   บริหารจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 
                         2 )  จดัการศึกษาระดบัปฐมวยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                         3)  ส่งเสริมพฒันาเด็กใหมี้การพฒันาทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ อยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างปกติสุขพร้อมท่ีจะเขา้รับการศึกษา
ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                        4)  ด าเนินการหรือส่งเสริมสนบัสนุนบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน เอกชน 
องคก์รวชิาชีพและสถาบนัอ่ืนทางสังคม ให้มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเล้ียงดูให้การศึกษา
แก่บุตร บุคคลท่ีอยูใ่นความดูแลรับผดิชอบใหไ้ดรั้บการพฒันาทุกดา้น 
                  4.4 การบริหารการจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
                       การบริหารการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา มี 3 ดา้น ดา้นพฒันาการบริหาร
การศึกษา  การพฒันาการบริหารบุคลากรทางการศึกษา และการพฒันาระบบสนบัสนุนการศึกษา
ก าหนดใหแ้นวทางปฏิบติัการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  ดงัน้ี 
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     วสัิยทศัน์ 
                       1. พฒันาระบบการศึกษาใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ 
                       2  สร้างความอิสระในการบริหารการจดัการศึกษา 
                       3. พฒันาความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพ สวสัดิการ สิทธิประโยชน์และสร้างขวญั
และก าลงัใจใหก้บับุคลากรทางการศึกษา 
                       4.ระดมทรัพยากรต่างๆในทอ้งถ่ินเพื่อบรูณาการไปสู่ความพฒันาการศึกษาของ
ทอ้งถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ 
                      5.สร้างระบบเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 
 กลยุทธ์ 
                      1.พฒันาการบริหารสถานศึกษา 
                      2. พฒันาการบริหารบุคลากรทางการศึกษา 
                      3. พฒันาระบบสนบัสนุนการศึกษา 
                  มาตรการ 
                 1. ดา้นการพฒันาการบริหารสถานศึกษา 
                    1.1 มอบอ านาจการบริหารงบประมาณให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหม้ากข้ึน 
                    1.2 ส่งเสริมใหค้รอบครัวและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 
                    1.3 ส่งเสริมใหมี้การจดั Cluster ของสถานศึกษาและระหวา่งเครือข่ายเพื่อสนบัสนุน
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในดา้นต่างๆ เช่น วสัดุอุปกรณ์ การหมุนเวยีนครูผูส้อนท่ีมีความรู้พิเศษใน
หลกัสูตรต่างๆ 
                    1.4 จดัท าระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยการจดัตั้งหน่วยงาน
กลาง เป็นหน่วยสนบัสนุนทางดา้นวชิาการในการก าหนดหลกัสูตร และการประเมินผลมาตรฐาน                   
                    1.5 สร้างกลไกใหบุ้คลากรในสถานศึกษา มีส่วนส าคญัในการประเมินผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 
                 2. ดา้นการพฒันาการบริหารบุคลากรทางการศึกษา 
                    2.1 มอบอ านาจดา้นการบริหารงานบุคคลภายในสถานศึกษาใหแ้ก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
                    2.2 สนบัสนุนใหมี้พนกังานเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานธุรการอยา่งเพียงพอ 
เช่นดา้นธุรการ  ดา้นการเงิน ดา้นบนัทึกขอ้มูลให้เพียงพอต่อความตอ้งการ เพื่อลดภาระของ
ขา้ราชการครูท่ีตอ้งปฏิบติังานหลกัในดา้นการสอน และการบริหารงาน 
                    2.3 ใหมี้การพฒันาบุคลากรประจ าทุกปีการศึกษา 
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                    2.4 ประเมินผลของขา้ราชการครูจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก 
                    2.5 ประเมินผลกระบวนการสอนของขา้ราชการครูอยา่งมีระบบ 
                    2.6 ส่งเสริมใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมี้การศึกษาต่อทั้งในและ
ต่างประเทศ 
                   2.7 ส่งเสริมงานวิจยั งานวชิาการของขา้ราชการครูดว้ยการสนบัสนุนทุนการใหร้างวลั
การเพิ่มวทิยฐานะ 
                  2.8 จดัตั้งกองทุนสวสัดิการและกองทุนบ าเหน็จบ านาญส าหรับบุคลากรทางการศึกษา 
               3. ดา้นการพฒันาระบบสนบัสนุนการศึกษา 
                   3.1 จดัตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อก าหนดนโยบาย และก ากบัดูแลการจดั
การศึกษา โดยมีองคป์ระกอบในลกัษณะพหุภาคี ประกอบดว้ย ผูแ้ทนหน่วยงานของรัฐ  ผูแ้ทน      
ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนวชิาชีพ ผูท้รงคุณวุฒิ และผูแ้ทนภาคประชาชน / ประชาสังคม 
                  3.2 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการบริหาร และการเรียนการสอน 
                  3.3 พฒันาห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ ห้องสมุดขนาดใหญ่ส าหรับประชาชนทัว่ไป และ
หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 
                  3.4 จดัอบรมเพื่อพฒันาการเขียนหลกัสูตรท่ีเหมาะสมเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานในการ
น าไปใช ้โดยใหมี้การติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองโดยระดมผูมี้ความรู้ความช านาญ 
                 3.5 จดัตั้งชมรมผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายในการท างาน 
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                4.5 การจัดโครงสร้างองค์การของสถานศึกษา 
                     4.5.1โครงสร้างสถานศึกษาสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารท่ีแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย 
ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงาน
ทัว่ไป รายละเอียดโครงสร้างสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 8  การจดัโครงสร้างองคก์ารของสถานศึกษา 
ท่ีมา: พฒันามาจากกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.: 8); กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 20) 
 
   ในการศึกษาเก่ียวกบัภาระงานหรือกิจการบริหารและจดัการสถานศึกษา จะใชก้รอบ
แนวคิดในเร่ืองขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจดัการสถานศึกษา ท่ีเป็นไปตามการบริหาร
สถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ท่ีซ่ึงมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบั มาตรา
ท่ี 39 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545    
ท่ีก าหนดใหก้ระทรวงด าเนินการกระจายอ านาจบริหารและจดัการศึกษาใหก้บัสถานศึกษาใน 4 งาน 
คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน
ทัว่ไป 
 1. การบริหารงานวชิาการ ขอบข่ายหรือภารกิจของงานประกอบดว้ย 12 ภาระงาน ดงัน้ี 
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความ

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
คณะกรรมการ 

สถานศึกษา 

ฝ่ายบริหาร 
งานวชิาการ 

ฝ่ายบริหาร 
งานงบประมาณ 

ฝ่ายบริหาร 
งานบุคคล 

ฝ่ายบริหาร 
งานทัว่ไป 
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ร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์รหน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 2. การบริหารงานงบประมาณ ขอบข่ายหรือภารกิจของงานประกอบดว้ย 7 ภาระงาน 
ดงัน้ี การจดัท าและเสนอของบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
การบริหารการเงิน การบริหารบญัชี และการบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
 3. การบริหารงานบุคคล ขอบข่ายหรือภารกิจของงานประกอบดว้ย 5 ภาระงาน ดงัน้ี 
การวางแผนอตัราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ วนิยัและการรักษาวนิยั และการออกจากราชการ 
 4. การบริหารงานทัว่ไป ขอบข่ายหรือภารกิจของงานประกอบดว้ย 19 ภาระงาน ดงัน้ี 
การด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานพฒันาระบบและ
เครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา การจดัระบบบริหารและ
พฒันาองค์กรงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากร และบริหารทัว่ไป การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
การรับนกัเรียน การส่งเสริมและการประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
การส่งเสริมสนับสนุนและการประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ
สถาบัน สังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา และหน่วยงานอ่ืน การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน           
งานบริการสาธารณะ และงานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน รายละเอียดขอบข่ายและภารกิจการบริหาร
และจดัการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

                    4.5.2 อ านาจหนา้ท่ีและภาระงานหรือภารกิจของสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 9 ขอบข่ายและภารกิจการ 
ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 32) 

ขอบข่ายและภารกจิการบริหารและจดัการ 

บริหารวชิาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารงานทั่วไป 

1. การพฒันาหลกัสูตร 
สถานศึกษา 
2. การพฒันากระบวน 
การเรียนรู้ 
3. การวดัผล ประเมินผล 
4. การวิจยัเพ่ือพฒันา 
คุณภาพการศึกษา 
5. การพฒันาส่ือ นวตักรรม 
และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การส่งเสริมความรู้ดา้น
วิชาการแก่ชุมชน 
11. การประสานความร่วมมือ
ในการพฒันาวิชาการกบั
สถานศึกษาอ่ืน 
12. การส่งเสริมและ
สนบัสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องคก์ร
หน่วยงานและสถานบนัอ่ืนท่ี
จดัการศึกษา 

1. การจดัท าและเสนอขอ
งบประมาณ 
2. การจดัสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผล
การใชเ้งินและผลการ
ด าเนินงาน 
4. การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบญัชี 
7. การบริหารพสัดุและ
สินทรัพย ์

1. การวางแผนอตัราก าลงั
และก าหนดต าแหน่ง 
2. การสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบติัราชการ 
4. วินยัและการรักษาวินยั 
5. การออกจากราชการ 

1. การด าเนินงานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
3. งานพฒันาระบบและ
เครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
4. การประสานและพฒันา 
เครือข่าย 
5. การศึกษา การจดัระบบ
บริหารและพฒันาองคก์ร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การส่งเสริมและสนบัสนุน 
ดา้นวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากรและบริหารทัว่ไป 
8. การดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม 
9. การจดัท าส ามโนผูเ้รียน 
10. การรับนกัเรียน 
11. การส่งเสริมและการ
ประสานงานการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตามอธัยาศยั 
12. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
13. การส่งเสริมกิจการนกัเรียน 
14. การประชาสมัพนัธ์งาน
การศึกษา 
15. การส่งเสริมสนบัสนุนและ
การประสานงานการศึกษาของ
บุคคลชุมชน องคก์ร หน่วยงาน
และสถาบนั สงัคมอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา 
16. งานประสานราชการกบั เขต
พื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
17. การจดัระบบการควบคุมใน
หน่วยงาน 
18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน 
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5. แนวคิดเกีย่วกบัการสัมมนาองิผู้เช่ียวชาญ(Connoisseurship)  
 
     การสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) เป็นรูปแบบหน่ึงของการประเมินท่ีมีแนวคิด
ซ่ึงยึดพื้นฐานการตดัสินคุณค่าโดยวิธีธรรมชาติ (Naturalistic Value-Oriented Evaluation: NV 
Model) เพื่อให้ผูป้ระเมินท าการตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีประเมินดว้ยการใช้ศกัยภาพของตนเองเป็น
หลกัส าหรับการให้คุณค่า นอกจากนั้นแลว้ยงัมุ่งเนน้การให้คุณค่าเพิ่มเติมโดยการน าเสนอดว้ยการ
วิพากษว์ิจารณ์ส่ิงท่ีประเมินจากทศันะของตนเองอีกดว้ย มีนกัวิชาการต่างประเทศให้ความหมายท่ี
สอดคลอ้งกนัไว ้ดงัน้ี  
   โรบินสัน (Robinson, 1998 อา้งถึงใน ศิริชยั กาญจวาสี, 2546) ไดก้ล่าวถึงการสัมมนาอิง
ผูเ้ช่ียวชาญวา่เป็นการประเมินโดยคณะบุคคลท่ีประเมินงานทางดา้นศิลปะโดยเนน้พื้นฐานจากการ
สรุปรวมกนัของคณะบุคคลท่ีเป็นผูป้ระเมินเก่ียวกบัความรู้สึกต่อความงามของผลงานศิลปะ การ
ตกแต่งร่วมกนัเพื่อตดัสินคุณค่าท่ีเนน้ความส าคญัดว้ยความรู้สึกหย ัง่รู้ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจเป็นการ
รับรู้โดยสัญชาติญาณท่ีไม่ไดค้  านึงความมีรูปแบบท่ีเฉพาะเจาะจง ผูป้ระเมินจะตอ้งเขา้ใจในงานท่ี
ตนเองจะต้องประเมินอย่างถ่ีถ้วนบนพื้นฐานของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ การเห็นคุณค่าในความ
ประณีตทั้งในเทคนิคและรูปแบบการวเิคราะห์ วธีิการ และแนวทางปฏิบติัการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ
เน้นภารกิจจากแหล่งท่ีมาของผลงานอย่างสมเหตุสมผลเป็นการประเมินซ่ึงมีหลกัฐานประกอบ
ชดัเจนตามสภาพจริงและประเมินเชิงเนน้คุณลกัษณะส าคญั 
   ดอร์เมอร์ (Dormer, 1994 อา้งถึงใน ศิริชยั  กาญจวาสี, 2546) ไดก้ล่าวถึงการสัมมนาอิง
ผูเ้ช่ียวชาญว่าพฒันามาจากการประเมินผลงานทางดา้นศิลปะท่ีผูเ้ช่ียวชาญทางศิลปะจะยึดความรู้
ความสามารถท่ีสั่งสมอยูใ่นตนเป็นพื้นฐานของการประเมินตดัสินและให้คุณค่าแก่งานศิลปะท่ีเนน้
ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งลงตวัระหวา่งความเป็นจริงและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เนน้การให้
อิสระในการน าเสนอขอ้สรุปจากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีหย ัง่รู้ก่อนการวิพากษว์ิจารณ์ผลงาน
ศิลปะตามแง่คิดมุมมองตามศกัยภาพของตนเองยดึการใหข้อ้คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนจะไดมี้
อิทธิพลทางความคิดต่อคนอ่ืนจึงท าใหผ้ลของการประเมินจากการสรุปตามทศันะท่ีหลากหลายของ
ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนต่างเติมเตม็ในการประเมินผลงานทางศิลปะร่วมกนั 
    บอร์โก้ (Borko, 1993 อา้งถึงในศิริชัย กาญจวาสี, 2546)  ได้กล่าวถึงการสัมมนาอิง
ผูเ้ช่ียวชาญวา่เป็นการประเมินยดึแนวทางการสอนทกัษะการปฏิบติัจริง ส่ิงหน่ึงท่ียอมรับไดเ้ป็นการ
สังเกตโดยไม่มีรูปแบบ การตดัสินผลเก่ียวกบัการเรียนการสอน จากการพิจารณาผลของงาน มี
ลกัษณะพิเศษเป็นการประเมินโดยยึดการตดัสินร่วมกนัของผูเ้ช่ียวชาญกบัผูป้ฎิบติัอย่างช ่าชอง 
ผลส าเร็จของการด าเนินการประเมินข้ึนอยูก่บัความสามารถเฉพาะทางของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อเร่ือง
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นั้นๆ ผนวกกบัความรอบรู้อย่างกวา้งขวางในการปฏิบติัเร่ืองนั้นๆ ของผูป้ฏิบติัไม่เน้นแบบแผน
ซบัซ้อน อาจเจาะจงเลือกจากเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นพื้นฐานส าหรับการสรุปผลการ
ตดัสินใจร่วมกนั 
     คอนลาส และวิลสัน (Conrad and Wilson, 1985: 112) ได้กล่าวถึงการสัมมนาอิง
ผูเ้ช่ียวชาญวา่เป็นรูปแบบหน่ึงของการประเมินซ่ึงถือวา่รูปแบบน้ีเป็นวิธีการประเมินทางการศึกษา 
คือ การวพิากษว์จิารณ์ทางการศึกษาโดยอาศยัผูท้รงคุณวฒิุเป็นวิธีท่ีนิยมใชม้ากทางอุดมศึกษาและมี
ความเช่ือถือไดเ้พราะถือวา่การตดัสินโดยกลุ่ม ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ในศาสตร์สาขานั้นๆ หรือใน
วชิาชีพๆ เป็นอยา่งดี เป็นส่ิงท่ียอมรับได ้
  ไอสเนอร์ (Eisner, 1976: 135-150; โพแลนย ี(Polanyi), 1958) ไดก้ล่าวถึงการประเมินโดย
การสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญว่า ความส าคญัของการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญจะเก่ียวข้องกับความมี
ประสบการณ์ทางดา้นศิลปะท่ีมีอยูใ่นตวัของผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นศกัยภาพท่ีฝังอยูภ่ายในตวัผูเ้ช่ียวชาญ
ไม่ไดร้ะบุความเฉพาะเจาะจงในรูปแบบของการประเมินเฉพาะเนน้จิตส านึกและการหยัง่รู้เป็นหลกั
ในการประเมินประกอบดว้ยเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นส่วนประกอบของความรู้ความสามารถ
เฉพาะบุคคลเก่ียวกบั “ความรู้และทกัษะในการท างานศิลป์ การประเมินค่าและความเขา้ใจใน
ความหมายของผลงานศิลป์” การสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญจึงพิจารณาคุณภาพของผลงานโดยพิจารณา
ผ่านจากทกัษะและแบบฝึกการท างานศิลป์ให้สอดคล้องกบัการตดัสินคุณค่าโดยสติปัญญาของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
  ไอส์เนอร์ (Einer, 1975) ไดป้ระยุกตม์โนทศัน์ของศิลปะวิจารณ์ (Art Criticism) มาใชเ้ป็น
รูปแบบของการประเมินโดยให้แนวคิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นการใช้วิจารณญาณในการบรรยาย
คุณภาพของส่ิงท่ีศึกษา (Descriptive Aspect) ตีความหมายของคุณภาพของส่ิงท่ีศึกษา (Interpretive       
Aspect) ออกมาในเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของผู ้เ ช่ียวชาญและตัดสินคุณค่าของส่ิงนั้ น                          
(Evaluative Aspect) ไอส์เนอร์เสนอวา่การประเมินตามแนวทางของศิลป์วจิารณ์ประกอบดว้ยศิลปะ
ของการรับรู้อนัประณีตซ่ึงเกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์กบัศิลปะของการเปิดเผยคุณภาพ
ของการถ่ายทอดความรู้สึกท่ีกลัน่กรองเกณฑ์มาตรฐานเพื่อสะทอ้นคุณค่าของส่ิงนั้นออกมาไดแ้ละ
ไดน้ าเสนอแนวทางการประเมินอิงผูเ้ช่ียวชาญโดยช้ีให้เห็นลกัษณะพิเศษระหว่างการสัมมนาอิง
ผูเ้ช่ียวชาญและการวิพากษ์ (Educational Connoisseurship and Educational Criticism) วา่รูปแบบ
จะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัความซาบซ้ึงและการระบายหรือเปิดเผยความงามของส่ิงท่ีประเมินออกมาเป็น
ค าพูดจากการ ท่ี ไอ ส์ เนอร์  (Eisner)  ระ บุความ เ ก่ี ยวข้องระหว่ า งวิพ ากษ์  (Educational 
Connoisseurship and Educational Criticism) โดยระบุรายละเอียด 6 ขอ้ ท่ีสนบัสนุน Educational 
Criticism ไวด้งัน้ี 
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 1. การวิพากษ์วิจารณ์และช่วยอธิบายวตัถุประสงค์และกระบวนการท่ีเป็นจริงคุณภาพซ่ึง
สัมพนัธ์กนัระหวา่งสาระและรูปแบบของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
 2. การวิพากษ์วิจารณ์จะช่วยอธิบายวตัถุประสงค์และกระบวนการท่ีเป็นจริงคุณภาพซ่ึง
สัมพนัธ์กนัระหวา่งส่วนประกอบยอ่ยและองคร์วมของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
 3. การวิพากษ์วิจารณ์เป็นเร่ืองการสะทอ้นจากการหยัง่รู้สู่การก าหนดวตัถุประสงค์หรือ
รูปแบบท่ีเป็นการออกแบบอยา่งมีความสมบูรณ์และมีความซบัซอ้น 
 4. การวพิากษว์จิารณ์จะเปิดเผยธรรมชาติของประสบการณ์ท่ีลึกซ้ึง (เป็นแก่นแท)้ โดยไม่มี
รูปแบบรับความรู้สึกได้ง่ายและการสะทอ้นกลบัของการวิพากษ์ทั้งส่วนท่ีเป็นกระบวนการและ
ผลผลิตของการปฏิบติังาน 
 5. การวิพากษ์วิจารณ์จะเปิดเผยโดยยึดหลักการพื้นฐานด้วยการแปลความและตดัสิน
กระบวนการและวตัถุประสงค์ซ่ึงจะอาศยัผลลพัธ์จากการสรุปความเก่ียวขอ้งจากประสบการณ์
โดยรวมของความมีมนุษยธรรม 
 6. การวิพากษว์ิจารณ์ใชก้ารสังเคราะห์ความรู้ท่ีไดจ้ากกระบวนการทางวิจยัท่ีแตกต่างกนั
ของทฤษฎีการหยัง่รู้ 
 โยธิน ศรีโสภา (2550: 116) ไดก้ล่าวถึงการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญว่าเป็นวิธีการประเมิน
รูปแบบหน่ึงของวธีิการประเมินเชิงธรรมชาติ (Naturalistic Approach) ตามแนวคิดของ Eisner ซ่ึงมี
ความเช่ือว่าการรู้ทนัส่ิงต่างๆ เป็นคุณลกัษณะพื้นฐานของผูท้รงคุณวุฒิรูปแบบการประเมินจึงมี
ลกัษณะแนวคิดดงัน้ี 
 1. เป็นรูปแบบการประเมินให้ความส าคญักบัผูรู้้หรือผูท้รงคุณวุฒิ ในการใช้วิจารณญาณ
วิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซ้ึงในประเด็นหน่ึงท่ีน าข้ึนมาให้พิจารณาซ่ึงไม่จ  าเป็นต้องเก่ียวข้อง
สัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์หรือผูท่ี้เก่ียวข้องใดๆ ทั้งน้ีก็เพื่อให้ข้อสรุป ประสิทธิภาพ หรือความ
เหมาะสมของส่ิงท่ีประเมิน 
 2. เป็นรูปแบบการประเมินผลท่ีเน้นผลท่ีเน้นความเฉพาะทาง (Specialization) เน่ืองจาก
รูปแบบน้ีพฒันามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลปะ (Arts Criticism) ท่ีมีความละเอียดอ่อนลึกซ้ึง
และตอ้งอาศยัผูท้างคุณวฒิุระดบัสูงมาวนิิจฉยั เน่ืองจากไม่สามารถวดัคุณค่าไดจ้ากเคร่ืองมือวดัใดๆ
นอกจากการใชว้จิารณญาณของผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น ต่อมามีการประยุกตใ์ชก้บัการศึกษาระดบัสูง
ในสาขาเฉพาะท่ีตอ้งอาศยัผูรู้้ในเร่ืองนั้นๆ จริง รูปแบบน้ีจึงเป็นท่ีนิยมน ามาใชป้ระเมินผลในวงการ
อุดมศึกษาท่ีตอ้งการความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา 
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 3. เป็นรูปแบบการประเมินท่ีใชค้  าตดัสิน (Judgment) ของบุคคล ผูท้รงคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือ
ในการประเมินผล โดยให้ความเช่ือถือในภูมิหลัง ประสบการณ์ ความคิดวิจารณญาณท่ีดีและ    
ความเท่ียงธรรมของผูท้รงคุณวฒิุ 
 4. เป็นรูปแบบท่ียอมให้ความยืดหยุน่ในการบวนการท างานของผูท้รงคุณวุฒิตามอธัยาศยั
และความถนัดของแต่ละคนนับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคญัท่ีจะพิจารณาการบ่งช้ีขอ้มูลท่ี
ตอ้งการการเก็บรวบรวม ประมวล และวนิิจฉยัขอ้มูล ตลอดจนวธีิการน าเสนอ 
 การเลือกผูท้รงคุณวฒิุจะเนน้ท่ีสถานภาพทางวชิาชีพ ประสบการณ์ และการเป็นท่ีเช่ือถือ 
(High  Credibility) ของวชิาชีพนั้นๆ เป็นส าคญั 
 จากการคน้ควา้สรุปไดว้่า การสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) เป็นความตอ้งการ
ประเมินรูปแบบโดยผา่นผูเ้ช่ียวชาญ ในการพิจารณาวิเคราะห์ในประเด็นท่ีน าข้ึนมาให้พิจารณาวา่มี
ความเหมาะสมความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใดและสมควรท่ีจะเพิ่มเติมประเด็นอะไรบา้ง เพื่อให้
ไดรู้ปแบบท่ีมีความสมบูรณ์ถูกตอ้ง  
 
6. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 1) งานวจัิยในประเทศ 
 จุไรลักษณ์  โกมล  (2548)  ได้ท าการวิจัย สภาพและปัญหาการบริหารวิชาการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสิงห์บุรี ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ 
 1. สภาพการบริหารวชิาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สิงห์บุรี โดยรวม ดา้นการบริหารหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการนิเทศภายใน  ดา้น
การประเมินผลการศึกษา ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา และด้านการวิจยัในชั้นเรียนอยู่ใน
ระดบัมาก 
 2. ปัญหาการบริหารงานวชิาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สิงห์บุรี โดยรวม ดา้นการบริหารหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นนิเทศภายใน ดา้นการ
ประเมินผลการศึกษา ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา และดา้นการวิจยัในชั้นเรียนอยู่ในระดบั
ปานกลาง 
 3. เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกัเขต
พื้นท่ีการศึกษาสิงห์บุรี จ  าแนก ตาม เพศ ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบนั และ
โดยรวมด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านนิเทศภายใน ด้านการประเมินผลการศึกษา ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการวิจยัในชั้นเรียน ไม่แตกต่างกัน ส่วนเขตท่ีตั้ งโรงเรียน 



115 
 

โดยรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการประเมินผลการศึกษา แตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และขนาดของสถานศึกษาโดยรวมดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการนิเทศภายใน 
ด้านการประเมินผลการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านการวิจยัในชั้นเรียน 
แตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีสภาพการบริหารงาน
วชิาการนอ้ยกวา่สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 4. เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสิงห์บุรี จ  าแนกตาม เพศ ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบนัและ
โดยรวมด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านนิเทศภายใน ด้านประเมินผลการศึกษา ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาและด้านการวิจัยในชั้ นเรียนไม่แตกต่างกัน ส่วนเขตท่ีตั้ งและขนาดของ
สถานศึกษา โดยรวมและด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน ด้านประเมินผล
การศึกษา ดา้นประเมินคุณภาพ และดา้นการวิจยัในชั้นเรียนแตกต่างกนัอย่างนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีปัญหาการบริหารงานวชิาการมากกวา่สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 อรุณี  เขตนิมิต  (2548)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงาน
วชิาการระดบัปฐมวยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ความคิดเห็นระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนระดบัปฐมวยัมีสภาพ
และปัญหาในการบริหารงานวิชาการระดบัปฐมวยัทั้ง  12  ด้าน  คือ 1) ดา้นการพฒันาหลกัสูตร
ปฐมวยั 2) ด้านการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3) ด้านการวดัและประเมินพฒันาการการศึกษา
ปฐมวยั 4) ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั 5) ดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาปฐมวยั 6) ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ปฐมวยั 7) ดา้นการนิเทศการศึกษา
ระดบัปฐมวยั 8) ดา้นการแนะแนวการศึกษาปฐมวยั 9) ดา้นการประกนัคุณภาพปฐมวยั 10) ดา้นการ
ส่งเสริมความรู้ปฐมวยัแก่ชุมชน 11) ด้านการประสานความร่วมมือการพฒันาวิชาการปฐมวยั      
12) ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นวิชาการปฐมวยั โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบั
ปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนระดบัปฐมวยัใน
สถานศึกษา มีสภาพการบริหารงานวิชาการทั้ง 12 ด้าน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน พบว่า ไม่
แตกต่างกัน เม่ือเปรียบเทียบความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนระดับปฐมวยัใน
สถานศึกษา มีปัญหาการบริหารงานวชิาการทั้ง  12 ดา้น โดยรวม พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดบั .05 เม่ือแยกเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาปฐมวยั ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ปฐมวยั ดา้นการนิเทศการศึกษาระดบัปฐมวยั มีระดบั
ปัญหาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 มงคล  กุลเกล้ียง (2548) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการจดัการศึกษาปฐมวยัใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี 
ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีการจดัการศึกษาปฐมวยัอยู่ในระดบัมากโดยงานท่ีมี
การปฏิบติัมากท่ีสุดคือ งานดา้นกิจกรรมนกัเรียน  
 2. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีปัญหาการจดัการศึกษาปฐมวยัอยู่ในระดบัน้อยโดย
งานท่ีมีปัญหาในการปฏิบติัมากท่ีสุดคือ งานดา้นอาคารสถานท่ี 
 3. ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนท่ีมีเพศ และต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการ
จดัการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัแต่เม่ือจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างานพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก   
แตกต่างกนั โดยผูมี้ประสบการณ์ในการท างานต ่ากว่า 5 ปี กบัผูมี้ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มี
ความคิดเห็นแตกต่างกนั 
 4. ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนท่ีมีเพศ ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างานต่างกนั
มีความคิดเห็นต่อปัญหาการจดัการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กไม่แตกต่างกนั 
 สิริพันธ์  โฆษิตวรกิจกุล  (2548)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง การบริหารงานวิชาการระดับ
การศึกษาปฐมวยัตามทศันะของผูบ้ริหารและครูโรงเรียนเอกชนจงัหวดัพิษณุโลก ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนเอกชนการศึกษาปฐมวยั จงัหวดัพิษณุโลก มีทศันะต่อสภาพ
การบริหารวิชาการการศึกษาปฐมวยัภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียสูงสุดของแต่ละรายการ
ตามล าดบัดงัน้ี การจดัตารางกิจกรรมประจ าวนั การน าแผนการสอนไปใชใ้นการบริหารหลกัสูตร
และค่าเฉล่ียต ่าสุด การจดัหาและผลิตส่ือซ่ึงทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวยัตามทัศนะของ
ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนเอกชน จังหวดัพิษณุโลก จ าแนกตามตัวแปรอิสระ จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา พบวา่ โดยรวมแตกต่างกนั ดา้นการบริหารหลกัสูตร ดา้นน าแผนการสอนไปใช ้ดา้นการ
จดัหาและผลิตส่ือ ดา้นการนิเทศ ผูบ้ริหารและครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีทศันะแตกต่างกนั โดย
ผูบ้ริหารและครูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีทศันะต่อสภาพการบริหารงานวิชาการระดบั
ปฐมวยัสูงกว่าผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ในการจ าแนกตามประสบการณ์         
การท างานพบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงดา้นการบริหารหลกัสูตรและดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม
ในสถานศึกษาผูบ้ริหารและครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มีทศันะแตกต่างกัน 
ผูบ้ริหารและครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี มีทศันะต่อสภาพการบริหารงานวิชาการ



117 
 

การศึกษาปฐมวยัต ่ากว่าผูบ้ริหารและครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 5 ปี จ  าแนกตาม
ต าแหน่งในการท างาน พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนั โดยดา้นการบริหารหลกัสูตร ดา้นการจดัหา
และผลิตส่ือและดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา ผูบ้ริหารและครูมีทศันะแตกต่างกนัโดย
ผูบ้ริหารมีทศันะต่อสภาพการบริหารงานวชิาการการศึกษาปฐมวยัสูงกวา่ครูผูส้อน 
 ณัชชา  ศรีวิชยัรัตน์  (2549)  ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหารงานวิชาการการศึกษา
ปฐมวยัของโรงเรียนเอกชนในจงัหวดันครสวรรค ์ผลการวิจยัพบว่า ดา้นงานหลกัสูตรและการน า
หลกัสูตรไปใชมี้การน าแนวและแผนการจดัประสบการณ์มาปรับปรุงและพฒันาก่อนน าไปใชโ้ดย
ปรับเน้ือหา กิจกรรมให้เข้ากับโรงเรียนและชุมชน ด้านการเรียนการสอน งานวสัดุประกอบ
หลกัสูตรและส่ือการเรียนการสอน จุดเนน้ของกิจกรรม คือ จดัให้สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก
ลกัษณะเนน้ตวัเด็ก คือ การช่วยเหลือตนเอง การมีระเบียบและรับผิดชอบ มีการจดัมุมเล่นและมุม
หนังสือไวใ้นห้องเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่ส่งครูอบรมศึกษาดูงานเก่ียวกับส่ือและครูผลิตส่ือ      
การสอนดว้ยตนเอง มีการติดตามประเมินผลโดยการสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน ดา้นการนิเทศ
ภายในมากประชุม อบรมทางวิชาการตามกิจกรรมท่ีจดัมากท่ีสุด การประชุมก่อนปิดภาคเรียน    
การประชุมอบรมครู ส่วนใหญ่ครูได้รับการนิเทศเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       
ส่วนการเขา้อบรมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีจดัมีการติดตามประเมินผลโดยให้ผูรั้บการอบรมรายงานผล
ทางวิชาการในการประชุม ด้านการวัดผล จัดให้มีการอบรมสัมมนาแก่ครูและให้ความรู้             
ด้านการวดัผลวิธีท่ีใช้มากคือการสังเกต และผูบ้ริหารคอยก ากับติดตาม โดยสังเกตพฤติกรรม     
การสอนของครูปัญหาของโรงเรียนท่ีพบคือ ผูป้กครองไม่เขา้ใจการเตรียมความพร้อมให้กบัเด็ก 
ตอ้งการอ่านออกเขียนได้ ครูขาดความช านาญในการจดักิจกรรม ไม่ใช้ส่ือในการเรียนการสอน    
ขาดการนิเทศอยา่งต่อเน่ือง และขาดความรู้ความเขา้ใจในการวดัผล 
 เกรียงศกัด์ิ  วรรณพนัธ์  (2550) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนบางไก่เถ่ือน (ตนัติวสิิษฐป์ระชานุกุล) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยันาท ผลการวิจยั
สรุปได้ว่า สภาพการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านกิจกรรมนักเรียน ด้านการจดัการเรียน     
การสอน ด้านการวดัและประเมินผล ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านก ารนิเทศ
การศึกษาและพัฒนาครู และด้านส่ือการเรียนการสอนและกิจกรรมห้องสมุด ส่วนปัญหา            
การบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อยเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดบัน้อย โดย
เ รียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แ ก่   ด้าน ส่ือการเ รียนการสอนและกิจกรรมห้องสมุด                  
ดา้นการจดัการเรียน   การสอน  ดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้ดา้นการศึกษาและพฒันา
ครูดา้นกิจกรรมนกัเรียน ดา้นการวดัและประเมินผลเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงาน



118 
 

วิชาการตามสถานภาพ   พบว่า  สภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมของครูสูงกว่าผูบ้ริหาร
และปัญหา การบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสูงกวา่ครู 
 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 เซสเตอร์(Chester, 1966) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง  การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารทัว่
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผลการวิจยัพบว่า  การบริหารวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพสูง เกิดจากการ
ส่งเสริมให้ครูใชเ้ทคนิคการสอนหลากหลายวิธี  ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน  อภิปรายปัญหาการ
เรียนการสอน การสังเกตการณ์สอน  มีวิทยากรมาบรรยายประชุมปฏิบติัการดา้นเทคนิคการสอน
และใชส่ื้ออุปกรณ์  ประกอบการเรียนการสอน 
 เบคเกอร์(Becker,1971) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง  ปัญหาการบริหารงานในโรงเรียนประถม 
ผลการวจิยัสรุปวา่  การบริหารงานวิชาการครูใหญ่มีปัญหาในองคก์รจดับุคลากรส าหรับต่างๆ มาก
ท่ีสุด และมีปัญหาเร่ืองการนิเทศการศึกษารองลงมาและการวดัผลการศึกษามีปัญหานอ้ยท่ีสุด 
 ฟรีดแมน (Freeman, 1985) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การส ารวจหลกัสูตรโรงเรียนอนุบาลใน 
ซานดิเอโก  แคลิฟอร์เนีย  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีควรน ามาใช้
ในโรงเรียนอนุบาลมีอะไรบ้าง ผลการวิจยัพบว่า  ผูบ้ริหารในโรงเรียน  45  แห่ง  เป็นเจ้าของ
โรงเรียน  27 แห่ง เป็นผูบ้ริหารท่ีได้รับการว่าจา้งประมาณ  400 คน การสอนแต่ละวิชาใช้เวลา
ประมาณ 20  นาที  ต่อกิจกรรม  ทฤษฎีเฟรอเบล มอนเตสซอร่ี โดยมีเป้าหมายในการจดั คือ 
ตอ้งการใหน้กัเรียนไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการทั้ง  4  ดา้นอยา่งเตม็ท่ี 
 เบครีย ์(Beackley, 1986) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  การจดัตารางกิจกรรมประจ าวนัในโรงเรียน
อนุบาล ตวัเลือกและผลท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่าง
ในผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนท่ีจดัตารางกิจกรรมประจ าวนัระหวา่งการจดัแบบ
คร่ึงวนัทุกวนัแบบเต็มวนับางวนัและแบบเต็มวนัทุกวนั แบบเต็มวนับางวนัและแบบเต็มวนัให้กบั
นกัเรียน วธีิด าเนินการวจิยัท่ีใช ้คือ ท าการทดลองก่อนและหลงัการใชท้กัษะต่างๆ 11  ประการแลว้
ใช้การทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffr) เพื่อทดสอบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ระหวา่งการจดั
ตารางกิจกรรมประจ าวนั 3 ประการ คือ นกัเรียนท่ีใชต้ารางกิจกรรมประจ าวนัแบบเต็มวนัทุกวนั มี
ความแตกต่างในเร่ืองการจดจ า จ  านวนเลขและตวัอกัษร กลุ่มท่ีใช้ตารางกิจกรรมเต็มวนับางวนั มี
ผลดีในเร่ืองความสามารถในการเขียนจ านวนเลขไดต้ามค าบอกจากขอ้มูลของคะแนนโดยเฉล่ียการ
จดัตารางกิจกรรมประจ าวนัแบบเตม็วนัทุกวนัมีผลดีมากกวา่แบบอ่ืนๆ 
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 เจอร์ร่ี (Jerry, 1996) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง กระบวนการพฒันาหลกัสูตรและการวางแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพ พบวา่ ควรรวบรวมแนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนท่ีจ าเป็นทางการศึกษาให้ไดม้ากท่ีสุด 
ก่อนด าเนินการพฒันาหลกัสูตร ขณะเดียวกนัได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เช่น ผูเ้ช่ียวชาญด้านการ
วางแผนและการนิเทศการศึกษา เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรต่อไป 
 
7. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 การวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี” ผูว้ิจยัได้ศึกษาคดัเลือก
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารวิชาการเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการ
บริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยั คือ การพฒันาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร
วิชาการของ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546: 34-40) ไดก้  าหนดขอบข่ายงาน
วิ ช า ก า ร ในก า รบ ริห า รวิ ช า ก า รแล้ วน า ไปพัฒนา เ ป็น รูปแบบก า รบ ริห า รวิ ช า ก า ร                                                                                   
ในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกประถมศึกษาเพชรบุรี 
โดยเห็นสมควรจะมีองคป์ระกอบตามท่ีก าหนดข้ึน 
 1. งานวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัไว ้ 12 ดา้น ดงัน้ี                  

1. ดา้นพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
2. ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3. ดา้นวดัผลและประเมินพฒันาการ 
4. ดา้นวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ 
5. ดา้นพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลย ี
6. ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7. ดา้นนิเทศการศึกษา 
8. ดา้นแนะแนวการศึกษา 
9. ดา้นพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

                        10. ดา้นส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน 
           11. ดา้นประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน                              
           12. ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 

                                    และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
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2. กระบวนการปฏิบติังานวชิาการ  6  ขั้น คือ  
              1.  การก าหนด เป้าหมาย  
                             2.  การวางแผน  
                             3.   การปฏิบติัตามแผน    
                             4.   การส่งเสริม  นิเทศ  ก ากบั ติดตาม   
                             5.  การ ตรวจสอบ ประเมินผล   
                             6.   การรายงานผลการด าเนินงาน 
 3. รูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี จากการศึกษาค้นควา้เอกสาร ต ารา หลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองการพฒันารูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ไดแ้นวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารวิชาการ แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและหลกัการพฒันารูปแบบ ผูว้ิจยัได้
น ามาสร้างกรอบแนวคิดการวจิยั รวมทั้งการพิจารณาองคป์ระกอบในการพฒันารูปแบบการบริหาร
วิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสามารถสังเคราะห์และเขียนเป็นกรอบแนวคิด
ในการวจิยั(Conceptual Framework) ไดด้งัแผนภาพท่ี 10 
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        แผนภาพที ่10   กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         งานวชิาการ 
       1)  ดา้นพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา    
       2)  ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้   
       3)  ดา้นวดัผลและประเมินพฒันาการ   
       4)  ดา้นวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ 
       5)  ดา้นพฒันาส่ือ  นวตักรรม  และ 
            เทคโนโลย ี 
       6)  ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
       7)  ดา้นนิเทศการศึกษา 
       8)  ดา้นแนะแนวการศึกษา 
       9)  ดา้นพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
             สถานศึกษา 
       10) ดา้นส่งเสริมความรู้ทางวชิาการ           
              ชุมชน 
       11) ดา้นประสานความร่วมมือในการพฒันา 
             วชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
      12) ดา้นส่งเสริมสนบัสนุนวชิาการ   
            แก่บุคคล ครอบครัว  องคก์ร หน่วยงาน     
            และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

 
        รูปแบบการบริหารวชิาการ 
 ในการจัดการศึกษาปฐมวยั      
ของสถานศึกษาสังกดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี 

    กระบวนการปฏิบัติงานวชิาการ 
          1)  การก าหนดเป้าหมาย  
          2)  การวางแผน      
          3)  การปฏิบติัตามแผน   
          4)  การส่งเสริม  นิเทศ  ก ากบั  ติดตาม       
          5)  การตรวจสอบ ประเมินผล   
          6)  การรายงานผลการด าเนินงาน  
  



บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนาหรือเชิงบรรยาย(Descriptive Research) เร่ืองการ
พฒันารูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการแบ่งเป็น 4   ขั้นตอน 
                  ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
 ขั้นตอนที่  2   สร้างรูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัของร่างรูปแบบการ
บริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี   
 ขั้นตอนที่ 4  ปรับปรุงรูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี   
 
 รำยละเอยีดกำรด ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 
 
 ข้ันตอนที่ 1 ศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำกำรบริหำรวิชำกำรในกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวยัของสถำนศึกษำ สังกดัส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี   
 ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา การบริหารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรง ซ่ึงมีการด าเนินการ ดงัน้ี 
 
 1) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
       ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนระดับปฐมวยั 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  จ  านวน  250  คน 
                            กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั  ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ 
1 คน จ านวน  125  คน  และครูผูส้อนระดบัปฐมวัยโรงเรียนละ 1  คนซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่ง
แบบง่าย  โรงเรียนละ 1  คน  จ านวน  125 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน  250  คน 
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 2) เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 ประกอบดว้ย 2  ฉบบั คือ 
 ฉบับที ่1  สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนตน้แบบ(Best Practice) การศึกษาปฐมวยั ของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ทั้งหมด จ านวน 9  คน แบบสัมภาษณ์มีจ านวน
ทั้งส้ิน  2  ตอน โดยมีรายละเอียดของแต่ละตอนดงัน้ี 
        ตอนท่ี 1  สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ไดแ้ก่  ต าแหน่งหน้าท่ี  ขนาด
ของโรงเรียน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist)  
                          ตอนท่ี 2  สัมภาษณ์ความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) 
การศึกษาปฐมวยัของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เก่ียวกบัการบริหารงาน
วิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัโดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อท าการสัมภาษณ์เจาะลึก(In-Depth 
Interview) ตามแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) โดยมีการบนัทึกเทป
ตลอดเวลา มีผูจ้ดและสรุปประเด็นการสัมภาษณ์  
 ฉบับที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็น  ถามผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนระดบั
ปฐมวยัทุกโรงเรียนเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยั
ของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี   มีจ  านวนทั้งส้ิน  2  ตอน 
โดยรายละเอียดของแต่ละตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  
การด ารงต าแหน่ง   ประสบการณ์การท างาน  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนระดบัปฐมวยั 
ทุกโรงเรียนเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เก่ียวกับงานวิชาการ              
ทั้ง 12 ดา้น แบบสอบถามมีจ านวน 72  ขอ้ แบบสอบถามใชม้าตรส่วนประมาณค่า  5 ระดบั (Rating 
Scale) ตามแบบ ลิเคิร์ท (Likert)  คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงเป็นเกณฑ์การให้
คะแนน ดงัน้ี 
   ระดับ                  ระดับกำรปฏิบัติ                                             ระดับของปัญหำ 
                       5                   มีการปฏิบติัมากท่ีสุด                              มีปัญหามากท่ีสุด 
                       4                   มีการปฏิบติัมาก                                      มีปัญหามาก 
                       3                   มีการปฏิบติัปานกลาง                             มีปัญหาปานกลาง 
                       2                    มีการปฏิบติันอ้ย                                     มีปัญหานอ้ย 
                       1                    มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด                             มีปัญหานอ้ยท่ีสุด 
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 เกณฑใ์นการแปลความหมายคะแนน  ดงัน้ี 
                           คะแนนเฉลีย่ 
            4.51 -  5.00    หมายถึง    มีการปฏิบติัมากท่ีสุด            มีปัญหามากท่ีสุด 
            3.51  - 4.50    หมายถึง    มีการปฏิบติัมาก                    มีปัญหามาก 
           2.51 -  3.50    หมายถึง    มีการปฏิบติัปานกลาง           มีปัญหาปานกลาง 
           1.51 -  2.50    หมายถึง    มีการปฏิบติันอ้ย                   มีปัญหานอ้ย  
           1.00 -  1.50    หมายถึง    มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด           มีปัญหานอ้ยท่ีสุด 
                     3) กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเคร่ืองมือ 
                           เสนอผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือจ านวน 5  ท่าน  ตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา(Content Validity) แลว้น าผลการตรวจสอบมาวิเคราะห์ความสอดคลอ้งโดยการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Item Objective Congruence Index : IOC) ตามความคิดเห็นของผูท้รงวุฒิเพื่อ
พิจารณาคดัเลือกเฉพาะขอ้ค าถาม ท่ีมีค่า IOC = 0.50 ข้ึนไป ท่ีแสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายหรือเน้ือหาท่ีตอ้งการ ( สุวิมล  ติรกานนัท,์ 2548) โดยผูว้ิจยัก าหนดระดบัความคิดเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 
                      +1    เม่ือแน่ใจวา่      ขอ้ค าถามนั้น    ถูกตอ้งเหมาะสม          ใชก้ารได ้
                         0   เม่ือไม่แน่ใจวา่  ขอ้ค าถามนั้น    ถูกตอ้งเหมาะสม          ใชก้ารได ้
                       -1   เม่ือแน่ใจวา่       ขอ้ค าถามนั้น    ผดิพลาดไม่เหมาะสม   ใชก้ารไม่ได ้
                        น าคะแนนท่ีได ้มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดมุ่งหมายและ
เน้ือหาท่ีตอ้งการวดั ไดค้่า IOC ของแบบสอบถามทุกขอ้ระหว่าง 0.80 – 1.00 โดยการแทนค่าใน
สูตรดงัน้ี 
                      
                                           IOC   R 
                                                                      N   
 
              เม่ือ  IOC    แทน   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
                       R    แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญ 
                        N      แทน   จ  านนผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญ 
 
 และน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้ (Try Out)   กบัผูบ้ริหาร   และ
ครูผูส้อนระดับปฐมวยัในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี         
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 30 คน   เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร 
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สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) พบว่าค่าความเช่ือมั่น
แบบบสอบถามทั้งฉบบั 0.959 
 4) กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                           4.1 ผูว้ิจยัออกหนงัสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาเพื่อ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างพร้อมแนบแบบสัมภาษณ์ส่งทางตูส่้งหนงัสือ
เขตพื้นท่ี หลงัจากนั้นโทรศพัท ์นดัหมาย วนั เวลา และสถานท่ีสัมภาษณ์ท่ีแน่นอนแลว้ ไปท าการ
สัมภาษณ์ โดยผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
     4.2 เขา้พบกลุ่มตวัอยา่งตามวนั เวลา และสถานท่ีนดัหมาย กล่าวแนะน าตนเองพร้อม
ผูร่้วมสัมภาษณ์  ด าเนินการสัมภาษณ์โดยให้กลุ่มตวัอย่างได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเน้น
บรรยากาศสนทนาท่ีเป็นกนัเอง ใชเ้วลาประมาณ    60   นาที  ทั้งน้ีอาจยืดหยุน่ไดต้ามความคิดเห็น
และความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่ง 
    4.3 ผูว้ิจยัไดไ้ปเก็บแบบสอบถามดว้ยตวัเองยงัสถานศึกษาและสถานศึกษาท่ีไกลๆก็
ใหจ้ดัส่งมาท่ีเขตพื้นท่ี 
 5) กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
      เม่ือไดข้อ้มูลจากการเก็บรวบรวมไวค้รบถ้วนน าขอ้มูลมาจ าแนกตามประเภทของ
เคร่ืองมือเพื่อวเิคราะห์รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
  5.1 แบบสัมภาษณ์  น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาท าการวิ เคราะห์และจดักลุ่ม
ขอ้มูลตามประเด็นการสัมภาษณ์ โดยใชส้ถิติในการในการวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปเป็นความเรียง
ดงัน้ี 
                  -  ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไป
ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
                   - ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา 
                  - รูปแบบการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
          5.2 แบบสอบถาม  น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติ
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  - ค่าความถ่ี ((Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  
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  - ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อศึกษา
สภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 12   ดา้น 
 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยภาพรวมและเป็นรายดา้น มาจดัเรียงล าดบัโดยการเปรียบเทียบดว้ยค่า    
และค่า S.D.  
              
 ขั้นตอนที่  2  สร้ำงรูปแบบกำรบริหำรวิชำกำรในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำสังกดัส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี  
 ผูว้จิยัน าขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัตามกรอบความคิดในการวิจยัและผลท่ี
ไดจ้าการสังเคราะห์ขั้นตอนท่ี 1 สภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษาจาการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามของผูท่ี้เก่ียวข้องตามแนว
ทางการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและควรจะเป็นไปด าเนินการ
ดงัน้ี 
 2.1 ร่างรูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  โดยการน าประเด็นท่ีเป็นปัญหาจากการ
สัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามมาแก้ปัญหาตามกระบวนการปฏิบติังานวิชาการทั้ง 6 ขั้น          
คือ 1) การก าหนดเป้าหมาย    2) การวางแผน   3) การปฏิบติัตามแผน   4) การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั 
ติดตาม 5) การตรวจสอบ ประเมินผล   6) การรายงานผลการด าเนินงาน   เขียนอธิบายประกอบร่าง
รูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
 2.2   ตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยการจัดสัมมนาอิง
ผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ดา้นการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา
แลว้น าขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นท่ีไดไ้ปปรับปรุงแกไ้ข 
 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 15  คน ประกอบดว้ย กลุ่มท่ี 1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การบริหารการศึกษาปฐมวยั  จ  านวน  5  คน กลุ่มท่ี 2 ผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา
ตน้แบบการจดัการศึกษาปฐมวยั จ  านวน 5 คนและกลุ่มท่ี 3 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนกัวิชาการการศึกษา
ปฐมวยั  จ  านวน 5  คน โดยมีขั้นตอนการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 
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 2.2.1 จดัท าเกณฑ์การคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณารูปแบบการบริหารวิชาการใน
การจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
ดงัน้ี 
                       กลุ่มท่ี 1  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษาปฐมวยั  ก าหนดคุณสมบติั    ดงัน้ี 

1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญา โท ทางการศึกษาปฐมวยั 
2) เคยหรือเป็นผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งในหน่วยงานท่ีจดัการศึกษา 
3) มีผลงานเป็นท่ีประจกัษย์อมรับทางดา้นการศึกษาปฐมวยั 

  กลุ่มท่ี 2    ผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาต้นแบบการจดัการศึกษาปฐมวยั
ก าหนดคุณสมบติั ดงัน้ี 

1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาโททางการศึกษา 
2) มีประสบการณ์ดา้นการบริหารงานไม่นอ้ยกวา่  4 ปี 
3) มีผลงานเป็นท่ีประจกัษย์อมรับดา้นการศึกษาปฐมวยั 

                         กลุ่มท่ี 3    ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนกัวชิาการการศึกษาปฐมวยั ก าหนดคุณสมบติัดงัน้ี 
1) ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอก 
2) สอนหรือเคยสอนในระดบัอุดมศึกษาเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
3) มีผลงานเป็นท่ีประจกัษย์อมรับดา้นการศึกษาปฐมวยั 

 2.2.2  จดัท ารายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตามเกณฑด์งักล่าว 
  2.2.3   น าเกณฑ์การคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญและรายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
เพื่อพิจารณาและปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ (ภาคผนวก) 
 
 ข้ันตอนที่ 3 ประเมินควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติของรูปแบบกำร
บริหำรวิชำกำรในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบุรี  
 ผูว้จิยัจดัสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) แลว้ส่งร่างรูปแบบการบริหารวิชาการ
ในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นไปให้ผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นการบริหารการศึกษา
ทั้ง 12   คน ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ 
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                       3.1.1 ผู้ให้ข้อมูล 
             ผู ้วิจ ัยได้ก าหนดกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลจ านวน  12  คน  ประกอบด้วย   กลุ่มท่ี 1  
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารการศึกษาปฐมวยั จ านวน   4  คน กลุ่มท่ี 2 ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการบริหาร
สถานศึกษาตน้แบบการศึกษาปฐมวยั จ  านวน  4  คน  และกลุ่มท่ี 3 ผูท้รงคุณวุฒิดา้นนกัวิชาการ 
การศึกษาปฐมวยั จ  านวน 4  คน โดยมีขั้นตอนการคดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุ ดงัน้ี 
  3.1.1.1 จัดท าเกณฑ์การคัดเลือกผูท้รงวุฒิในการประเมินความเหมาะสม                
ความเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติของรูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัย             
ของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ดงัน้ี 
  กลุ่มท่ี 1  ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารการศึกษาปฐมวยั ก าหนดคุณสมบติั  ดงัน้ี 
    1)   ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาโททางการศึกษาปฐมวยั 
  2)    เคยหรือเป็นผูบ้ริหารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งในหน่วยงานท่ีจดัการศึกษา 
  3)    มีผลงานเป็นท่ีประจกัษย์อมรับทางดา้นการศึกษาปฐมวยั 
                      กลุ่มท่ี  2  ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดคุณสมบติั ดงัน้ี 
  1)   ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาโททางการศึกษา 
  2)   มีประสบการณ์ดา้นการบริหารงานไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี 
  4)   มีผลงานเป็นท่ีประจกัษย์อมรับทางดา้นการศึกษาปฐมวยั 
  กลุ่มท่ี 3  ผูท้รงคุณวฒิุดา้นนกัวชิาการการศึกษาปฐมวยั ก าหนดคุณสมบติัดงัน้ี 
  1)  ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอก 
  2)  สอนหรือเคยสอนในระดบัอุดมศึกษาเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
  3)  มีผลงานเป็นท่ีประจกัษย์อมรับทางดา้นการศึกษาปฐมวยั 
   3.1.1.2    จดัท ารายช่ือผูท้รงคุณวฒิุตามเกณฑด์งักล่าว                   
   3.1.1.3 น าเกณฑก์ารคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิและรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิ เสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาเพื่อพิจารณาและปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ รายช่ือผูท้รงคุณวฒิุ(ภาคผนวก) 
        3.1.2   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรประเมิน 
                                        ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบติัของร่างรูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
                                        ตอน ท่ี  1   สอบถามข้อมู ลทั่ว ไปของผู ้ทร ง คุณวุ ฒิ  ได้แ ก่   เพศ                  
วุฒิการศึกษา  ต าแหน่งปัจจุบนั  ประสบการณ์ (ในต าแหน่ง) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ
(Checklist)  
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                                       ตอนท่ี  1    สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม  ความเป็นไปได้
ทางปฏิบติัของร่างรูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี จากผูท้รงคุณวุฒิโดยแบบสอบถามเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5  ระดบั  ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) โดยก าหนดเป็นค่า  5  
ระดบั  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  ซ่ึงมีเกณฑ์ การให้คะแนนความเหมาะสม  
ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  ดงัน้ี 
                        ระดับ                     ควำมเหมำะสม                             ควำมเป็นไปได้ 
                  5                          เหมาะสมอยา่งยิง่                เป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
                       4                         เหมาะสมมาก                          เป็นไปไดม้าก 
                    3                         เหมาะสม                                  เป็นไปไดป้านกลาง 
                    2                         ไม่เหมาะสม                            เป็นไปไดน้อ้ย 
                       1                            ไม่เหมาะสมอยา่งยิง่                    เป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุด 
      เกณฑใ์นการแปลความหมายคะแนน  ดงัน้ี 
                           คะแนนเฉลีย่ 
                          4.51- 5.00    หมายถึง    เหมาะสมอยา่งยิง่                   เป็นไปไดม้ากท่ีสุด 
                         3.51- 4.50    หมายถึง    เหมาะสมมาก                         เป็นไปไดม้าก 
              2.51- 3.50    หมายถึง    เหมาะสม                               เป็นไปไดป้านกลาง 
                         1.51- 2.50    หมายถึง   ไม่เหมาะสม                           เป็นไปไดน้อ้ย  
                           1.00- 1.50    หมายถึง   ไม่เหมาะสมอยา่งยิง่               เป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุด 
                               เกณฑ์การยอมรับรูปแบบ  พิจารณาจากค่าเฉล่ียของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลโดยตอ้งมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากข้ึนไป  จึงยอมรับได้ว่ารูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มีความเหมาะสม  
ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
                               3.1.3   กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                               ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์จากบณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม
ออกหนังสือถึงผูท้รงคุณวุฒิ  จากนั้นส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ประเมินความเหมาะสม            
ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัของรูปแบบโดยแนบรูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี และให้จดัส่งทาง
จดหมายลงทะเบียนไปรษณียห์รือทางอีเมลบ์นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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                             3.1.4   กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
                                   ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดแ้บบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติของร่างรูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
                                    - ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ทัว่ไปของเช่ียวชาญ 
                                    - ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ
วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม   ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัของร่างรูปแบบการ
บริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี  
 
 ข้ันตอนที่ 4   ปรับปรุงรูปแบบกำรบริหำรวิชำกำรในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำสังกดัส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี ให้สมบูรณ์ 
 น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทาง
ปฏิบติัของรูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิกบัผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาปรับปรุงรูปแบบ
การบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนและจดัท ารายงานการวจิยั 
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 ข้ันตอนกำรด ำเนินกำรวจัิยกำรพฒันำรูปแบบกำรบริหำรวชิำกำรในกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวยัของสถำนศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี  
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
แผนภำพที ่10      ขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั 
 

ขั้นตอนที ่2 
สร้างรูปแบบการบริหารวิชาการในการ
จดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เพชรบุรี 

 

1.1 สร้างแบบสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร   

และแบบสอบถามผูบ้ริหารและ  

ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั 

1.2 แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน

ระดบัปฐมวยั 

สภาพปัจจุบนัปัญหาการบริหาร
วิชาการในการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษา สงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เพชรบุรี 

ขั้นตอนที ่1 
ศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาการบริหาร
วิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี 

 

2.1 ยกร่างรูปแบบการบริหารวิชาการใน
การจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา   
2.2ตรวจสอบรูปแบบโดยสมัมนาอิง
ผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ดา้นการ
บริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยั
ของสถานศึกษา   
 

รูปแบบการบริหารวิชาการ
ในการจดัการศึกษาปฐมวยั
ของสถานศึกษาสงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เพชรบุรี 
(ฉบบัร่าง)  

ความเหมาะสม  ความเป็นได้
ในทางปฏิบติัของรูปแบบการ
บริหารวิชาการในการจดั
การศึกษาปฐมวยัของ 
สถานศึกษา  สงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี
ประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 
และเขต 2 

 

3. รูปแบบการบริหารวิชาการในการจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสงักดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี โดยผูท้รงคุณวุฒิ
12 คนตรวจสอบไดพ้จิารณาจาก
แบบสอบถาม 

 

ขั้นตอนที ่3 
ประเมินความเหมาะสม  ความเป็นได้
ของร่างรูปแบบการบริหารวิชาการใน
การจดัการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบุรี 
 

 

รูปแบบการบริหารวิชาการใน
การจดัการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาเพชรบุรี ท่ีมีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบติั 
 

 

4.1 แกไ้ขตามผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ของผูท้รงคุณวฒิุและขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญใหส้มบูรณ์ยิ่งข้ึน 
4.2 จดัท ารายงานการวิจยั 

 

ขั้นตอนที ่4 
ปรับปรุงรูปแบบการบริหารวิชาการ
ในการจดัการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบุรี 
 
 

 

ขั้นตอน วธีิกำรด ำเนินงำน ผลทีไ่ด้ 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

          
                   การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 
 ดงัน้ี คือ   
 
 ขั้นตอนที ่1  ผลการวเิคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารวชิาการในการจัด
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้น้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
                      1.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์  
ตารางที ่1  จ  านวนและร้อยละของผูใ้หส้ัมภาษณ์จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ีและขนาดของโรงเรียน 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N = 9) ร้อยละ 
1.  ต าแหน่งหนา้ท่ี 
               ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2.  ขนาดของโรงเรียน (ปีการศึกษา 2553)  
               ขนาดเล็ก    (มีนกัเรียน  120 คนลงมา) 
               ขนาดกลาง (มีนกัเรียน  121 – 600 คน) 
               ขนาดใหญ่  (มีนกัเรียน  601 คนข้ึนไป) 

    
   9   คน 

 
                 3  โรง 
                 3 โรง 
                 3  โรง 

 
          100 

 
33.33 
33.33 
33.33 

 
 จากตารางที ่1   ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ต าแหน่งหนา้ท่ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนขนาดโรงเรียนเป็นขนาดเล็ก  ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ขนาดละ  3  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 33.33  จ  านวนผูใ้ห้สัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของผูใ้ห้
ขอ้มูลทั้งหมด 
 1.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบ   
ระดบัปฐมวยั (best practice)  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  จ  านวน 9 
โรงเรียน  การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จดับนัทึก การสังเกต บนัทึก
เทป และถ่ายภาพ เพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและปัญหาบริหารวิชาการในการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษาในดา้นต่างๆ ของแต่ละสถานศึกษาและใหไ้ดรู้ปแบบการบริหารวิชาการใน
การจัดการปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี    



 
 

133 

ระหว่างวนัท่ี    17 – 19   กนัยายน พ.ศ.  2555  ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิด  โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แลว้สรุปผลเป็นความเรียง ดงัน้ี 
 ประเด็นที ่1   กระบวนการปฏิบัติงานวชิาการ    
                              การบริหารวิชาการมิไดอ้ยู่ท่ีความเป็นเลิศทางวิชาการแต่อยู่ท่ีความสามารถใน
การพฒันากระบวนการบริหารให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางสังคม ความกลมกลืนระหว่าง
สถานศึกษา หลกัสูตร และชุมชน ผูบ้ริหารจะตอ้งวางแนวปฏิบติัให้ถูกตอ้งและเหมาะสมเพื่อให้
สถานศึกษาเกิดการพฒันา ส าหรับกระบวนการปฏิบติังานวิชาการท่ีใชใ้นการจดัการศึกษาปฐมวยั  
1) การก าหนดเป้าหมาย  เป็นกระบวนการหลักท่ีผูบ้ริหารจะบริหารจดัการบริหารต้องมีการ
วางเป้าหมายใหช้ดัเจน งานท่ีออกมาก็จะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้  2) การวางแผน  
ผูบ้ริหาร  ครูวชิาการ  คณะครู  กรรมการสถานศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการให้
งานส าเร็จตามวตัถุประสงค์  3) การปฏิบติัตามแผน  เป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหาร  ครูท่ีจะตอ้งปฏิบติั
ตามปฏิทินงานท่ีก าหนด  4) การส่งเสริม นิเทศ  ก ากบั  ติดตาม ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูนิ้เทศ 
ร่วมกบัครูวิชาการ สัปดาห์ละ 1  คร้ัง ส าหรับครูสอนระดบัปฐมวยั   5) การตรวจสอบประเมินผล  
ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัจะตอ้งประเมินผลนกัเรียนทุกวนัท าโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์เด็กเป็น
รายบุคคล  6) การรายงานผลการด าเนินการ ครูผูส้อนเป็นผูร้ายงานผลการเรียนการสอนให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทราบเป็นระยะๆ ผูบ้ริหารรายงานให้ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มเครือข่ายทราบ  และ
ส านกังานเขตพื้นท่ีตามล าดบั 
            ประเด็นที ่2   งานวชิาการ 
                          การบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจหลกัของสถานศึกษาท่ีผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นจะตอ้งให้ความส าคญัสูงสุด ผูบ้ริหารก าหนดกรอบการบริหารงาน
วิชาการโดยยึดตามกรอบของกระทรวงใช้ในการบริหาร ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองงานวชิาการ คือ 1) ดา้นพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  ผูบ้ริหารด าเนินการพฒันาครูผูส้อนระดบั
ปฐมวยัในการจดัท าหลกัสูตร และใชห้ลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง สร้างความตระหนกั
ให้กบัผูบ้ริหารให้เห็นความส าคญัการจดัท าหลกัสูตร เชิญชวนให้ชุมชนเห็นความส าคญัในการ
พฒันาหลกัสูตร ผูบ้ริหารกบัครูผูส้อนระดบัปฐมวยัเขา้รับการอบรมการพฒันาหลกัสูตรจากเขต
พื้นท่ีการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน  2) ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้ ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้ าในการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้และเห็นความส าคญัของการจดัการศึกษาปฐมวยัและคอยเป็นพี่เล้ียง
ให้กบัครูผูส้อนระดบัปฐมวยัไดทุ้กเม่ือ 3) ดา้นวดัผลและประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั ผูบ้ริหาร
ตอ้งมีความรู้เร่ืองการประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวยัทั้ง  4 ด้าน คือ ร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  
สังคม และสติปัญญา มิใช่ให้ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัเป็นผูมี้ความรู้การวดัผล ประเมินพฒันาการ
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เฉพาะผูส้อน4) ดา้นวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  ผูบ้ริหารในยุคปัจจุบนัศึกษาหาความรู้เร่ือง
การท าวิจยัโดยเฉพาะวิจยัในชั้นเรียนการเป็นผูน้ าจะตอ้งมีความรู้รอบดา้นและสามารถหาค าตอบ
ให้กบัครูผูส้อนท่ีจะมาปรึกษาได้มิใช่ให้เป็นภาระให้กับครูผูส้อนตามล าพงั  5) ด้านพฒันาส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยี ผูบ้ริหารจะตอ้งส่งครูผูส้อนระดบัปฐมวยัเข้ารับการอบรมการท าส่ือ  
นวตักรรม และเทคโนโลยี โดยเฉพาะให้ครูผลิตส่ือการเรียนสอนภาคเรียนละ 10 ช้ิน  หรือการ
ส ารวจส่ือท่ีมีอยู่มาปรับใช้กบัหน่วยการเรียนการสอน  6) ด้านพฒันาแหล่งเรียนรู้ ผูจ้ะตอ้งคอย
ช่วยเหลือครูผูส้อนระดับปฐมวยัหาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้กบัครูผูส้อนระดับ
ปฐมวยั 7) ด้านนิเทศการศึกษา  ผูบ้ริหารเป็นผูนิ้เทศภายใน คือจดัระบบการนิเทศภายในอย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินการนิเทศภายใน พฒันา
ระบบการนิเทศภายในอยา่งต่อเน่ือง จดัเครือข่ายการนิเทศภายในกลุ่มโรงเรียนจดัท าเคร่ืองมือ การ
นิเทศภายในท่ีสอนคล้องกบัการประเมินของ สมศ. 8) ดา้นแนะแนวการศึกษา  ผูบ้ริหารตอ้งท า
ความเขา้ใจกบัผูป้กครองระดบัปฐมวยั โดยเฉพาะชั้นอนุบาลปีท่ี 2  ท่ีจะจบหลกัสูตรปฐมวยั เดือน
ธนัวาคม ของทุกปีผูบ้ริหารจะตอ้งมีการประชุมผูป้กครองเพื่อท าความเขา้ใจในเร่ืองการเรียนต่อใน
ระดบัประถมศึกษาต่อไป ถา้ผูป้กครองตอ้งการให้เรียนต่อท่ีสถานศึกษาเดิม ผูบ้ริหารจะตอ้งสร้าง
ความมัน่ใจใหก้บัผูป้กครอง และตอ้งส่งแบบส ารวจสอบถามใหผู้ป้กครองตอบวา่จะเรียนท่ีเดิมหรือ
สถานศึกษาอ่ืน   9) ดา้นพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ผูบ้ริหาร ครูวิชาการ  ครู  
กรรมการสถานศึกษา ร่วมวางแผนการรับการประเมินภายนอก และภายใน   10) ด้านส่งเสริม
ความรู้ทางวชิาการชุมชน  ผูบ้ริหารตอ้งประชุมผูป้กคอรง ชุมชน ให้เห็นความมัน่ใจ ในการส่งบุตร
หลานมาเรียนในสถานศึกษา เดือนละคร้ัง ส าหรับเด็กระดับปฐมวยัพฒันาการเป็นส่ิงส าคญัท่ี
ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และผูป้กครองตอ้งคอยสังเกต  11) ด้านประสานความร่วมมือในการพฒันา
วชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน ผูบ้ริหารตอ้งหาเครือข่ายโดยสร้างความสัมพนัธ์เช่ือมโยงแลกเปล่ียนกบั
สถานศึกษาอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นการแลกเปล่ียน เช่น อุปกรณ์  ศึกษาดูงาน  12) ด้าน
ส่งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา
ปฐมวยั โดยประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองรับทราบทุกๆ เดือน และสร้างเครือข่ายกบัสถาบนัอ่ืนเพื่อ
เป็นการแรกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั 
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 1.3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที ่2  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนตามต าแหน่งท่ี  และขนาดของ                                
                 โรงเรียน 
 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N = 250) ร้อยละ 
1. ต าแหน่งหนา้ท่ี 
          ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
          ครูระดบัปฐมวยั 

 
125  
125                      

 
50.00 
50.00 

 
 จากตารางที ่2     ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีต าแหน่งหนา้ท่ี 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูระดบัปฐมวยั ต าแหน่งหน้าท่ีละ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ผูต้อบ
แบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 100 ของผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด 
 
 2) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารวิชาการ
ในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี   
โดยภาพรวมและเป็นรายดา้น  
     การวเิคราะห์ขอ้มูล  ดว้ยการหาค่า    และS.D.     แลว้น าสภาพปัจจุบนัและปัญหามา
เรียงล าดบั โดยการเปรียบเทียบดว้ยค่า       และ S.D    
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ตารางที ่3  ภาพรวมค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหาร  
                  วชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                  ประถมศึกษาเพชรบุรี      
 
 

การบริหารวชิาการ                                   
ในการจดัการศึกษาปฐมวยั 

สภาพปัจจุบนั ปัญหา 

 S.D. ระดบัปฏิบติั  S.D. ระดบัปัญหา 
1. ดา้นพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 4.27 0.54 มาก 3.01 1.08 ปานกลาง 
2. ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้ 4.09 0.62 มาก 2.47 0.98     นอ้ย 
3. ดา้นวดัผลและประเมินพฒันาการ 4.22 0.58 มาก 2.26 1.01     นอ้ย 
4. ดา้นวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 
4.12 0.58 มาก 3.46 1.04 ปานกลาง 

5. ดา้นพฒันาส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลย ี

4.10 0.56 มาก 2.67 0.98 ปานกลาง 

6. ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้ 4.03 0.65 มาก 2.40 0.92     นอ้ย 
7. ดา้นนิเทศการศึกษา 3.91 0.63 มาก 2.49 0.93     นอ้ย 
8. ดา้นแนะแนวการศึกษา 3.93 0.61 มาก 2.61 0.97 ปานกลาง 
9. ดา้นพฒันาระบบประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
4.01 0.64 มาก 2.47 0.92     นอ้ย 

10. ดา้นส่งเสริมความรู้ทางวชิาการ          
ชุมชน 

3.93 0.57 มาก 2.82 1.00 ปานกลาง 

11. ดา้นประสานความร่วมมือในการ
พฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 

3.91 0.59 มาก 2.71 0.94 ปานกลาง 

12. ดา้นส่งเสริมสนบัสนุนวิชาการ    
แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน             
ท่ีจดัการศึกษา 

3.96 0.53 มาก 3.12 0.96 ปานกลาง 

                                                                            
รวม 

 
4.03 0.59 มาก 2.70 0.90 ปานกลาง 
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 จากตารางที ่3  ภาพรวม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัการบริหารวิชาการในการ
จดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก  (  = 4.03, S.D. 
= 0.59)โดยเรียงล าดบัระดบัการปฏิบติัเป็นรายดา้น ดงัน้ี  ดา้นพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา มีการ
ปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 4.27, S.D. = 0.54) ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้มีการปฏิบติัใน
ระดบัปฏิบติัมาก (  =  4.09, S.D. = 0.62)   ดา้นวดัผลและประเมินพฒันาการ มีการปฏิบติัในระดบั
ปฏิบติัมาก(  = 4.22, S.D. = 0.58)  ดา้นวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบติัในระดบั
ปฏิบติัมาก(  = 4.12,  S.D. = 0.58)  ดา้นพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีมีการปฏิบติัในระดบั
ปฏิบติัมาก(  = 4.10, S.D. = 0.56)  ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้ มีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 
4.03, S.D. = 0.65) ดา้นนิเทศการศึกษามีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก (  = 3.91, S.D. = 0.63) 
ดา้นแนะแนวการศึกษา มีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก (  = 3.93,    S.D. = 0.61)  ดา้นพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 4.01, S.D. = 0.64)   
ดา้นส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชนมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 3.93, S.D. = 0.57) ดา้น
ประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืนมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 
3.91, S.D. =  0.59)  ดา้นส่งเสริมสนบัสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษามีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก (  = 3.96, S.D. = 0.53)  
 ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง  (  = 2.70, S.D. = 0.90) โดยเรียงล าดบัระดบัปัญหา
เป็นรายดา้น ดงัน้ี ดา้นพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษามีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 3.01,   
S.D. = 1.08) ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้มีปัญหาในระดบัปัญหานอ้ย(  = 2.47, S.D. = 0.98) 
ดา้นวดัผลและประเมินพฒันาการมีปัญหาในระดบัปัญหานอ้ย(  = 2.26, S.D. = 1.01)   ดา้นวิจยั
เพื่อพฒันาคุณภาพมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 3.46, S.D. = 1.04)  ดา้นพฒันาส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยีมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง (  = 2.67, S.D. = 0.98)  ดา้นพฒันา
แหล่งเรียนรู้มีปัญหาในระดบัปัญหานอ้ย(  = 2.40, S.D. = 0.92) ดา้นนิเทศการศึกษามีปัญหาใน
ระดบัปัญหาน้อย(   = 2.49, S.D. = 0.93)   ดา้นแนะแนวการศึกษามีปัญหาในระดบัปัญหา        
ปานกลาง (  = 2.61, S.D. = 0.97) ดา้นพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาศึกษามี
ปัญหาในระดบัปัญหานอ้ย(  = 2.47,S.D. = 0.92)  ดา้นส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชนมีปัญหา
ในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 2.82, S.D. = 1.00) ดา้นประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ
กบัสถานศึกษาอ่ืนมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง  (  = 2.71, S.D. = 0.94)  ดา้นส่งเสริม
สนบัสนุนวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษามีปัญหาใน
ระดบัปัญหาปานกลาง(  = 3.12, S.D. = 0.94)  
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ตารางที ่4   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวชิาการ        
ในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี      
 
        ด้านพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 

การบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยั 
สภาพปัจจุบนั ปัญหา 

 S.D. ระดบัปฏิบติั  S.D. ระดบัปัญหา 
1. การจดัท าโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาและ

สาระท่ีควรเรียนรู้ไดก้ าหนดใหมี้ในหลกัสูตร
สถานศึกษาสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ เป้าหมาย 
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

4.58 0.51 มากท่ีสุด 3.18 1.16 ปานกลาง 

2. ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครองและชุมชน มีส่วนร่วม   
ในการวางแผนและจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 

4.51 0.53 มากท่ีสุด 3.14 1.16 ปานกลาง 

3. การจดัประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนบริหาร
วชิาการโดยศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาและแผน
กลยทุธ์เป็นขอ้มูลในการวางแผน 

4.22 0.52 มาก 3.03 1.12 ปานกลาง 

4. การนิเทศ ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงาน       
การบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษา 

4.04 0.66 มาก 3.04 1.02 ปานกลาง 

5. การตรวจสอบและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร
รวมทั้งปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร                 
ใหเ้หมาะสม 

4.08 0.48 มาก 2.85 0.97 ปานกลาง 

6. การสรุปผลการด าเนินงานบริหารหลกัสูตร     
ของสถานศึกษาและรายงานผลการด าเนินงาน 
ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 

4.30 0.56 มาก 2.82 1.07 ปานกลาง 

รวม 4.27 0.54 มาก 3.01 1.08 
 

ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบัติการบริหารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ดา้นพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาโดยรวมมีการปฏิบติัในระดบั
ปฏิบติัมาก (  = 4.27,S.D. = 0.54) โดยเรียงล าดบัระดบัปฏิบติัเป็นรายขอ้ ดงัน้ีการจดัท าโครงสร้าง
หลกัสูตรสถานศึกษาและสาระท่ีควรเรียนรู้ไดก้ าหนดให้มีในหลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์ เป้าหมาย และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์มีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมากท่ีสุด (  = 4.58, 
S.D. = 0.51) ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผนและจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษามีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมากท่ีสุด (  = 4.51, S.D. = 0.53) การจดัประชุม
คณะท างานเพื่อวางแผนบริหารวิชาการโดยศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาและแผนกลยุทธ์เป็นขอ้มูล
ในการวางแผนมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก (  = 4.22, S.D. = 0.52)   การนิเทศ ก ากบั ติดตาม
ผลการด าเนินงานการบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษา มีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก (  = 4.04,     
S.D. = 0.66) การตรวจสอบและประเมินผลการใชห้ลกัสูตรรวมทั้งปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรให้
เหมาะสมการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.08, S.D. = 0.48) และการสรุปผลการด าเนินงานบริหาร
หลกัสูตรของสถานศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบมีการปฏิบติัในระดบั
ปฏิบติัมาก  (  = 4.30, S.D. = 0.56)  
 ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ดา้นพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาโดยรวมมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง (  = 3.01, S.D. = 1.08)
โดยเรียงล าดบัระดบัปัญหาเป็นรายขอ้ ดงัน้ี การจดัท าโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาและสาระท่ี
ควรเรียนรู้ไดก้ าหนดใหมี้ในหลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ เป้าหมาย และคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค์มีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง (  = 3.18, S.D. = 1.16)  ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง
และชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผนและจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา มีปัญหาในระดบัปัญหา    
ปานกลาง (  = 3.14, S.D. = 1.16) การจดัประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนบริหารวิชาการโดยศึกษา
หลกัสูตรสถานศึกษาและแผนกลยุทธ์เป็นขอ้มูลในการวางแผนมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง 
(  = 3.03, S.D. = 1.12) การนิเทศ ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานการบริหารหลกัสูตรของ
สถานศึกษามีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง (  = 3.04, S.D. = 1.02)การตรวจสอบและ
ประเมินผลการใช้หลกัสูตรรวมทั้งปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรให้เหมาะสม มีปัญหาในระดบั 
ปัญหาปานกลาง (  = 2.85, S.D. = 0.97)และการสรุปผลการด าเนินงานบริหารหลกัสูตรของ
สถานศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ มีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง    
(  = 2.82, S.D. = 1.07) ตามล าดบั 
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ตารางที ่5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวชิาการในการ 
จดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
 
       ด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
 

การบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยั 
สภาพปัจจุบนั ปัญหา 

 S.D. ระดบัปฏิบติั  S.D. ระดบัปัญหา 
1. การก าหนดเป้าหมายวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็น

รายบุคคลก่อนวางแผนการจดัการเรียนการสอน 
4.52 0.60 มากท่ีสุด 2.34 1.11 นอ้ย 

2. การส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

4.22 0.54 มาก 2.38 1.02 นอ้ย 

3. การพฒันาบุคลากรดา้นการเรียนการสอนใหรู้้จกั
เทคนิคและวธีิการสอนอยา่งหลากหลาย 

4.12 0.57 มาก 2.38 1.02 นอ้ย 

4. การนิเทศติดตามผลการจดักิจกรรมการเรียน    
การสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

4.02 0.71 มาก 2.40 0.94 นอ้ย 

5. การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้           
ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองและ
ชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้รับทราบ 

3.98 0.62 มาก 2.64 0.88 ปานกลาง 

6. การรายงานผลการจดักิจกรรมใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง
รับทราบแลว้น าผลการจดักิจกรรมไปปรับปรุง
แกไ้ขคร้ังต่อไป 

3.81 0.70 มาก 2.70 0.94 ปานกลาง 

 
รวม 

 
4.09 0.62 มาก 2.47 0.98 นอ้ย 
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 จากตารางที่ 5  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัการบริหารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้โดยรวมมีปฏิบติัในระดบัปฏิบติั
มาก(  = 4.09, S.D. = 0.62)โดยเรียงล าดบัระดบัปฏิบติัเป็นรายขอ้ ดงัน้ี การก าหนดเป้าหมาย
วเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลก่อนวางแผนการจดัการเรียนการสอนมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก
ท่ีสุด (  = 4.52, S.D. = 0.60)การส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก (  = 4.22, S.D. = 0.54)การพฒันาบุคลากรดา้นการเรียนการ
สอนให้รู้จกัเทคนิคและวิธีการสอนอย่างหลากหลายมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก (  = 4.12, 
S.D. = 0.57) การนิเทศติดตามผลการจดักิจกรรมเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอมี การปฏิบติัในระดบั
ปฏิบติัมาก (  = 4.02,  S.D. = 0.71) การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันากระบวนการเรียนรู้รับทราบมี การ
ปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก (  = 3.98, S.D. = 0.62)  และการรายงานผลการจดักิจกรรมให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งรับทราบแลว้น าผลการจดักิจกรรมไปรับปรุงแกไ้ขคร้ังต่อไป มีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติั
มาก (  = 3.81, S.D. = 70) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้ โดยรวมมีปัญหาในระดบัปัญหานอ้ย  (  = 2.47, S.D. = 0.98) โดย
เรียงล าดับระดับปัญหาเป็นรายข้อ ดังน้ี  การก าหนดเป้าหมายวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล       
ก่อนวางแผนการจดัการเรียนการสอน มีปัญหาในระดบัปัญหาน้อย (  = 2.34, S.D. = 1.11)        
การส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัมีปัญหาในระดบัปัญหา
นอ้ย (  = 2.38,    S.D. = 1.02)  การพฒันาบุคลากรดา้นการเรียนการสอนให้รู้จกัเทคนิคและวิธีการ
สอนอยา่งหลากหลายมีปัญหาในระดบัปัญหานอ้ย (  = 2.38, S.D. = 1.02)  การนิเทศติดตามผลการ
จดักิจกรรมเรียนการสอนอย่างสม ่าเสมอมีปัญหาในระดบัปัญหาน้อย (  = 2.40, S.D. = 0.94)         
การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชนท่ีมี
ส่วนร่วมในการพฒันากระบวนการเรียนรู้รับทราบมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง (  = 2.64,       
S.D. = 0.88)     และการรายงานผลการจดักิจกรรมให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบแลว้น าผลการจดั
กิจกรรมไปรับปรุงแกไ้ขคร้ังต่อไป มีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง  (  = 2.70, S.D. = 0.94)    
ตามล าดบั      
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ตารางที ่6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวชิาการในการ
จดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี      
 
         ด้านวดัผลและประเมินพฒันาการ 
 

การบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยั 
สภาพปัจจุบนั ปัญหา 

 S.D. ระดบัปฏิบติั  S.D. ระดบัปัญหา 
1. การก าหนดระเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดั

และประเมินพฒันาการของสถานศึกษา        
อยา่งชดัเจน 

4.144 4.14 0.55 มาก 2.67 0.97 ปานกลาง 

2. การส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการวดัและประเมิน
พฒันาการใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา 

4.24 0.54 มาก 2.49 1.03 นอ้ย 

3. การวดัและประเมินผลพฒันาการเด็ก                    
ตามสภาพจริงอยา่งสม ่าเสมอ 

4.00 0.57 มาก 2.48 0.96 นอ้ย 

4. การก ากบั ติดตามการวดัและประเมินพฒันาการ
เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารประเมินพฒันาการ
ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 

4.63 0.73 มาก 1.54 1.10 นอ้ย 

5. การตรวจสอบการใชเ้คร่ืองมือวดัผลและ
ประเมินผลพฒันาการท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

4.24 0.57 มาก 2.08 1.06 นอ้ย 

6. การรายงานผลการวดัและประเมินพฒันาการ    
ใหมี้คุณภาพ 

3.46 0.51 ปานกลาง 2.32 0.95 นอ้ย 

                                                
                                                   รวม 
 

4.22 0.58 มาก 2.26 1.01 นอ้ย 
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 จากตารางที่ 6  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัการบริหารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ดา้นวดัผลและประเมินพฒันาการโดยรวมมีการปฏิบติัในระดบั
ปฏิบติัมาก  (  = 4.22, S.D. = 058)โดยเรียงล าดบัระดบัการปฏิบติัเป็นรายขอ้ ดงัน้ีการก าหนด
ระเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินพฒันาการของสถานศึกษาอย่างชัดเจนมีการ
ปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 4.14, S.D. = 0.55)  และการส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการวดัและ
ประเมินพฒันาการให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษามีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก (  = 4.24,   
S.D. = 0.57, 0.54) การวดัและประเมินผลพฒันาการเด็กตามสภาพจริงอยา่งสม ่าเสมอ มีการปฏิบติั
ในระดบัปฏิบติัมาก (  = 4.00, S.D. = 0.57)การก ากบั ติดตามการวดัและประเมินพฒันาการเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์การประเมินพฒันาการตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 มีการปฏิบติัใน
ระดบัปฏิบติัมาก (  = 4.63, S.D. = 0.73)การตรวจสอบการใชเ้คร่ืองมือวดัผลและประเมินผล
พฒันาการท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน การก าหนดระเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกับการวดัและประเมิน
พฒันาการของสถานศึกษาอยา่งชดัเจนมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 4.14, S.D. = 0.55)  การ
รายงานผลการวดัและประเมินพฒันาการให้มีคุณภาพมีการปฏิบติัในระดับปฏิบัติปานกลาง          
(  = 3.46, S.D. = 0.51) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ดา้นการวดัผลและประเมินพฒันาการ โดยรวมมีปัญหาในระดบัปัญหานอ้ย (  = 2.26, S.D. = 1.01)               
โดยเรียงล าดับระดบัปฏิบติัเป็นรายขอ้ ดังน้ี การก าหนดระเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินพฒันาการของสถานศึกษาอย่างชดัเจน มีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง (  = 2.67,            
S.D. = 0.97)  การส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการวดัและประเมินพฒันาการให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษามีปัญหาในระดบัปัญหานอ้ย  (  = 2.49, S.D. = 1.03)การวดัผลและประเมินผลพฒันาการ
เด็กตามสภาพจริงอยา่งสม ่าเสมอมีปัญหาในระดบัปัญหานอ้ย (  = 2.48, S.D. = 0.96)การก ากบั 
ติดตามการวดัและประเมินพฒันาการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประเมินพฒันาการตามหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 มีปัญหาในระดบัปัญหานอ้ย(  = 1.54, S.D. = 1.10) การตรวจสอบการ
ใช้เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลพฒันาการท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานมีปัญหาในระดบัปัญหาน้อย   
(  = 2.08, S.D. = 1.06) และการรายงานผลการวดัผลและประเมินพฒันาการให้มีคุณภาพมีปัญหา
ในระดบัปัญหานอ้ย(  = 2.32, S.D. = 0.95) ตามล าดบั 
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ตารางที ่7    ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวิชาการในการ
จดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี   
 
           ด้านวจัิยเพ้อ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 
 

การบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยั 
สภาพปัจจุบนั ปัญหา 

 S.D. ระดบัปฏิบติั  S.D.  ระดบัปัญหา 
1. สถานศึกษาสร้างความตระหนกัแก่บุคลากรให้

เห็นประโยชน์และความส าคญัของการท าวจิยั 
4.28 0.66 มาก 3.40 1.14 ปานกลาง 

2. มีแผนการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบั        
การจดัท าวิจยัใหก้บับุคลากรในสถานศึกษา 

4.20 0.61 มาก 3.43 1.15 ปานกลาง 

3. การส่งเสริมบุคลากรในการท าวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 4.14 0.57 มาก 3.47 1.06 ปานกลาง 
4. การก ากบั ติดตามการท าวิจยัอยา่งต่อเน่ือง 4.02 0.52 มาก 3.49 1.02 ปานกลาง 
5. การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา

ปฐมวยัเพื่อน าผลการวจิยัมาปรับปรุงคุณภาพ 
การเรียนการสอน 

4.03 0.56 มาก 3.46 0.96 ปานกลาง 

6. การเผยแพร่ผลงานการวิจยักบัสถานศึกษา
หน่วยงานและองคก์รอ่ืน 

4.05 0.58 มาก 3.50 0.91 ปานกลาง 

                                         
                                        รวม 
 

4.12 0.58 มาก 3.46 1.04 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 7  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัการบริหารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ด้านวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยรวมมีการปฏิบติัใน
ระดบัปฏิบติัมาก  (  = 4.12, S.D. = 0.58) โดยเรียงล าดบัการปฏิบติัเป็นรายขอ้ ดงัน้ีสถานศึกษา
สร้างความตระหนกัแก่บุคลากรให้เห็นประโยชน์และความส าคญัของการท าวิจยั มีการปฏิบติัใน
ระดบัปฏิบติัมาก(  = 4.28, S.D. = 0.66) มีแผนการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการจดัท าวิจยั
ใหก้บับุคลากรในสถานศึกษา  มีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 4.20, S.D. = 0.61)การส่งเสริม
บุคลากรในการท าวิจยัอย่างต่อเน่ืองมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 4.14,S.D. = 0.57)         
การก ากบั ติดตามการท าวิจยัอยา่งต่อเน่ืองมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 4.02, S.D. = 0.52)   
การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาปฐมวยัเพื่อน าผลการวิจยัมาปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอนมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก และ การเผยแพร่ผลงานการวิจยักบัสถานศึกษา
หน่วยงานและองคก์รอ่ืนมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 4.05, S.D. = 0.58) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ดา้นวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยรวมมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง  (  = 3.46,        
S.D. = 1.04)  โดยเรียงล าดบัการปฏิบติัเป็นรายขอ้ ดงัน้ีสถานศึกษาสร้างความตระหนกัแก่บุคลากร
ให้เห็นประโยชน์และความส าคญัของการท าวิจยัมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง  (  = 3.40,  
S.D. = 1.14) ตามล าดบั  มีแผนการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการจดัท าวิจยัให้กบับุคลากรใน
สถานศึกษามีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 3.43, S.D. = 1.15) การส่งเสริมบุคลากรในการ
ท าวิจยัอยา่งต่อเน่ือง มีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 3.47, S.D. = 1.06)การก ากบั ติดตาม
การท าวิจยัอยา่งต่อเน่ือง มีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 3.49, S.D. = 1.02)การตรวจสอบ
และประเมินผลคุณภาพการศึกษาปฐมวยัเพื่อน าผลการวิจยัมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน   
มีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 3.46, S.D. = 0.96) และการเผยแพร่ผลงานการวิจยักบั
สถานศึกษาหน่วยงานและองคก์รอ่ืน มีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 3.50, S.D. = 0.91) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่8    ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวิชาการในการ
จดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี   
 
         ด้านพฒันาส่้อ นวตักรรม และเทคโนโลยี 
 

การบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยั 
สภาพปัจจุบนั ปัญหา 

 S.D.    ระดบัปฏิบติั  S.D. ระดบัปัญหา 
1. การระบุเป้าหมายการพฒันาส่ือ นวตักรรม และ

เทคโนโลยกีารศึกษาปฐมวยัอยา่งชดัเจน 
4.54 0.66 มากท่ีสุด 3.04 1.09 ปานกลาง 

2. การจดัท าแผนทะเบียนส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยทีางการศึกษา 

4.03 0.51 มาก 2.94 0.97 ปานกลาง 

3. การน าวสัดุทอ้งถ่ินมาผลิตส่ือการเรียนการสอน
และน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมใน
การผลิตส่ือ การเรียนการสอน 

4.31 0.58 มาก 2.26 1.11 นอ้ย 

4. การส่งเสริม ควบคุม ก ากบัติดตาม และการ
นิเทศการใชส่ื้อ นวตักรรม และ เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 

3.97 0.34 มาก 2.60 0.94 ปานกลาง 

5. การตรวจสอบและประเมินผลการใชส่ื้อ
นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา
ประกอบการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

3.77 0.63 มาก 2.59 0.83 ปานกลาง 

6. การรายงานผลการใชส่ื้อนวตักรรม และ
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

4.07 0.60 มาก 2.61 0.95 ปานกลาง 

 
รวม 

 
4.10 
 

0.56 มาก 2.67 0.98 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 8  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัการบริหารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ดา้นพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลย ีโดยรวมมีการปฏิบติัใน
ระดบัปฏิบติัมาก  (  = 4.10, S.D. = 0.56)โดยเรียงล าดบัระดบัปฏิบติัเป็นรายขอ้ ดงัน้ีการระบุ
เป้าหมายการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวยัอย่างชดัเจน มีการปฏิบติัใน
ระดบัปฏิบติัมากท่ีสุด (  = 4.54, S.D. = 0.66)  การจดัท าแผนทะเบียนส่ือ นวตักรรม และ
เทคโนโลยทีางการศึกษามีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 4.03, S.D. = 0.51)การน าวสัดุทอ้งถ่ิน
มาผลิตส่ือการเรียนการสอนและน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ การเรียนการ
สอน มีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 4.31, S.D. = 0.58)  การส่งเสริม ควบคุม ก ากบัติดตาม 
และการนิเทศการใชส่ื้อ นวตักรรม และ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก
(  = 3.97, S.D. = 0.34)   การตรวจสอบและประเมินผลการใชส่ื้อนวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาประกอบการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 3.77,      
S.D. = 0.63)  การรายงานผลการใชส่ื้อนวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษามีการปฏิบติัในระดบั
ปฏิบติัมาก (  = 4.07, S.D. = 0.60) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ดา้นการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีโดยรวมมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง  (  = 2.67,              
S.D. = 0.98) โดยเรียงล าดบัระดบัปฏิบติัเป็นรายขอ้ ดงัน้ี   การระบุเป้าหมายการพฒันาส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวยัอย่างชัดเจนมีปัญหาในระดับปัญหาปานกลาง             
(  = 3.04, S.D. = 1.09)การจดัท าแผนทะเบียนส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา มีปัญหา
อยูใ่นระดบัปานกลาง(  = 2.94, S.D. = 0.97)   การน าวสัดุทอ้งถ่ินมาผลิตส่ือการเรียนการสอนและ
น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ การเรียนการสอนมีปัญหาในระดบัปัญหานอ้ย  
(  = 2.26, S.D. = 1.11) การส่งเสริม ควบคุม ก ากบัติดตาม และการนิเทศการใชส่ื้อ นวตักรรม และ 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 2.60,S.D. = 0.94)การตรวจสอบ
และประเมินผลการใชส่ื้อนวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประกอบการเรียนการสอนอยา่ง
ต่อเน่ือง มีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 2.59, S.D. = 0.83) การรายงานผลการใช้ส่ือ
นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 2.61, S.D. = 0.95)
ตามล าดบั  
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ตารางที ่9    ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวิชาการในการ
จดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี      
 
         ด้านพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
 

การบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยั 
สภาพปัจจุบนั ปัญหา 

 S.D. ระดบัปฏิบติั  S.D.  ระดบัปัญหา 
1. การระบุเป้าหมายการพฒันาแหล่ง เรียนรู้ท่ี

ชดัเจน 
4.22 0.68 มาก 2.50 1.00 นอ้ย 

2. การจดัท าแผนทะเบียนขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้  
ทั้งภายในและภายนอกใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 

4.04 0.61 มาก 2.50 0.97 นอ้ย 

3. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รู นกัเรียนใช้
แหล่งเรียนรู้และพฒันา อยา่งต่อเน่ือง 

4.02 0.64 มาก 2.39 0.95 นอ้ย 

4. การก ากบั ติดตาม และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.86 0.71 มาก 2.28 0.85 นอ้ย 

5. การตรวจสอบ และประเมินผลแหล่งเรียนรู้  
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.80 0.63 มาก 2.34 0.81 นอ้ย 

6. การรายงานผลการด าเนินงานและน าผลการ
ประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใชใ้นการพฒันา    
แหล่งเรียนรู้ 

4.24 0.64 มาก 2.37 0.92 นอ้ย 

 
รวม 

 
4.03 
 

0.65 มาก 2.40 0.92 นอ้ย 
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 จากตารางที่ 9  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัการบริหารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้ โดยรวมมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก  
(  = 4.03,   S.D. = 0.65) โดยเรียงล าดบัระดบัปฏิบติัเป็นรายขอ้ ดงัน้ี  การระบุเป้าหมายการพฒันา
แหล่ง เรียนรู้ท่ีชดัเจน มีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 4.22, S.D. = 0.68)    การจดัท าแผน
ทะเบียนขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้ครบถว้นสมบูรณ์มีการปฏิบติัในระดบั
ปฏิบติัมาก(  = 4.04, S.D. = 0.61)   การส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครู นกัเรียนใชแ้หล่งเรียนรู้และ
พฒันา อยา่งต่อเน่ือง(  = 4.02, S.D. = 0.64)   การก ากบั ติดตาม และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้อยา่ง
สม ่าเสมอมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 3.86, S.D. = 0.71)   การตรวจสอบ และประเมินผล
แหล่งเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 3.80, S.D. = 0.63)    การรายงาน
ผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใชใ้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้มีการปฏิบติัใน
ระดบัปฏิบติัมาก(  = 4.24, S.D. = 0.64) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้ โดยรวมมีปัญหาในระดบัปัญหาน้อย  (  = 2.40, S.D. = 0.92)                
โดยเรียงล าดับระดับปัญหาเป็นรายขอ้ ดังน้ีการระบุเป้าหมายการพฒันาแหล่ง เรียนรู้ท่ีชัดเจน        
(  = 2.50, S.D. = 1.00) 2. การจดัท าแผนทะเบียนขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้
ครบถว้นสมบูรณ์ มีปัญหาในระดบัปัญหานอ้ย (  = 2.50, S.D. =  0.97)การส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้ครู นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และพฒันา อย่างต่อเน่ืองมีปัญหาในระดบัปัญหาน้อย(  = 2.39,              
S.D. = 0.95)การก ากบั ติดตาม และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอมีปัญหาในระดบัปัญหานอ้ย
(  = 2.28, S.D. = 0.85)การตรวจสอบ และประเมินผลแหล่งเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ มีปัญหาในระดบั
ปัญหานอ้ย  (  = 2.34, S.D. = 0.81)การรายงานผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินแหล่ง
เรียนรู้ไปใช้ในการพฒันาแหล่งเรียนรู้มีปัญหาในระดบัปัญหาน้อย(  = 2.37,S.D. = 0.92) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่10    ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวชิาการใน
การจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี    
 
             ด้านนิเทศการศึกษา 
 

การบริหารวชิาการในการจดั 
การศึกษาปฐมวยั 

สภาพปัจจุบนั   ปัญหา 

   S.D.     ระดบัปฏิบติั  S.D.   ระดบัปัญหา 
1. สถานศึกษามีการก าหนด 
     นโยบายและทิศทางการนิเทศภายใน

สถานศึกษา 
4.14 0.62 มาก 2.47 1.01 นอ้ย 

2. ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน 
    และก าหนดปฏิทินการนิเทศการเรียน          
    การสอน 

4.02 0.59 มาก 2.47 0.95 นอ้ย 

3. การด าเนินการนิเทศงานวิชาการ 
    และการเรียนการสอนตามแผนท่ี 
    ก าหนดไว ้

3.86 0.62 มาก 2.48 0.81 นอ้ย 

4. การควบคุมก ากบั ติดตาม การนิเทศงาน 
    วชิาการอยา่งต่อเน่ือง 

3.81 0.58 มาก 2.58 0.88 ปานกลาง 

5. การประเมินผลการนิเทศงานวชิาการ        
ตาม แผนการนิเทศอยา่งสม ่าเสมอ 

3.75 0.67 มาก 2.52 0.91 ปานกลาง 

6. รายงานผลการนิเทศงานวิชาการ 
   และการเรียนการสอนเพื่อน าไป            
   ปรับปรุงแกไ้ข 

3.86 0.71 มาก 2.42 1.02 นอ้ย 

 
รวม 

 
3.91 

 

 
0.63 

 
มาก 

 
2.49 

 
0.93 

 
นอ้ย 
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 จากตารางที่ 10  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัการบริหารวิชาการในการจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ด้านนิเทศการศึกษาโดยรวมการปฏิบติัในระดับปฏิบติัมาก        
(  = 3.91,S.D. = 0.63) โดยเรียงล าดบัระดบัปฏิบติัเป็นรายขอ้ ดงัน้ีสถานศึกษามีการก าหนด
นโยบายและเทศทางการนิเทศภายในสถานศึกษา มีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 4.14,      
S.D. = 0.62)   ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอนมีการ
ปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 4.02, S.D. = 0.59)    การด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียน
การสอนตามแผนท่ีก าหนดไวแ้ละรายงานผลการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนเพื่อน าไป
ปรับปรุงแกไ้ขมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 3.86, S.D. = 0.62)    การควบคุมก ากบั ติดตาม 
การนิเทศงานวิชาการอยา่งต ่าเน่ือง มีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 3.81, S.D. = 0.58)การ
ประเมินผลการนิเทศงานวิชาการตามแผนการนิเทศอย่างสม ่าเสมอมีการปฏิบติัในระดับมาก         
(  = 3.75,  S.D. = 0.67) และรายงานผลการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนเพื่อน าไป
ปรับปรุงแกไ้ข  (  = 3.86, S.D. = 0.71)  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ดา้นนิเทศการศึกษา โดยรวมมีปัญหาในระดบันอ้ย  (  = 2.49, S.D. = 0.93) โดยเรียงล าดบัระดบั
ปัญหาเป็นรายข้อ ดังน้ี     สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและเทศทางการนิเทศภายใน
สถานศึกษาและครูมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอนมีปัญหา
ในระดบัปัญหานอ้ย (  = 2.47,S.D. = 1.01) ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดปฏิทินการ
นิเทศการเรียนการสอน  (  = 2.47,S.D. = 0.95)    การด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียน
การสอนตามแผนท่ีก าหนดไวมี้ปัญหาในระดบัปัญหานอ้ย (  = 2.48, S.D. = 0.81)การควบคุม
ก ากบั ติดตาม การนิเทศงานวิชาการอย่างต ่าเน่ืองมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง (  = 2.58,    
S.D. = 0.88)  การประเมินผลการนิเทศงานวิชาการตามแผนการนิเทศอยา่งสม ่าเสมอมีปัญหาใน
ระดบัปัญหาปานกลาง(  = 2.52, S.D. = 0.91)  รายงานผลการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการ
สอนเพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขมีปัญหาในระดบัปัญหานอ้ย(  = 2.42, S.D. = 1.02)  ตามล าดบั 
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ตารางที ่11    ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวชิาการใน
การจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี      
 
         ด้านแนะแนวการศึกษา 
 

   การบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยั สภาพปัจจุบนั ปัญหา 

 S.D. ระดบัปฏิบติั  S.D.  ระดบัปัญหา 
1. การประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการ 
    ก าหนดแนวทางและเป้าหมายการแนะแนว 
    อยา่งชดัเจน 

4.01 0.66 มาก 2.59 0.98 ปานกลาง 

2. จดัท าแผนการท าเอกสาร คู่มือ และเคร่ืองมือ
การแนะแนวอยา่งเพียงพอ 

4.00 0.59 มาก 2.56 1.07 ปานกลาง 

3. การจดักิจกรรมแนะแนวอยา่งหลากหลาย
เหมาะสมกบัปัญหาและความตอ้งการ 

     ของผูป้กครอง 
3.80 0.57 มาก 2.62 0.96 ปานกลาง 

4. การก ากบั ติดตาม นิเทศ การจดัระบบ และ
กระบวนการแนะแนวอยา่งสม ่าเสมอ 

3.79 0.59 มาก 2.58 1.02 ปานกลาง 

5. การตรวจสอบและประเมินผลการแนะแนว
ปัญหาและความตอ้งการของผูป้กครอง 

4.10 0.61 มาก 2.66 0.92 ปานกลาง 

6. การรายงานผลการด าเนินงานการแนะแนว 3.92 0.65 มาก 2.65 0.89 ปานกลาง 
 

รวม 
 

3.93 
 

0.61 มาก 2.61 0.97 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 11  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัการบริหารวิชาการในการจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ด้านแนะแนวการศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก         
(  = 3.93,  S.D. = 0.61) โดยเรียงล าดบัระดบัปฏิบติัเป็นรายขอ้ ดงัน้ี   การประชุมบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งในการก าหนดแนวทางและเป้าหมายการแนะแนวอยา่งชดัเจนมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติั
มาก(  = 4.01, S.D. = 0.66)จดัท าแผนการท าเอกสาร คู่มือ และเคร่ืองมือการแนะแนวอยา่งเพียงพอ 
มีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 4.00, S.D. = 0.59)การจดักิจกรรมแนะแนวอยา่งหลากหลาย
เหมาะสมกบัปัญหาและความตอ้งการของผูป้กครองมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 3.80, 
S.D. = 0.57)การก ากบั ติดตาม นิเทศ การจดัระบบและกระบวนการแนะแนวอยา่งสม ่าเสมอมีการ
ปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 3.79, S.D. = 0.59)การตรวจสอบและประเมินผลการแนะแนว
ปัญหาและความตอ้งการของผูป้กครองมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 4.10, S.D. = 0.61)          
และการรายงานผลการด าเนินงานการแนะแนวมีการปฏิบติัในระดับปฏิบติัมาก(  = 3.92,          
S.D. = 0.65) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ดา้นแนะแนวการศึกษา โดยรวมมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง (  = 2.61, S.D. = 0.97)          
โดยเรียงล าดบัระดบัปัญหาเป็นรายขอ้ ดงัน้ีการประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดแนวทาง
และเป้าหมายการแนะแนวอยา่งชดัเจนมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 2.59, S.D. = 098)
จดัท าแผนการท าเอกสาร คู่มือ และเคร่ืองมือการแนะแนวอย่างเพียงพอ มีปัญหาในระดบัปัญหา
ปานกลาง(  = 2.56, S.D. = 1.07)การจดักิจกรรมแนะแนวอยา่งหลากหลายเหมาะสมกบัปัญหาและ
ความตอ้งการของผูป้กครองมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 2.62, S.D. = 0.96)การก ากบั 
ติดตาม นิเทศ การจดัระบบและกระบวนการแนะแนวอย่างสม ่าเสมอมีปัญหาในระดับปัญหา      
ปานกลาง(  = 2.58, S.D. = 1.02)การตรวจสอบและประเมินผลการแนะแนวปัญหาและความ
ตอ้งการของปกครองมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 2.66, S.D. = 0.92)      และการรายงาน
ผลการด าเนินงานการแนะแนวมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง (  = 2.65, S.D. = 0.89)  
ตามล าดบั   
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ตารางที ่12    ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวชิาการใน
การจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี    
 
          ด้านพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

การบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยั 
สภาพปัจจุบนั ปัญหา 

 S.D. ระดบัปฏิบติั  S.D.  ระดบัปัญหา 
1. สถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกนั 
    คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

4.21 0.74 มาก 2.59 1.02 ปานกลาง 

2. การวางแผนการพฒันาคุณภาพ 
    การศึกษาตามระบบประกนัคุณภาพ 
    การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายความส าเร็จ     
    ของสถานศึกษา 

4.07 0.66 มาก 2.60 0.98 ปานกลาง 

3. ด าเนินการพฒันางานตามแผนประกนั 
    คุณภาพการศึกษาปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง 

3.98 0.63 มาก 2.51 0.91 ปานกลาง 

4. การส่งเสริม ควบคุม ก ากบั ติดตาม 
    นิเทศการประกนัคุณภาพ 

3.98 0.69 มาก 2.40 0.80 นอ้ย 

5. การด าเนินงานการพฒันางานตามแผน 
    ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 
    คุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพฒันา          
    อยา่งต่อเน่ือง 

3.84 0.54 มาก 2.30 0.88 นอ้ย 

6. น าผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา 
    มาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

3.98 0.60 มาก 2.40 0.93 นอ้ย 

 
รวม 

 
4.01 

 
0.64 มาก 2.47 0.92 นอ้ย 
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 จากตารางที่ 12   พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัการบริหารวิชาการในการจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ดา้นพฒันาระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา โดยรวมมีการ
ปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก  (  = 4.01, S.D. = 0.64) โดยเรียงล าดบัระดบัปฏิบติัเป็นรายขอ้ ดงัน้ี
สถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษามีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก 
(  = 4.21, S.D. = 0.74)การวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา มีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 4.07, 
S.D. = 0.66)ด าเนินการพฒันางานตามแผนประกนัคุณภาพการศึกษาปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง(  = 3.98, 
S.D. = 0.63) การส่งเสริม ควบคุม ก ากบั ติดตาม นิเทศการประกนัคุณภาพมีการปฏิบติัในระดบั
ปฏิบติั(  = 3.98, S.D. = 0.69)การด าเนินงานการพฒันางานตามแผนติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ืองมีการปฏิบัติในระดับปฏิบัติมาก          
(  = 3.84, S.D. = 0.54) และน าผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก (  = 3.98, S.D. = 0.63, 0.69, 0.60) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ด้านพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมมีปัญหาในระดับปัญหาน้อย              
(  = 2.47, S.D. = 0.92) โดยเรียงล าดบัการปฏิบติัเป็นรายขอ้ ดงัน้ี สถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษามีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง (  = 2.59, S.D. = 1.02)         
การวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษามีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง (  = 2.60, S.D. = 0.98)ด าเนินการ
พฒันางานตามแผนประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวยัอย่างต่อเน่ือง มีปัญหาในระดับปัญหา        
ปานกลาง(  = 2.51, S.D. = 0.91)  การส่งเสริม ควบคุม ก ากบั ติดตาม นิเทศการประกนัคุณภาพ    
มีปัญหาในระดบัปัญหานอ้ย  (  = 2.40, S.D. = 0.80, )   การด าเนินงานการพฒันางานตามแผน
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมีปัญหาในระดบั
ปัญหานอ้ย(  = 2.30,   S.D. = 0.88)  และน าผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษามาใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมีปัญหาในระดบัปัญหานอ้ย(  = 2.40, S.D. =  0.93)ตามล าดบั 
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ตารางที ่13  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวิชาการในการ
จดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี    
 
             ด้านส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน 
 

การบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยั 
สภาพปัจจุบนั ปัญหา 

 S.D. ระดบัปฏิบติั  S.D.  ระดบัปัญหา 
1. การระบุเป้าหมายในการส่งเสริมความรู้ 
    การศึกษาปฐมวยัแก่ชุมชน 

4.00 0.59 มาก 2.70 0.96 ปานกลาง 

2. การจดัท าแผนส่งเสริมความรู้การศึกษา 
   ปฐมวยัแก่ชุมชน 

3.91 0.56 มาก 2.73 1.04 ปานกลาง 

3. การจดัท าปฏิทินปฏิบติังานส่งเสริมความรู้ 
   ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 

3.89 0.65 มาก 2.83 0.99 ปานกลาง 

4. การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม  
   การปฏิบติังานส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการ 
   แก่ชุมชน 

3.89 0.48 มาก 2.86 0.95 ปานกลาง 

5. การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน 
   ส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 

4.02 0.57 มาก 2.85 1.03 ปานกลาง 

6. การรายงานผลด าเนินงานส่งเสริมความรู้ 
   ดา้นวชิาการแก่ชุมชนเพื่อน าไปปรับปรุง 
   แกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง 

3.87 0.59 มาก 2.95 1.00 ปานกลาง 

 
รวม 

 
3.93 

 
0.57 มาก 2.82 1.00 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 13  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัการบริหารวิชาการในการจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ดา้นส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน โดยรวมมีปฏิบติัในระดบั
ปฏิบติัมาก  (  = 3.93, S.D. = 0.57) โดยเรียงล าดบัระดบัปฏิบติัเป็นรายขอ้ ดงัน้ีการระบุเป้าหมาย
ในส่งเสริมความรู้การศึกษาปฐมวยัแก่ชุมชนมีการปฏิบติัในระดับปฏิบัติมาก (  = 4.00,             
S.D. = 0.59)  การจดัท าแผนส่งเสริมความรู้การศึกษาปฐมวยัแก่ชุมชนมีการปฏิบติั  ในระดบัปฏิบติั
มาก (  = 3.91, S.D. = 0.56)   การจดัท าปฏิทินปฏิบติังานส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน        
(  = 3.89, S.D. = 0.65, )   การส่งเสริม ควบคุม ก ากบั ติดตาม นิเทศการปฏิบติังานส่งเสริมความรู้
ดา้นวิชาการแก่ชุมชนมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก (  = 3.89, S.D. =  0.48)การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบติังานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก     
(  = 4.02, S.D. = 0.57) และการรายงานผลด าเนินงานส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชนเพื่อ
น าไปปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ืองมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 3.87,S.D. = 0.59) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ดา้นส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน โดยรวมมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง  (  = 2.82,        
S.D. = 1.00) โดยเรียงล าดบัการปฏิบติัเป็นรายขอ้ ดงัน้ีการระบุเป้าหมายในส่งเสริมความรู้การศึกษา
ปฐมวยั แก่ชุมชนมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 2.70, S.D. = 0.96)  การจดัท าแผนส่งเสริม
ความรู้การศึกษาปฐมวยัแก่ชุมชนมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 2.73, S.D. = 1.04)        
การจดัท าปฏิทินปฏิบติังานส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชนมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง            
(  = 2.83, S.D. = 0.99)  การส่งเสริม ควบคุม ก ากบั ติดตาม นิเทศการปฏิบติังานส่งเสริมความรู้
ดา้นวิชาการแก่ชุมชนมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 2.86, S.D. = 0.95)การตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบติังานส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชนมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง 
(  = 2.85, S.D. = 1.03)   และการรายงานผลด าเนินงานส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชนเพื่อ
น าไปปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง มีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 2.95, S.D. = 1.00 9) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่14  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวิชาการในการ
จดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี    
 
           ด้านประสานความร่วมม้อในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ้น่ 
 
 

การบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยั 
สภาพปัจจุบนั ปัญหา 

 S.D. ระดบัปฏิบติั  S.D.  ระดบัปัญหา 
1. การก าหนดเป้าหมายประสานความร่วมมือ 
   ในการพฒันาวชิาการ 

4.05 0.52 มาก 2.88 0.98 ปานกลาง 

2.แผนการจดัท าเอกสารและคู่มือ ประสานงาน 
   ความร่วมมือในการพฒันางานวชิาการ 
   กบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 

4.00 0.52 มาก 2.78 1.02 ปานกลาง 

3. การจดัท าปฏิทินประสานความร่วมมือ 
   ในการพฒันางานวชิาการและด าเนินการ        
    ตามก าหนดสม ่าเสมอ 

3.94 0.60 มาก 2.64 0.93 ปานกลาง 

4. การก ากบั ติดตาม นิเทศประสาน            
ความร่วมมือในการพฒันางานวชิาการ
สม ่าเสมอ 

3.73 0.62 มาก 2.78 0.93 ปานกลาง 

5. การตรวจสอบและประเมินผลประสาน 
    ความร่วมมือในการพฒันางานวชิาการ 

3.84 0.61 มาก 2.72 0.91 ปานกลาง 

6. การรายงานผลด าเนินงานประสาน         
    ความร่วมมือในการพฒันางานวชิาการ 

3.90 0.64 มาก 2.62 0.89 ปานกลาง 

 
รวม 

 
3.91 

 
0.59 มาก 2.71 0.94 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 14  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัการบริหารวิชาการในการจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ดา้นประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษา
อ่ืนโดยรวมมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 3.91, S.D. = 0.59)โดยเรียงล าดบัระดบัปฏิบติัเป็น
รายขอ้ ดงัน้ีการก าหนดเป้าหมายประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการมีการปฏิบติัในระดบั
ปฏิบติัมาก (  = 4.00, S.D. = 0.52)แผนการจดัท าเอกสาร และคู่มือประสานงานความร่วมมือใน
การพฒันางานวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอ่ืนมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก (  = 4.00, 
S.D. = 0.52)การจดัท าปฏิทินประสานความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการและด าเนินการตาม
ก าหนดสม ่าเสมอมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 3.94, S.D. = 0.60)การก ากบั ติดตาม นิเทศ
ประสานความร่วมมือในการพฒันางานวชิาการสม ่าเสมอมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก(  = 3.73, 
S.D. = 0.62)    การตรวจสอบและประเมินผลประสานความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการมีการ
ปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก (  = 3.84, S.D. = 0.61)   และการรายงานผลการด าเนินงานประสาน
ความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก (  = 3.90, S.D. = 0.64) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืนโดยรวมมีปัญหาในระดบั        
ปัญหาปานกลาง  (  = 2.71, S.D. = 0.94) โดยเรียงล าดบัมีปัญหาเป็นรายขอ้ ดงัน้ีการก าหนด
เป้าหมายประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ มีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 2.88, 
S.D. = 0.98)แผนการจดัท าเอกสาร และคู่มือประสานงานความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการกบั
สถานศึกษาและองคก์รอ่ืน(  = 2.78, S.D. = 1.02,)การจดัท าปฏิทินประสานความร่วมมือในการ
พฒันางานวิชาการและด าเนินการตามก าหนดสม ่าเสมอ(  = 2.64, S.D. = 0.93)การก ากบั ติดตาม 
นิเทศประสานความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการสม ่าเสมอ มีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง
(  = 2.78, S.D. = 0.93,)การตรวจสอบและประเมินผลประสานความร่วมมือในการพฒันางาน
วิชาการมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลางมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 2.72, S.D. = 0.91)   
และการรายงานผลการด าเนินงานประสานความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการมีปัญหาในระดบั
ปัญหาปานกลาง(  = 2.62, S.D. = 0.89)  ตามล าดบั 
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ตารางที ่15  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวิชาการในการ
จดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี    
 
                  ด้านส่งเสริมสนับสนุนวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ้น่             
ทีจั่ดการศึกษา 

การบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยั 
สภาพปัจจุบนั ปัญหา 

 S.D. ระดบัปฏิบติั  S.D.  ระดบัปัญหา 
1. การระบุเป้าหมายส่งเสริมสนบัสนุน 
    วชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
    หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

3.89 0.65 มาก 2.94 0.96 ปานกลาง 

2.  การจดัท าแผนเอกสาร และคู่มือส่งเสริม
สนบัสนุนวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 

      องคก์ร หน่วยงาน และสถานบนัอ่ืน              
ท่ีจดัการศึกษา 

4.06 0.48 มาก 2.91 1.02 ปานกลาง 

3.  การจดัท าปฏิทินส่งเสริมสนบัสนุน    
     วชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร  
     หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

4.05 0.53 มาก 3.06 0.97 ปานกลาง 

4. การส่งเสริม นิเทศ  ก ากบั ติดตาม  
    การส่งเสริมสนบัสนุนวชิาการแก่บุคคล 
    ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน                  
    ท่ีจดัการศึกษา 

3.96 0.52 มาก 3.20 0.99 ปานกลาง 

5. การตรวจสอบและประเมินผลส่งเสริม 
    สนบัสนุนวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 
    องคก์รและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  

3.90 0.49 มาก 3.24 0.86 ปานกลาง 

6. การรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริม
สนบัสนุนวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว
องคก์ร หน่วยงาน สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

3.91 0.53 มาก 3.34 0.99 ปานกลาง 

 
รวม 

 
3.96 

 
0.53 มาก 3.12 0.96 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 15   พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการปฏิบติัการบริหารวิชาการในการจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา ด้านส่งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  องค์กร
หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา โดยรวมมีการปฏิบติัในระดบัมาก (  = 3.96, S.D. = 0.53)
โดยเรียงล าดบัระดบัปฏิบติัเป็นรายขอ้ ดงัน้ีการระบุเป้าหมายส่งเสริมสนบัสนุนวิชาการแก่บุคคล  
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัมีการปฏิบติัในระดบัปัญหามาก 
(  = 3.89, S.D. = 0.65)  การจดัท าแผนเอกสาร และคู่มือส่งเสริมสนบัสนุนวิชาการ    แก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัปฏิบติั
มาก (  = 4.06, S.D. = 0.48) การจดัท าปฏิทินส่งเสริมสนบัสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก (  = 4.05, 
S.D. = 0.53) การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม การส่งเสริมสนบัสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องคก์รหน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก (  = 3.96, 
S.D. = 0.52)  การตรวจสอบและประเมินผลส่งเสริม สนบัสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน  ท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัมีการปฏิบติัในระดบัปัญหามาก (  = 3.90,       
S.D. = 0.49)   และการรายงานผลด าเนินส่งเสริมสนบัสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติัมาก (  = 3.91,       
S.D. = 0.53) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
ด้านส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน             
ท่ีจดัการศึกษา โดยรวมมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง (  = 3.12, S.D. = 0.96) โดยเรียงล าดบั
การปฏิบติัเป็นรายขอ้ ดงัน้ี     การระบุเป้าหมายส่งเสริมสนบัสนุนวิชาการ  แก่บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 2.94, 
S.D. = 0.96) การจดัท าแผนเอกสาร และคู่มือส่งเสริมสนบัสนุนวิชากา แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน ท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 2.91,    
S.D. = 1.02)   การจดัท าปฏิทินส่งเสริมสนบัสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 
และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 3.06, S.D. = 0.97)    
การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 3.20, S.D. = 0.99)         
การตรวจสอบและประเมินผลส่งเสริม สนบัสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบนัอ่ืน ท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 3.24, S.D. = 0.86)               
และการรายงานผลด าเนินส่งเสริมสนบัสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
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สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั มีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง(  = 3.34, S.D. = 0.99) 
ตามล าดบั 
 
       จากแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี มีระดบัปฏิบติัมาก
ทุกดา้น และมีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง  7 ดา้น คือ 1) ดา้นพฒันาหลกัสูตร   2) ดา้นวิจยัเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษา  3) ดา้นพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี  4) ดา้นแนะแนวการศึกษา                   
5) ดา้นส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชน  6) ดา้นประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั
สถานศึกษาอ่ืน  7) ด้านส่งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน และ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  และมีปัญหาอยู่ในระดับปัญหาน้อย 5  ด้าน คือ 1) ด้านพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้    2) ดา้นวดัผลประเมินพฒันาการ  3) ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้  4) ดา้นการนิเทศ
การศึกษา   5) ดา้นพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 ขั้นตอนที่  2  สร้างรูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้น้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี                                  
                      2.1 ร่างรูปแบบ  ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 1  ในการสร้าง
รูปแบบผูว้จิยัมีการด าเนินการดงัน้ี 
              1)  ใชว้ิธีการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนตน้แบบปฐมวยั(Best Practice) ทั้งหมด
จ านวน 9  โรงเรียน สัมภาษณ์กระบวนการปฏิบติังานวิชาการ  6  ขั้นและงานวิชาการ  12  ด้าน 
เพื่อท่ีจะได้น าขอ้มูลมาใช้ในการร่างรูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของ
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ต่อไป 
  2) ใช้แบบสอบถาม  ถามผูบ้ริหาร และครูผูส้อนระดับปฐมวยัเก่ียวกับสภาพ
ปัจจุบนัและปัญหา เพื่อท่ีใหไ้ดข้อ้มูลในการร่างรูปแบบ 
  3 ) ใช้วิ ธี การสั มมนา อิงผู ้ เ ช่ี ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่ อ ให้ได้มู ลและ
ขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงในการร่างรูปแบบต่อไป 
 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนตน้แบบปฐมวยั (Best Practice)  สอบถามผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั  และการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) ปรากฏวา่งานวิชาการ 12 
ดา้น ปรากฏวา่ระดบัปฏิบติัทุกขอ้มีระดบัปฏิบติัมาก  ส าหรับระดบัปัญหามีระดบัปัญหาปานกลาง  
7 ขอ้ และระดบัปัญหาน้อย 5 ขอ้ ผูว้ิจยัจึงเลือกเฉพาะระดบัปัญหาปานกลาง  7  ขอ้  น ามายกร่าง
รูปแบบ ส่วนระดบัปัญหานอ้ยผูว้จิยัใหค้งสภาพไวเ้น่ืองจากมีปัญหานอ้ย ดงัต่อไปน้ี 



 
 

163 

1.  ด้านพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
  1.1  การก าหนดเป้าหมาย 
                                    1.1.1  สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กปฐมวยั 
                                      1.1.2  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร 
                                     1.1.3  สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรปฐมวยัพุทธศกัราช ปี 2546 
      1.2  การวางแผน 
                                      1.2.1  การมีส่วนร่วมระหวา่ง ผูบ้ริหาร  ครู  กรรมการสถานศึกษา  
                                                   วางแผนหลกัสูตรสถานศึกษา 
                                     1.2.2  ด าเนินการวางแผนอบรมพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหก้บัครู 
                                      1.2.3  การมีส่วนร่วมระหวา่งผูบ้ริหาร ครู ชุมชนในการวางแผนประเมิน 
                                                   การใชห้ลกัสูตร 
      1.3  การปฏิบติัตามแผน 
                                      1.3.1  การปฏิบติัตามแผนการพฒันาหลกัสูตรระหวา่งผูบ้ริหาร ครู  
                                                    ชุมชน 
                                      1.3.2  ครูน าหลกัสูตรมาใชส้อนจริง 
        1.4  การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั  ติดตาม 
                                      1.4.1  ก ากบัติดตามการใชห้ลกัสูตรโดยผูบ้ริหาร  ครูวชิาการ และ 
                                               ศึกษานิเทศก ์
       1.5   การตรวจสอบประเมินผล  
                                     1.5.1  สอบถามความพึงพอใจการใชห้ลกัสูตรกบัผูป้กครอง 
      1.6  การรายงานผลการด าเนินการ 
                                    1.6.1 รายงานผลการใชห้ลกัสูตรใหผู้บ้ริหารสถานศึกษารับทราบ 
                                     1.6.2  รายงานผลการใชห้ลกัสูตรใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา 
                                   1.6.3  รายงานผลการใชห้ลกัสูตรต่อศึกษานิเทศก ์และเขตพื้นท่ี 
2.  ด้านวจัิยเพ้อ่พฒันาคุณภาพการศึกษา  
         2.1  การก าหนดเป้าหมาย 
                                      2.1.1   การสร้างองค์ความรู้   ทักษะการท าวิจัย   การประยุกต์ใช ้            
การตระหนกัถึงทางเลือกท่ีเป็นไปไดท่ี้จะเปล่ียนแปลงการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน 
                                2.1.2  พฒันาการเรียนการสอนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน  
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      2.2  การวางแผน 
                                 2.2.1  การวางแผนคน้ควา้ เอกสาร  งานวจิยั    ท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนั  
                                                   ระหวา่งผูบ้ริหาร และครู 
                                 2.2.2  การวางแผนจดัการอบรมปฏิบติัการในการท าวจิยัใหก้บัครู  
  2.3  การปฏิบติัตามแผน 
                                 2.3.1  การอบรมปฏิบติัการท าวจิยัใหก้บัผูบ้ริหารและครู 
                                 2.3.2  ครูลงมือฝึกปฏิบติัการท าวจิยั 
        2.4   การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
                                 2.4.1  การก ากบั ติดตามผลการวจิยัโดยผูบ้ริหาร 
                                 2.4.2  มีการประชุมสัมมนา อภิปรายผลโดยศึกษานิเทศก์ 
         2.5  การตรวจสอบประเมินผล  
                                 2.5.1  ครูประเมินผลการวิจยักบัเด็กนกัเรียน 
                                 2.5.1  ครูน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ช้ 
           2.6  การรายงานผลการด าเนินการ 
                                 2.6.   รายงานผลการวจิยัโดยผูเ้ช่ียวชาญและผูบ้ริหาร 
3.  ด้านพฒันาส่้อ นวตักรรม และเทคโนโลยี 
           3.1  การก าหนดเป้าหมาย 
                                 3.1.1  กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปสู่เป้าหมายอยา่งมี 
                                                   ประสิทธิภาพ 
                                 3.1.2  มีส่ือครบ ปริมาณเพียงพอ ใชง้านไดดี้ 
      3.2  การวางแผน 
                                3.2.1  ครูส ารวจส่ือท่ีมีอยู ่ มีจ านวนเพียงพอและใชง้านไดดี้ 
                               3.2.2  การวางแผนผลิตส่ือร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร และครู 
                                3.2.3  การวางแผนจดัหาส่ือภายในและภายนอกร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร 
                                                   และครู 
 3.3   การปฏิบติัตามแผน 
                                3.3.1  การด าเนินการจดัหาส่ือ ร่วมกนัระหวา่งครู และครูผูส้อน   
                                3.3.2  ครูใชส่ื้อท่ีมีอยูป่ระกอบการเรียนการสอน 
                                3.3.3  นกัเรียนลงมือฝึกปฏิบติัตามส่ือ 
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        3.4   การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
                                 3.4.1  การก ากบั ติดตามการใชส่ื้อโดยผูบ้ริหาร  ศึกษานิเทศก ์
            3.5   การตรวจสอบประเมินผล  
                                3.5.1  ครูตรวจสอบส่ือทุกภาคการศึกษาปีละ 2 คร้ัง คือ 

                           -ระยะคร่ึงปี 
                           -ระยะตลอดปี 

                                 3.5.2  การประเมินผลการใชส่ื้อกบันกัเรียนโดยครูผูส้อน  
        3.6  การรายงานผลการด าเนินการ 
                                 3.6.1  การรายงานผลการใชส่ื้อของครูผูส้อนต่อผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก ์

 3.6.2  ผูบ้ริหารรายงานส่ือต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4.  ด้านแนะแนวการศึกษา 
           4.1  การก าหนดเป้าหมาย 
                               4.1.1 การแนะแนวทางการศึกษาต่อระดบัประถมศึกษากบัผูป้กครอง 
                                    4.1.2  การป้องกนัปัญหา การแกปั้ญหา และส่งเสริมพฒันาการของเด็ก 
         4.2   การวางแผน 
                                  4.2.1  สถานศึกษาส ารวจเด็กท่ีจบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
                                  4.2.2  การวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร ครูในการรับนกัเรียนศึกษาต่อ 
                                                           ระดบัประถม 
         4.3   การปฏิบติัตามแผน 
                                    4.3.1  สถานศึกษาเชิญผูป้กครองมาร่วมกิจกรรมสร้างความเขา้ใจร่วมกนั 
          4.4  การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
                                     4.4.1  สถานศึกษาสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูป้กครองและชุมชน                                  
                                                          โดยใชก้ารจดันิทรรศการแสดงผลงานใหผู้ป้กครองเห็น  
                                     4.4.2  สถานศึกษาจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์                                            
                                                   ระหวา่งผูป้กครองกบั เด็ก 
          4.5  การตรวจสอบประเมินผล  
                                     4.5.1   สถานศึกษาใหผู้ป้กครองตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  และ  
                                                            แสดง ความคิดเห็น 
   4.5.2  ครูประจ าชั้นน าแ้้มผลงาน(Portfolio) ของนกัเรียนมาให้ 
                                                   ผูป้กครองดูใหผู้ป้กครองแสดงความคิดเห็น  
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                                   4.5.3  สถานศึกษาจดัประชุมศิษยเ์ก่า 
                                    4.5.4  การโทรศพัทห์รือวธีิการติดต่อถามทาง E-mail 
      4.6   การรายงานผลการด าเนินการ 
                                   4.6.1  การสรุปผลการประชุมและการตอบ แบบสอบถามโดยครูวชิาการ 
                                                   ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษารับทราบ 
                                   4.6.2  รายงานผลการด าเนินการโดยผูบ้ริหารต่อศึกษานิเทศก ์และ 
                                                    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาต่อไป 
5.  ด้านส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชน 
             5.1  การก าหนดเป้าหมาย 
                             5.1.1  สร้างความเขา้ใจในการเรียนการสอนใหชุ้มชน ผูป้กครอง 
                                                   รับทราบ 
                             5.1.2  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน 
             5.2  การวางแผน 
                             5.2.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษาวางแผนก าหนดตารางประชุมผูป้กครอง 
                           5.2.2  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเชิญตวัแทนชุมชนร่วมวางแผนวชิาการ 
      5.3  การปฏิบติัตามแผน 
                             5.3.1  สถานศึกษาเชิญตวัแทนชุมชน ผูป้กครองเขา้ร่วมประชุมใหญ่              
                                                   ภาคเรียนละ 1  คร้ังและมีการเลือกตวัแทนผูป้กครองเครือข่าย 
                     5.3.2  ครูสร้างความสัมพนัธ์พบปะผูป้กครองภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
   5.4  การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
                             5.4.1  ผูบ้ริหาร ครูติดตามให้ค  าแนะน าผูป้กครอง และชุมชน 
          5.5  การตรวจสอบประเมินผล  
                             5.5.1  ตวัแทนชุมชน  ผูป้กครอง ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน 
                                                    งานวชิาการเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
                            5.5.2  เปิดโอกาสใหต้วัแทนชุมชน ผูป้กครองแสดงความคิดเห็น                      
                                                    ในวนัประชุม 
               5.6  การรายงานผลการด าเนินการ 
                                  5.6.1  ครูวชิาการเป็นผูส้รุปผลการประเมินและขอ้ประชุม 
                                  5.6.2  ผูบ้ริหารรายงานผลการประชุมใหส้ านกังานเขตพื้นท่ี 
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6.  ด้านประสานความร่วมม้อในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ้น่ 
            6.1  การก าหนดเป้าหมาย 
                                 6.1.1  พฒันาประสานความร่วมมืองานวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
                                 6.1.2  สร้างเครือข่ายกบัสถานศึกษาอ่ืน 
           6.2  การวางแผน 
                                6.2.1  ผูบ้ริหารส ารวจขั้นตอนประสานงานวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
                               6.2.2  ผูบ้ริหารเชิญตวัแทนสถานศึกษาร่วมวางแผนพฒันางานวชิาการ 
                                6.2.3  ผูบ้ริหาร ร่วมก าตวัแทนสถานศึกษาอ่ืนก าหนดปฏิทินงาน 
             6.3  การปฏิบติัตามแผน 
                                6.3.1  ผูบ้ริหารเชิญผูแ้ทนสถานศึกษาอ่ืนร่วม ประชุมช้ีแจงรายละเอียด 
                                                   การเรียนการสอนระดบัปฐมวยั 
                               6.3.2  ผูบ้ริหารน าเสนอการจดัการศึกษาปฐมวยัใหห้น่วยงานสถานศึกษา 
                                                   อ่ืนทราบตามปฏิทินปฏิบติังาน 
             6.4   การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
                                6.4.1  ผูบ้ริหารด าเนินการประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน 
          6.5   การตรวจสอบประเมินผล  
                               6.5.1  ผูบ้ริหารใหต้วัแทนสถานศึกษาอ่ืนตอบแบบสอบถาม 
                               6.5.2  ผูแ้ทนสถานศึกษาแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในวชิาการ 
   6.6  การรายงานผลการด าเนินการ 
                              6.6.1  ผูบ้ริหารรายงานประสานความร่วมมือการพฒันาวชิาการ 
                                                  สถานศึกษาต่อเขตพื้นท่ี 
 7.  ด้านส่งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันอ้น่               
ทีจั่ดการศึกษาปฐมวยั 
      7.1  การก าหนดเป้าหมาย 
                    7.1.1  เช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบับุคคล ครอบครัว  
                                                   และหน่วยงานอ่ืนสนบัสนุนงานวชิาการท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั 
           7.2  การวางแผน 
                                7.2.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเชิญตวัแทนบุคคล ครอบครัว องคก์ร  
                                                   หน่วยงาน สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัร่วมวางแผน                      
                                                  จดักิจกรรมวชิาการ 
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                               7.2.2  ผูบ้ริหารร่วมกบัตวัแทนก าหนดปฏิทินงาน 
         7.3   การปฏิบติัตามแผน 
                                7.3.1  ผูบ้ริหารเชิญวทิยากรมาบรรยายเก่ียวกบัเร่ืองการพฒันางาน 
                                                   วชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาใหก้บับุคคล           
                                                   ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั 
                                7.3.2  ครูน าเสนอผลงานวชิาการปฐมวยักบั ครอบครัว องคก์ร สถาบนัอ่ืน 
         7.4   การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
                                7.4.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษามอบวฒิุบตัรผูร่้วมประชุมงานวชิาการ 
                                7.4.2  วทิยากรมอบเกียรติบตัรใหผู้ร่้วม้ังวชิาการ 
                7.5   การตรวจสอบประเมินผล  
                                7.5.1  สถานศึกษาใหผู้ร่้วมงานวชิาการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
               7.6  การรายงานผลการด าเนินการ 
                                7.6.1  คณะกรรมการจดังานวิชาการสรุปผลการประชุมวชิาการ                           
                                                   จากแบบสอบถาม 
                               7.6.2  ผูบ้ริหารสรุปส่งรายงานการประเมินผลใหเ้ขตพื้นท่ีรับทราบ 
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(ฉบับร่าง)    รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้น้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
 

         กระบวนการปฏิบัติงานวิชาการ                                                                                                                                       งานวิชาการ 
 1. การก าหนดเป้าหมาย                                                                            1. ดา้นพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา                7.  ดา้นนิเทศการศึกษา 
 2. การวางแผน                                                                                          2. ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้                    8.  ดา้นแนะแนวการศึกษา 
 3. การปฏิบติัตามแผน วิชาการ                                                  3. ดา้นวดัผลและประเมินพฒันาการ               9.  ดา้นพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา                                                                                      
 4. การส่งเสริม นิเทศ  ก ากบั ติดตาม                                                         4. ดา้นวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา         10.  ดา้นส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน                                                                                       
 5. การตรวจสอบ ประเมินผล                                                                    5. ดา้นพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลย ี 11.  ดา้นประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน                                         

 6. การรายงานผลการด าเนินงาน                                                                6. ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้                              12.  ดา้นส่งเสริมสนบัสนุนวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว  องคก์รหน่วยงาน                                            
                                                                                                                                                                                               และสถานบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา       
 

 พฒันาหลกัสูตร วจิยัเพื่อพฒันา พฒันาส่ือ นวตักรรม นิเทศการศึกษา แนะแนวการศึกษา ประกนัคุณภาพภายใน ส่งเสริมความรู้วชิาการ ประสานความร่วมมือ สนบัสนุนวชิาการ 
เป้าหมาย • สอดคลอ้งกบัพฒันาการ 

ของเด็ก 

• ชุมชนมีส่วนร่วม 

• สร้างองคค์วามรู้ให้กบั
ผูบ้ริหาร  ครู 

• ส่ือครบ ปริมาณเพียงพอ 
ใชง้านไดดี้ 

• พฒันาคน 

• พฒันางาน 

• สร้างการประสาน 

• แนะน าแนวทาง
การศึกษาต่อ 
• เตรียมความพร้อม 

• มีความรู้ความเขา้ใจใน
มาตรฐานและตวัช้ีวดั
ระดบัปฐมวยั 

• สร้างความเขา้ใจ          
ในการเรียนการสอน      
ให้ชุมชน ผูป้กครอง 

• สถานศึกษาประสาน
ความร่วมมือ 

• สร้างเครือข่าย 

• เช่ือมความสัมพนัธ์
กบับุคคล ครอบครัว
และหน่วยงานอ่ืน 

วางแผน • ผูบ้ริหาร  ครู    ชุมชน             
ร่วมกนัวางแผน 

• อบรมครูให้เป็นผูด้  าเนินการ 

• ศึกษาคน้ควา้งานวจิยั 
• จดัการอบรมปฏิบติัการ 

• ส ารวจส่ือท่ีมีอยู ่
• จดัการหาส่ือ 
 

• ผูบ้ริหาร ครูวชิาการ
ร่วมกนัวางแผนการนิเทศ 

• ส ารวจเด็กท่ีจบชั้นระดบั
ปฐมวยั 
 

• ปรึกษาร่วมกนัและ
สร้างความเขา้ใจ
มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

• ก าหนดตารางประชุม
ผูป้กครอง 

• ส ารวจขั้นตอนในการ
ประสานความร่วมมือ 

• จดักิจกรรมวชิาการ 

ปฏิบติัตาม
แผน 

• ผูบ้ริหาร  ครู  ชุมชนร่วมกนั
พฒันาหลกัสูตร 

• ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ 
• ครูเป็นผูล้งมือปฏิบติั 

• ครูใชส่ื้อสอนประกอบการ
สอน 

• นกัเรียนลงมือฝึกปฏิบติัส่ือ 

• ผูบ้ริหาร ครูวชิาการ
ศึกษานิเทศก ์ ท าการนิเทศ 

• เชิญผูป้กครองมาร่วม
กิจกรรมสร้างความเขา้ใจ
ร่วมกนั 

• ผูบ้ริหาร ครูวชิาการ 
คณะครูลงมือปฏิบติัการ 

• ประชุมผูค้รองภาค
เรียนละ 1 คร้ัง 
• สร้างความสัมพนัธ์ 

• ประชุมช้ีแจงรายละเอียด
การเรียนการสอนระดบั
ปฐมวยั 

• เชิญวทิยากรมา
บรรยาย 
• เผยแพร่ผลงาน 

ส่งเสริม นิเทศ 
ก ากบั ติดตาม 

• ผูบ้ริหาร ครูวชิาการเป็นผู ้
ก  ากบัติดตาม 

• ศึกษานิเทศก์
ประชุมสัมมนาอภิปรายผล 

 

• ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก ์
ก ากบัติดตามการใช้ 

•  ผูบ้ริหาร ครูวชิาการ
ศึกษานิเทศก ์ ท าการนิเทศ
ตวัต่อตวั(coaching) 

• โรงเรียนสร้างความ
มัน่ใจให้กบัผูป้กครองและ
ชุมชน 

• ผูบ้ริหาร ครูวชิาการ 
ศึกษานิเทศก์ท าหนา้
ประเมินสถานศึกษา 

• ผูบ้ริหาร ครูติดตาม 

แนะน าผูป้กครอง 
ชุมชน 

• ผูบ้ริหารด าเนินการ
ประสานความร่วมมือกบั
สถานศึกษาอ่ืน 

• มอบวฒุิบตัร 
• มอบเกียรติบตัร 

ตรวจสอบ
ประเมินผล 

• ครูใชแ้บบสอบถามความพึง
พอใจการใชห้ลกัสูตรกบั
ผูป้กครองละชุมชน 

• ครูน าผลไปประยกุตใ์ช้ 
 

 

• ครูตรวจสอบส่ือ 
   - ระยะคร่ึงปี 

   - ระยะตลอดปี 

• แบบสอบถาม 

• สัมภาษณ์ 
• ผูป้กครองตอบ
แบบสอบถาม 

• สัมภาษณ์ 

• แบบสอบถาม 

• สัมภาษณ์ 

• แบบสอบถาม 

•แบบสอบถาม ประเมิน
ตวัแทนประสานความ
ร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน 

• แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

• ผูบ้ริหารรายงานกรรมการ
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 

• ผูเ้ช่ียวชาญและผูบ้ริหาร
รายงานผลต่อครูผูส้อน 

 

• ครูรายงานผลการใชส่ื้อต่อ
ผูบ้ริหารและศึกษานิเทศก์ 

• ผูบ้ริหาร  ครูวชิาการ 
ศึกษานิเทศกส์รุปผล 

• ครูวชิาการสรุปผล 

• ผูบ้ริหารรายงานต่อเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

• ผูบ้ริหารร่วมกบั
ศึกษานิเทศกส์รุปผล 

• ครูวชิาการเป็นผู ้
สรุปผลต่อผูบ้ริหาร 
• ผูบ้ริหารรายงานเขต 

• ผูบ้ริหารรายงานผลต่อ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

• คณะกรรมการผู ้
ประเมินผลต่อ 
ผูบ้ริหาร  

รูปแบบการบริหาร 
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเตพ้น้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบุรี 
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                2.2  ตรวจสอบรูปแบบ  
                             น า ร่าง รูปแบบท่ีได้จากขั้ นตอนท่ี  1  ไปด า เ นินการสัมมนาผู ้เ ช่ี ยวชาญ 
(Connoisseurship) จ านวน 9  คน ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา จ านวน 3  ท่าน  
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารสถานศึกษาจ านวน 3 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นนกัวิชาการจ านวน 3 ท่าน 
คณะผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น สรุปเป็นภาพรวมไวด้งัน้ี 
 
ตารางที ่16   ขอ้เสนอแนะขอ้คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีตรวจสอบรูปแบบ  
 

ประเด็นหลักของรูปแบบ ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

 
ประเด็นที ่1  องค์ประกอบของรูปแบบ 
        องคป์ระกอบของรูปแบบประกอบดว้ย  6 ขอ้ 
คือ              
          1) เป้าหมาย  
          2) วางแผน            
          3) ปฏิบติัตามแผน  
          4) ส่งเสริม ควบคุม ก ากบั ติดตาม นิเทศ  
          5) ตรวจสอบและประเมินผล    
          6) รายงานผลการด าเนินงาน 
 
ประเด็นที ่2  ขอบข่ายงานวชิาท่ีน ามาร่างรูปแบบ
เลือกมาเฉพาะท่ีมีปัญหาระดบัปัญหาปานกลาง     
7 ดา้น ส าหรับท่ีมีปัญหาระดบัปัญหานอ้ย  5  ดา้น
ไม่ไดน้ ามาร่างรูปแบบ 
 
 
 
 

 
1. ผูเ้ช่ียวชาญส่วนมากมีความเห็นวา่ 
     -  ควรปรับค าวา่องคป์ระกอบ  เปล่ียนเป็น
กระบวนการปฏิบติังานวชิาการ 6 ขั้น ดงัน้ี 
               1) การก าหนดเป้าหมาย 
               2)  การวางแผน 
               3)  การปฏิบติัตามแผน 
               4)  การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั  ติดตาม 
               5)  การตรวจสอบ ประเมินผล 
               6)  การรายงานผลการด าเนินงาน  
 
2. ผูเ้ช่ียวชาญส่วนมากมีความเห็นวา่   
        - ควรปรับเปล่ียนค าวา่ขอบข่ายงาน
วชิาการเปล่ียนเป็น งานวชิาการ  12  ดา้น 
        - กระบวนการปฏิบติังานวชิาการท่ีมี
ปัญหาระดบัปัญหาปานกลาง 7 ดา้น และท่ีมี             
ปัญหาระดบัปัญหานอ้ย 5 ดา้น ใหน้ ามาสร้าง
รูปแบบดว้ยทั้งหมด 12 ดา้น  
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ขั้นตอนที ่3    ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบ      
       น าร่างรูปแบบท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
ในขั้นตอนท่ี 2  ไปประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัของรูปแบบ โดย
ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน  12  คน  ซ่ึงมีผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
                  3.1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตารางที ่17     จ  านวนและร้อยละของผูท้รงคุณวฒิุ จ  าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  ต าแหน่ง   
                       ปัจจุบนัและประสบการณ์(ในต าแหน่ง) 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน(N= 12) ร้อยละ 
1. เพศ 
            ชาย 
            หญิง 
2. ระดบัการศึกษา 
            ปริญญาเอก 
            ปริญญาโท 
3. ต าแหน่งปัจจุบนั 
            ผูบ้ริหารการศึกษา 
            ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
            นกัวชิาการ 
4. ประสบการณ์(ต าแหน่งขอ้ 3)  
            4-6 ปี 
            7-9 ปี 
             10 ปีข้ึนไป 

 
9 
3 
 
10 
2 
 
4 
4 
4 
 
1 
1 
10 

 
75.00 
25.00 

 
83.33 
16.67 

 
33.33 
33.33 
33.33 

 
8.30 
8.30 

83.30 
 
 จากตารางที่ 17    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย        
มากท่ีสุด จ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00ระดบัการศึกษาเป็นปริญญาเอกจ านวน  10 คน  คิดเป็นร้อยละ 83.33 คน ระดบัปริญญาโท 
จ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ16.67 ต าแหน่งผู ้บริหารการศึกษา  ผู ้บริหารสถานศึกษาและ
นกัวิชาการต าแหน่ง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ประสบการณ์ 10 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด จ านวน 10 คน  
คิดเป็นร้อยละ 83.33 รองลงมาเป็นประสบการณ์ 4-6ปี และ 7-9 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 
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3.2  การแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสม   และ        
ความเป็นไปได้ของรูปแบบ  

ด้านวชิาการ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 

     ด้านพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   
1. การจดัท าโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาและสาระท่ีควร
เรียนรู้ไดก้ าหนดใหมี้ในหลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์ เป้าหมาย และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

  

2. ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 

  

3. การจดัประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนบริหารวชิาการโดย
ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาและแผนกลยทุธ์เป็นขอ้มูลในการ
วางแผน 

  

4. การนิเทศ ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานการบริหาร
หลกัสูตรของสถานศึกษา 

  

5. การตรวจสอบและประเมินผลการใชห้ลกัสูตรรวมทั้ง
ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรใหเ้หมาะสม 

  

6. การสรุปผลการด าเนินงานบริหารหลกัสูตรของ
สถานศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 

  

    ด้านการกระบวนการเรียนรู้   
1. การก าหนดเป้าหมายวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลก่อน
วางแผนการจดัการเรียนการสอน 

  

2. การส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

  

3. การพฒันาบุคลากรดา้นการเรียนการสอนใหรู้้จกัเทคนิค
และวธีิการสอนอยา่งหลากหลาย 

  

4. การนิเทศติดตามผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

  

5. การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้รับทราบ 
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6. การรายงานผลการจดักิจกรรมใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบแลว้
น าผลการจดักิจกรรมไปปรับปรุงแกไ้ขคร้ังต่อไป 

  

     ด้านวดัผลและประเมินพัฒนาการ   
1.  การก าหนดระเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัและ
ประเมินพฒันาการของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

  

2. การส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการวดัและประเมินพฒันาการ
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา 

  

3. การวดัและประเมินผลพฒันาการเด็กตามสภาพจริงอยา่ง
สม ่าเสมอ 

  

4. การก ากบั ติดตามการวดัและประเมินพฒันาการเป็นไป
ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินพฒันาการตามหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2546 

  

5. การตรวจสอบการใชเ้คร่ืองมือวดัผลและประเมินผล
พฒันาการท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

  

6. การรายงานผลการวดัและประเมินพฒันาการใหมี้คุณภาพ   
     ด้านวจัิยเพ้อ่พฒันาคุณภาพการศึกษา   
1. สถานศึกษาสร้างความตระหนกัแก่บุคลากรใหเ้ห็น
ประโยชน์และความส าคญัของการท าวจิยั 

  

2. มีแผนการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการัดท าวจิยั
ใหก้บับุคลากรในสถานศึกษา 

  

3. การส่งเสริมบุคลากรในการท าวจิยัอยา่งต่อเน่ือง   
4. การก ากบั ติดตามการท าวิจยัอยา่งต่อเน่ือง   
5. การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาปฐมวยั
เพื่อน าผลการวจิยัมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

  

6. การเผยแพร่ผลงานการวิจยักบัสถานศึกษาหน่วยงานและ
องคก์รอ่ืน 

  

   ด้านพฒันาส่้อ นวตักรรม และเทคโนโลยี   
1.  การระบุเป้าหมายการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาปฐมวยัอยา่งชดัเจน 
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2. การจดัท าแผนทะเบียนส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  

 
 

 
3. การน าวสัดุทอ้งถ่ินมาผลิตส่ือการเรียนการสอนและน าภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการผลิตส่ือการเรียนการ
สอน 

  

4. การส่งเสริม ควบคุม ก ากบัติดตาม และการนิเทศการใชส่ื้อ
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

  

5. การตรวจสอบและประเมินผลการใชส่ื้อ นวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพื่อศึกษาประกอบการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

  

6. การรายงานผลการใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษา 

  

     ด้านพฒันาแหล่งเรียนรู้   
1. การระบุเป้าหมายการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีชดัเจน   
2. การจดัท าแผนทะเบียนขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายานอกใหค้รบถว้นสมบรูณ์ 

  

3. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รู นกัเรียนใชแ้หล่งเรียนรู้
และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

  

4. การก ากบั ติดตาม และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้                         
อยา่งสม ่าเสมอ 

  

5. การตรวจสอบ และประเมินผลแหล่งเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ   
6. การรายงานผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินแหล่ง
เรียนรู้ไปใชใ้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

  

6. การรายงานผลการด าเนินงานและน าผลการประเมิน  
แหล่งรู้ไปใชใ้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

  

      ด้านนิเทศการศึกษา   
1. สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

  

2. ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดปฏิทินการนิเทศ
การเรียนการสอน 
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3. การด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตาม
แผนท่ีก าหนดไว ้

  

4. การควบคุมก ากบั ติดตาม การนิเทศงานวชิาการอยา่ง
ต่อเน่ือง 

  

5. การประเมินผลการนิเทศงานวชิาการตามแผนการนิเทศ
อยา่งสม ่าเสมอ 

  

6. รายงานผลการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนเพื่อ
น าไปปรับปรุงแกไ้ข 

  

   ด้านแนะแนวการศึกษา   
1. การประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวชอ้งในการก าหนดแนวทางและ
เป้าหมายการแนะแนวอยา่งชดัเจน 

  

2. จดัท าแผนการท าเอกสาร คู่มือ และเคร่ืองมือการแนะแนว
อยา่งเพียงพอ 

  

3. การจดักิจกรรมแนะแนวอยา่งหลากหลายเหมาะสมกบั
ปัญหาและความตอ้งการของผูป้กครอง 

  

4. การก ากบั ติดตาม นิเทศ การจดัระบบและกระบวนการ
แนะแนวอยา่งสม ่าเสมอ 

  

5. การตรวจสอบและประเมินผลการแนะแนวปัญหาและ
ความตอ้งการของผูป้กครอง 

  

6. การรายงานผลการด าเนินงานการแนะแนว   
    ด้านพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   
1. สถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

  

2. การวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกนั
คุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายความส าเร็จของ
สถานศึกษา 

  

3. ด าเนินการพฒันางานตามแผนประกนัคุณภาพการศึกษา
ปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง 

  

4. การส่งเสริม ควบคุม ก ากบั ติดตาม นิเทศการประกนั
คุณภาพ 
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5. การด าเนินงานการพฒันางานตามแผนติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 

  

6. น าผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษามาใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

  

   ด้านส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน   
1. การระบุเป้าหมายในการส่งเสริมความรู้การศึกษาปฐมวยั
แก่ชุมชน 

  

2. การจดัท าแผนส่งเสริมความรู้การศึกษาปฐมวยัแก่ชุมชน   
3. การจดัท าปฏิทินปฏิบติังานส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่
ชุมชน 

  

4. การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม การปฏิบติังานส่งเสริม
ความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 

  

5. การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานส่งเสริม
ความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 

  

6. การรายงานผลด าเนินงานส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่
ชุมชนเพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง 

  

    ด้านประสานความร่วมม้อในการพฒันาวชิาการกบั
สถานศึกษาอ้น่ 

  

1. การก าหนดเป้าหมายประสานความร่วมมือในการพฒันา
วชิาการ 

  

2. แผนการจดัท าเอกสารและคู่มือ ประสานงานความร่วมมือ
ในการพฒันางานวชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 

  

3. การจดัท าปฏิทินประสานความร่วมมือในการพฒันางาน
วชิาการและด าเนินการตามก าหนดสม ่าเสมอ 

  

4. การก ากบั ติดตาม นิเทศประสานความร่วมมือในการ
พฒันางานวชิาการสม ่าเสมอ 

  

5. การตรวจสอบและประเมินผลประสานความร่วมมือใน
การพฒันางานวชิาการ 
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6. การรายงานผลด าเนินงานประสานความร่วมมือในการ
พฒันางานวชิาการ 

  

     ด้านส่งเสริมสนับสนุนวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ้น่ทีจั่ดการศึกษา 

  

1. การระบุเป้าหมายส่งเสริมสนบัสนุนวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

  

2. การจดัท าแผนเอกสาร  และคู่มือส่งเสริมสนบัสนุน
วชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และ    
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

  

3. การจดัท าปฏิทินส่งเสริมสนบัสนุนวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

  

4. การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตามการส่งเสริมสนบัสนุน 
วชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและ    
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

  

5. การตรวจสอบและประเมินผลส่งเสริมสนบัสนุนวชิาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

  

6. การรายงานผลการด าเนินงานการส่งเสริมสนบัสนุน
วชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและ    
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
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3.3 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบ  
 
ตารางที ่18  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิในการประเมินความ 
                    เหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัของรูปแบบ  
 

รายการประเมิน  S.D. การแปลผล 

ด้านความเป็นไปได้ 
1. รูปแบบน้ีน าไปใชใ้นสถานการณ์จริงได ้
2. รูปแบบน้ีเป็นท่ียอมรับได ้
3. มีความเป็นไปไดท่ี้สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี จะน ารูปแบบน้ีไปใช ้

 
4.65 
4.80 
4.71 

 
0.61 
0.41 
0.45 

 
   มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
                                                                                              รวมเฉล่ีย 4.72 0.40 มากท่ีสุด 
ด้านความเหมาะสม 
4. รูปแบบน้ีมีความเหมาะสมในการน าไปใชใ้นการปฏิบติังานวชิาการ
ของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี  
5. รูปแบบน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานทางวชิาการของ
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
6. รูปแบบไดร้ะบุองคป์ระกอบการพฒันาของรูปแบบไดช้ดัเจน 
7. รูปแบบการบริหารวชิาการของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีมีความเหมาะสมและน าไปปฏิบติัได ้ 
8. กระบวนการพฒันาการบริหารวชิาการในรูปแบบมีความชดัเจน
เหมาะสมและน าไปปฏิบติัได ้

 
4.65 

 
 

4.80 
 

4.72 
4.80 

 
4.86 

 

 
0.48 

 
 

0.41 
 

0.45 
0.41 

 
0.35 

 
มากท่ีสุด 

 
 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

                                                                                             รวมเฉล่ีย 4.77 0.32 มากท่ีสุด 
                                                                                     รวมเฉล่ียทั้งหมด 4.74 0.34 มากท่ีสุด 
  
                จากตารางที่ 18   ผลการประเมินความเป็นไปได ้และความเหมาะสมของรูปรูปแบบ 
การบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาประถมวยัของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี   พบว่า ผูป้ระเมินมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารวิชาการ    
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ในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา โดยภาพรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด(  = 4.74)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย
คือ  ดา้นความเหมาะสม (  = 4.77)  และดา้นความเป็นไปได ้(  = 4.71)  ตามล าดบั เม่ือพิจารณา
เป็นในประเด็นย่อยพบวา่ มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย 3 ล าดบัแรกเป็นรายขอ้  
 ด้านความเป็นไปได้     รูปแบบน้ีเป็นท่ียอมรับได ้(  = 4.80)    มีความเป็นไปได้ท่ี
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี จะน ารูปแบบน้ีไปใช้   (  
=4.71)  และรูปแบบน้ีน าไปใชใ้นสถานการณ์จริงได ้ (  = 4.65)   ตามล าดบั 
 ด้านความเหมาะสม    กระบวนการพฒันาการบริหารวชิาการในรูปแบบมีความชดัเจน
เหมาะสมและน าไปปฏิบติัได ้ (  = 4.86) รูปแบบน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานทางวชิาการ
ของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี   และการบริหารวชิาการส าหรับ
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี ท่ีระบุไวใ้นรูปแบบมีความเหมาะสมและ
สามารถน าไปปฏิบติัได ้(  = 4.80) เท่ากนั  และรูปแบบไดร้ะบุองคป์ระกอบของรูปแบบไดช้ดัเจน
(  = 4.72)   ตามล าดบั    
 
 ขั้นตอนที ่4  รูปแบบการบริหารวชิาการในการจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา
สังกดัส านักงานเขตพ้น้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
      ผูว้จิยัไดน้ าขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงวฒิุมาปรับปรุงรูปแบบ 
โดยการน ามาปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  อีกคร้ังหน่ึงเพื่อปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมให้มี
ความเหมาะสมความเป็นไปได้ของรูปแบบยิ่งข้ึน เพื่อการน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   จึงได้
รูปแบบท่ีสมบูรณ์     “รูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี”   ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 1. กระบวนการปฏิบัติงานวชิาการ 
                           กระบวนการปฏิบติังานวิชาการท่ีใช้ในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา
คร้ังน้ี ประกอบดว้ย  6  ขั้น 
                           1)   การก าหนดเป้าหมาย   
                           2)   การวางแผน 
                           3)    การปฏิบติัตามแผน 
                           4)    การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม  
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                           5)    การตรวจสอบ ประเมินผล 
                           6)    การรายงานผลการด าเนินงาน 
 2. งานวชิาการในการจัดการศึกษาปฐมวยั 
                           งานวชิาการท่ีใชใ้นการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา
คร้ังน้ีแบ่งออกเป็น  12  ดา้น  
                            1)  ดา้นพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
                            2)  ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้  
                            3)  ดา้นวดัผลและ ประเมินพฒันาการ  
                            4)  ดา้นวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา    
             5)  ดา้นพฒันาส่ือ  นวตักรรม  และเทคโนโลยี 
                            6)  ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้   
                            7)  ดา้นนิเทศการศึกษา 
                            8)  ดา้นแนะแนวการศึกษา 
                            9)  ดา้นพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                            10)  ดา้นการส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน 
                        11)  ดา้นประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
                        12)  ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์รหน่วยงานและ 
                               สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 
1.  ด้านพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
          1.1  การก าหนดเป้าหมาย 
                                    1.1.1  สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กปฐมวยั 
                                    1.1.2  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร 
                                    1.1.3  สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรปฐมวยั ปี 2546 (หลกัสูตรแกนกลาง) 
         1.2  การวางแผน 
                                    1.2.1  การมีส่วนร่วมระหวา่งผูบ้ริหาร  ครู  กรรมการสถานศึกษา 
                                                   วางแผนพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
                                    1.2.2  ด าเนินการวางแผนการอบรมพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหก้บัครู 
                                  1.2.3  การมีส่วนร่วมระหวา่งผูบ้ริหาร ครู  ชุมชนในการวางแผนประเมิน 
                                                   การใชห้ลกัสูตร 
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    1.3  การปฏิบติัตามแผน 
                                    1.3.1  การปฏิบติัตามแผนการพฒันาหลกัสูตรระหวา่งผูบ้ริหาร ครู ชุมชน 
                                  1.3.2  ครูน าหลกัสูตรมาใชส้อนจริง 
               1.4  การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั  ติดตาม 
                                    1.4.1  การก ากบัติดตามการใชห้ลกัสูตรโดยผูบ้ริหาร  ครูวิชาการ และ 
                                                   ศึกษานิเทศก ์
         1.5   การตรวจสอบประเมินผล  
                                    1.5.1  การสอบถามความพึงพอใจถึงการใชห้ลกัสูตรกบัผูป้กครองโดยครู 
             1.6  การรายงานผลการด าเนินการ 
                                    1.6.1  การรายงานผลการใชห้ลกัสูตรใหผู้บ้ริหารสถานศึกษารับทราบ 
                                                   ปัญหา 
                                    1.6.2  การรายงานผลการใชห้ลกัสูตรใหศึ้กษานิเทศกรั์บทราบ 
                                    1.6.3  การรายงานผลการใชห้ลกัสูตรใหค้ณะกรรมการ 
                                                   สถานศึกษา 
                                    1.6.4  การรายงานผลการใชห้ลกัสูตรต่อเขตพื้นท่ีโดยผูบ้ริหาร 
                                                   สถานศึกษา 
2.  ด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
            2.1  การก าหนดเป้าหมาย 
                               2.1.1  พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
                               2.1.2  วเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
                               2.1.3  ก าหนด เป้าหมายการเรียนร่วมกนัโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั                         
        2.2  การวางแผน 
                                2.2.1  การมีส่วนร่วมระหวา่งผูบ้ริหาร ครูวางแผนจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
                                2.2.2  ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามก าหนดเวลา 
        2.3   การปฏิบติัตามแผน 
                                2.3.1  การมีส่วนร่วมระหวา่งผูบ้ริหาร ครู ปฏิบติัตามแผน   
                               2.3.2  ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บัเด็ก 
   2.4   การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
                                2.4.1  การนิเทศ ก ากบั ติดตาม การจดักิจกรรมการเรียนรู้              
                                                   ของครูผูส้อนโดยผูบ้ริหาร 
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                                2.4.2  การก ากบั  ติดตาม การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดย 
                                                   ศึกษานิเทศก ์
         2.5   การตรวจสอบประเมินผล  
                                     2.5.1  การประเมินผลการจดักิจกรรมกบัครูผูส้อนโดยผูบ้ริหาร และ       
                                                   ครูวชิาการ 
                                         2.5.2  การมีส่วนร่วมระหวา่งผูป้กครอง  ชุมชนในการรับรู้และประเมิน 

          ความพึงพอใจ ของครูผูส้อนระดบัปฐมวยัท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้  
          ใหก้บัเด็ก 

 2.6  การรายงานผลการด าเนินการ 
                                2.6.1  ครูผูส้อนรายงานผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหบ้ริหารรับทราบ          
                                                   ทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์ 
                                  2.6.2  ผูบ้ริหารรายงานผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บัศึกษานิเทศก ์
 3.  ด้านวดัผลและประเมินพัฒนาการ 
              3.1  การก าหนดเป้าหมาย 
                                3.1.1  การประเมินผลพฒันาการเด็กปฐมวยัเกิดข้ึนเน่ืองจากความ 
                                                   ตอ้งการท่ีจะเขา้ใจพฒันาการและความกา้วหนา้ของเด็กปฐมวยั 
                                3.1.2  พฒันาการและความกา้วหนา้ของเด็กในแต่ละช่วงเวลา 
                             3.1.3  ความกา้วหนา้และการเปล่ียนแปลงของเด็กเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
                                                   ตลอดเวลา  
                               3.1.4  บทบาทและสถานภาพในกลุ่มของเด็ก 
           3.2  การวางแผน 
                                3.2.1  การมีส่วนร่วมระหวา่งผูบ้ริหาร ครู วางแผนสร้างเกณฑว์ดัผลและ 
                                                   ประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั 
                                         3.2.2   การวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร  ครูวชิาการ  เพื่อช่วยให ้ 
                                                    ครูผูส้อนไดน้ าขอ้มูลจากการประเมินผลมาจดัประสบการณ์ให้  
                                                    เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั ความสามารถของเด็กแต่ละคน 
         3.3   การปฏิบติัตามแผน 
                               3.3.1  ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัเร่ิมลงมือวดัผลและประเมินพฒันาการ    
                                3.3.2  ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัสังเกตเด็กเป็นรายบุคคล 
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     3.4   การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
                                3.4.1  ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ ก ากบั ติดตามการประเมินผลและประเมิน 
                                                    พฒันาการเด็กเป็นรายบุคคล 
         3.5   การตรวจสอบประเมินผล  
                                3.5.1 การผูป้ระเมินผลเด็กโดยครูผูส้อน 
                                3.5.2  การสังเกตพฤติกรรมเด็ก (Observation) 
                                     3.5.3  การสัมภาษณ์ (Interview) 
                                     3.5.4  การเขียนบนัทึกกบัตวัเด็ก (Anecdotes) 
                                     3.5.5  แ้้มผลงาน(Portfolios)  
                                        3.5.6  การใชแ้บบประเมินผลพฒันาการ (Check  lists)      
 3.6  การรายงานผลการด าเนินการ 
                                3.6.1  ครู รายงานผลและประเมินพฒันาการใหผู้บ้ริหาร ศึกษานิเทศก ์
                                    3.6.2  ผูบ้ริหารรายงานผลการวดัผลและประเมินพฒันาการต่อส านกังาน 
                                                   เขตพื้นท่ีการศึกษา 
4.  ด้านวจัิยเพ้อ่พฒันาคุณภาพการศึกษา  
                4.1  การก าหนดเป้าหมาย 
                                   4.1.1  ใหโ้อกาสครูในการสร้างองคค์วามรู้  ทกัษะการท าวิจยั          
                                                   การประยกุตใ์ช ้การตระหนกัถึงทางเลือกท่ีเป็นไปไดท่ี้จะ 
                                                   เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน 
                               4.1.2  พฒันาการเรียนการสอนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน    
              4.2  การวางแผน 
                               4.2.1  การวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร ครู การศึกษาคน้ควา้ เอกสาร   
                                                   และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
                               4.2.2   การวางแผนจดัการอบรมครูปฏิบติัการในการท าวจิยัโดยผูบ้ริหาร  
 4.3  การปฏิบติัตามแผน 
                              4.3.1  การร่วมมือระหวา่งผูบ้ริหารกบัครู ด าเนินการอบรมปฏิบติัการ     
                                                   การท าวจิยั 
                               4.3.2  การลงมือฝึกปฏิบติัการท าวจิยัโดยครู 
         4.4   การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
                               4.4.1  ก ากบั ติดตามผลงานการวจิยัโดยผูบ้ริหาร 
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                               4.4.2  ศึกษานิเทศกป์ระชุมสัมมนา อภิปรายผล 
          4.5  การตรวจสอบประเมินผล  
                               4.5.1  ครูประเมินผลการวิจยักบัเด็กนกัเรียน 
                               4.5.1  ครูน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ช ้
            4.6  การรายงานผลการด าเนินการ 
                               4.6.1  ผูเ้ช่ียวชาญและผูบ้ริหารรายงานผลการวจิยั 
5.  ด้านพฒันาส่้อ นวตักรรม และเทคโนโลยี 
               5.1  การก าหนดเป้าหมาย 
                               5.1.1 ช่วยใหก้ระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปสู่เป้าหมาย      
                                                   อยา่งมีประสิทธิภาพ 
                              5.1.2  ตอ้งการใหมี้ส่ือครบ ปริมาณเพียงพอ ใชง้านไดดี้ 
              5.2  การวางแผน 
                                5.2.1  การส ารวจส่ือท่ีมีอยู ่ มีจ านวนเพียงพอและใชง้านไดดี้โดยครู 
                               5.2.2  การวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร ครู ในการผลิตส่ือ 
                                5.2.3  การวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร ครู ในการจดัหาส่ือภายใน 
                                                   และภายนอก 
 5.3   การปฏิบติัตามแผน 
                                5.3.1  การด าเนินการจดัหาส่ือร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร กบัครูผูส้อน    
                                5.3.2  ครูใชส่ื้อท่ีมีอยูป่ระกอบการเรียนการสอน 
                                5.3.3  เด็กลงมือฝึกปฏิบติัตามส่ือ 
         5.4   การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
                                5.4.1  การ ก ากบั ติดตามการใชส่ื้อโดยผูบ้ริหาร กบัศึกษานิเทศก์ 
           5.5   การตรวจสอบประเมินผล  
                                5.5.1  ครูตรวจสอบส่ือทุกภาคการศึกษาปีละ 2 คร้ัง คือ 

                     -ระยะคร่ึงปี 
                     -ระยะตลอดปี 

           5.6  การรายงานผลการด าเนินการ 
                                  5.6.1  ครู รายงานผลการใชส่ื้อต่อผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ 

 5.6.2  ผูบ้ริหารรายงานส่ือต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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6.  ด้านพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
             6.1 การก าหนดเป้าหมาย 
                             6.1.1  เพิ่มพนูประสบการณ์ตรงท่ีเด็กจะไดรั้บเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ 
                                                   กบัส่ิงต่างๆท่ีพบเห็น 
                              6.1.2  เป็นวธีิการจดัประสบการณ์ท่ีครูพาเด็กๆไปศึกษาสภาพความเป็น 
                                                   จริงนอกหอ้งเรียนรอบๆ บริเวณโรงเรียน หรือนอกโรงเรียน 
           6.2  การวางแผน 
                                6.2.1  การวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร  ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั ศึกษา 
                                                   ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้                             
                                6.2.2  ครูผูส้อนส ารวจแหล่งเรียนร่วมกบัผูป้กครอง 
                                6.2.3  ครูร่วมกบัผูป้กครองช่วยกนัพฒันาแหล่งเรียนรู้ใหเ้กิดประโยชน์ 
       6.3   การปฏิบติัตามแผน 
                                6.3.1  ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน  ผูป้กครองพาเด็กไปทศันศึกษานอกสถานท่ี    
                                6.3.2  ครูผูส้อนพาเด็กมาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน หรือในชุมชน 
          6.4   การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
                                 6.4.1  ผูบ้ริหาร นิเทศ ก ากบั ติดตาม ครูผูส้อนรับปฐมวยั 
                                 6.4.2  ศึกษานิเทศก ์มาสังเกตการสอนของครูผูส้อนระดบัปฐมวยั 
 6.5   การตรวจสอบประเมินผล 

                            6.4.1  ผูบ้ริหาร นิเทศ ก ากบั ติดตาม ครูผูส้อน                                                               
                            6.4.2  ศึกษานิเทศก ์มาสังเกตการสอนของครูผูส้อนระดบัปฐมวยั 

              6.6  การรายงานผลการด าเนินการ 
                                  6.6.1  ครู รายงานผลการพฒันาแหล่งเรียนรู้ใหผู้บ้ริหารรับทราบ 

 6.6.2  ผูบ้ริหารรายงานผลการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีต่อส านกังาน    
                                                  เขตพื้นท่ีการศึกษา 
7.  ด้านนิเทศการศึกษา 
            7.1  ก าหนดเป้าหมาย 
                                 7.1.1 ท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงข้ึนในองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
                                                  การศึกษา   เช่น  

                  -  พฒันาคน 
                  -  พฒันางาน 
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                  -  สร้างการประสานร่วมกนั 
       7.2  การวางแผน 
                               7.2.1  การวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร ครู เก่ียวกบัตารางการนิเทศ 
                                 7.2.2  ผูบ้ริหารคน้หาวธีิการปฏิบติังาน 
                                  7.2.3  ผูบ้ริหารวางโปรแกรมงาน 
           7.3   การปฏิบติัตามแผน 
                                 7.3.1  ผูบ้ริหารออกนิเทศตามตารางท่ีก าหนด 
                                  7.3.2  ครูวชิาการ ศึกษานิเทศก ์ท าการนิเทศ 
        7.4  การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
                                 7.4.1  ผูบ้ริหาร ครูวชิาการ ศึกษานิเทศก ์ท าการนิเทศตวัต่อตวั (coaching) 
            7.5  การตรวจสอบประเมินผล  
                                 7.5.1  ผูบ้ริหารใชว้ธีิการสังเกตการสอน 
                                      7.5.2  ผูบ้ริหาร  ครูวชิาการ ศึกษานิเทศก ์ ใชว้ธีิการสัมภาษณ์ พิจารณา 
                                                    ผลงานในเชิงปฏิบติัวา่ไดผ้ลมากนอ้ยเพียงใดและวดัผลดว้ยการ            
                                                    ประเมินอยา่งมีแบบแผน  มีความเท่ียงตรง  
           7.6  การรายงานผลการด าเนินการ 
                                     7.6.1  ผูบ้ริหาร  ครูวชิาการ  ศึกษานิเทศก ์สรุปผลใหค้รูรับทราบ 
                                    7.6.2  รับ้ังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ของครูแลว้น ามา 
                                                   พิจารณาร่วมกนั 
                                     7.6.3  ผูบ้ริหารรายงานผลการนิเทศต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา 
8.  ด้านแนะแนวการศึกษา 
               8.1  การก าหนดเป้าหมาย 
                                  8.1.1  แนะแนวทางการศึกษาต่อระดบัประถมศึกษากบัผูป้กครอง 
                                   8.1.2  ป้องกนัปัญหา  การแกปั้ญหา  และส่งเสริมพฒันาการเด็ก                                                                     
             8.2  การวางแผน 
                                   8.2.1  สถานศึกษาส ารวจเด็กท่ีจบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
                                   8.2.2  ผูบ้ริหาร ครูวชิาการร่วมกนัวางแผนรับเด็กศึกษาต่อระดบัประถม 
           8.3  การปฏิบติัตามแผน 
                                    8.3.1   สถานศึกษาเชิญผูป้กครองมาร่วมกิจกรรมสร้างความเขา้ใจ 
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           8.4   การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
                      8.4.1  สถานศึกษาสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูป้กครอง  และ  ชุมชน               
                                                   โดยใชก้ารจดันิทรรศการแสดงผลงานใหผู้ป้กครองเห็น  
                                    8.4.2  สถานศึกษาจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์  ระหวา่งผูป้กครอง   
                                                    กบัเด็ก 
          8.5  การประเมินตรวจสอบประเมินผล  
                                    8.5.1  สถานศึกษาใหผู้ป้กครองตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  และ 
                                                    แสดงความคิดเห็น 
                                  8.5.2  ครูประจ าชั้นน าแ้้มผลงาน(Portfolio) ของนกัเรียนมาให ้
                                                   ผูป้กครองดูและแสดงความคิดเห็น  
                                    8.5.3  สถานศึกษาจดัประชุมศิษยเ์ก่า 
                                  8.5.4  การโทรศพัทห์รือวธีิการติดต่อถามทาง E-mail 
           8.6   การรายงานผลการด าเนินการ 
                                     8.6.1  ครูวชิาการ ร่วมกบัครูสรุปผลการประชุมและการตอบ 
                                                   แบบสอบถามใหผู้บ้ริหารสถานศึกษารับทราบ 
                                     8.6.2  ผูบ้ริหารสถานศึกษารายงานต่อศึกษานิเทศก ์และส านกังานเขต 
                                                    พื้นท่ีการศึกษาต่อไป 
9.  ด้านพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                9.1  การก าหนดเป้าหมาย 
                                9.1.1  พฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน เป็นท่ียอมรับ 
                                                   และนิยมชมชอบของผูป้กครองและชุมชน ตลอดจน หน่วยงาน 
                                                   ท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
                                 9.1.2  ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน มีความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐานและตวัช้ีวดั                                  
        9.2  การวางแผน 
                               9.2.1  ผูบ้ริหาร ครูวชิาการ กรรมการ สถานศึกษา ร่วมกนัจดัท าแผน 
                                                         - จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
                                                         - จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
                                                         - แผนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
                                                            เป้าหมายของสถานศึกษา 
                                                         - แผนประเมินคุณภาพภายในและแผนงบประมาณ 
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                       9.2.2  ผูบ้ริหาร ครู ร่วมกนัและสร้างความเขา้ใจมาตรฐานและตวัช้ีวดั 
                                   9.2.3  ผูบ้ริหารวางแผนการตรวจเยีย่มและแผนการประเมิน                  
                                  9.2.4  ผูบ้ริหารก าหนดตารางการปฏิบติังานและมอบหมายภารงานให ้            
                                                   ผูป้ระเมินภายนอกแต่ละคนใหช้ดัเจนหลงัแจง้ก าหนด 
            9.3  การปฏิบติัตามแผน 
                                    9.3.1  ผูบ้ริหาร ร่วมกบัครูวชิาการ ท าหนา้ออกประเมินภายใน 
                                                    สถานศึกษาตามวนัเวลาท่ีก าหนด 
                                    9.3.2  ผูป้ระเมินภายนอกแจง้ใหส้ถานศึกษาทราบก่อนล่วงหนา้                                       
                                                    อยา่งนอ้ย  2  สัปดาห์ ก่อนลงมือประเมินสถานศึกษา 
           9.4   การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
                               9.4.1  ผูบ้ริหาร ครูวชิาการ ศึกษานิเทศกท์  าหนา้ท่ีประเมินสถานศึกษา 
            9.5   การตรวจสอบประเมินผล  
                                 9.5.1  ผูบ้ริหารสัมภาษณ์ครูผูส้อนตามแบบประเมินท่ีก าหนดไว ้
                                 9.5.2  ผูป้ระเมินภายนอกมาประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐาน  และ       
                                                    ตวับ่งช้ี 
                                 9.5.3  ตอบแบบสอบถาม 
        9.6  การรายงานผลการด าเนินการ 
                                9.6.1  ผูบ้ริหารร่วมกบัศึกษานิเทศกส์รุปผลการประเมิน 
                                9.6.2  ผูบ้ริหารรายงานผลการประเมินใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีรับทราบ 
10.  ด้านส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน 
            10.1  การเป้าหมาย 
                                 10.1.1  สร้างความเขา้ใจในการเรียนการสอนใหชุ้มชน ผูป้กครอง 
                                                      รับทราบ 
                                 10.1.2  ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน 
            10.2  การวางแผน 
                                 10.2.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษาวางแผนก าหนดตารางประชุมผูป้กครอง 
                                 10.2.2  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเชิญตวัแทนชุมชนร่วมวางแผนวชิาการ 
               10.3  การปฏิบติัตามแผน 
                                 10.3.1  สถานศึกษาเชิญตวัแทนชุมชน ผูป้กครองเขา้ร่วมประชุมใหญ่                  
                                                      ภาคเรียนละคร้ังและมีการเลือกตวัแทนผูป้กครองเครือข่าย 
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                                 10.3.2  ครูสร้างความสัมพนัธ์พบปะผูป้กครองภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
          10.4   การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
                                10.4.1  ผูบ้ริหาร ครูติดตามใหค้ าแนะน าผูป้กครอง และชุมชน 
         10.5   การตรวจสอบประเมินผล  
                               10.5.1  ตวัแทนชุมชน  ผูป้กครอง ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจใน 
                                                      งานวชิาการเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
                               10.5.2  เปิดโอกาสใหต้วัแทนชุมชน ผูป้กครองแสดงความคิดเห็น         
                                                      ในวนั ประชุม 
         10.6   การรายงานผลการด าเนินการ 
                                10.6.1  ครูวชิาการเป็นผูส้รุปผลการประเมินและขอ้ประชุม 
                                  10.6.2  ผูบ้ริหารรายงานผลการประชุมใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
11.   ด้านประสานความร่วมม้อในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ้น่ 
              11.1.1   การก าหนดเป้าหมาย 
                                  11.1.1  พฒันาประสานความร่วมมืองานวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
                                   11.1.2   สร้างเครือข่ายกบัสถานศึกษาอ่ืน 
           11.2  การวางแผน 
                                 11.2.1  ผูบ้ริหารส ารวจขั้นตอนประสานความร่วมมืองานวชิาการกบั 
                                                      สถานศึกษาอ่ืน 
                               11.2.2  ผูบ้ริหารเชิญตวัแทนสถานศึกษาร่วมวางแผนพฒันางานวชิาการ 
                                11.2.3   ผูบ้ริหาร ร่วมก าตวัแทนสถานศึกษาอ่ืนก าหนดปฏิทินงาน 
            11.3  การปฏิบติัตามแผน 
                                 11.3.1  ผูบ้ริหารเชิญผูแ้ทนสถานศึกษาอ่ืนร่วม ประชุมช้ีแจงรายละเอียด 
                                                      การเรียนการสอนระดบัปฐมวยั 

11.3.2 ผูบ้ริหารน าเสนอการจดัการศึกษาปฐมวยัใหห้น่วยงาน 
              สถานศึกษาอ่ืนทราบ 

         11.4   การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
                             11.3.4  ผูบ้ริหารด าเนินการประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน 
          11.5  การตรวจสอบประเมินผล  
                                 11.5.1  ผูบ้ริหารใหต้วัแทนสถานศึกษาอ่ืนตอบแบบสอบถาม 
                                11.5.2  ผูแ้ทนสถานศึกษาแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในวชิาการ 
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       11.6  การรายงานผลการด าเนินการ 
                                 11.6.1  ผูบ้ริหารรายงานประสานความร่วมมือการพฒันาวชิาการ 
                                                      สถานศึกษาใหเ้ขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ 
12.  ด้านส่งเสริมสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันอ้น่      
ทีจั่ดการศึกษา 
             12.1  การก าหนดเป้าหมาย 
                              12.1.1  เช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบับุคคล ครอบครัว     
                                                      และหน่วยงานอ่ืนสนบัสนุนงานวชิาการท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั 
           12.2  การวางแผน 
                               12.2.1  ผูบ้ริหารสถานศึกษาเชิญตวัแทนบุคคล ครอบครัว องคก์ร สถาบนั 
                                                     อ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัร่วมวางแผนจดักิจกรรมวชิาการ 
                               12.2.2  ผูบ้ริหารร่วมกบัตวัแทนก าหนดปฏิทินงาน 
          12.3   การปฏิบติัตามแผน 
                                 12.3.1  ผูบ้ริหารเชิญวทิยากรมาบรรยายเก่ียวกบัเร่ืองการพฒันางาน 
                                                     วชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาใหก้บับุคคล  
                                                      ครอบครัว องคก์รหน่วยงาน สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
                                12.3.2  ครูน าเสนอผลงานกบั ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และ            
                                                     สถาบนั อ่ืน 
          12.4  การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
                               12.4.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษามอบวฒิุบตัรผูร่้วมประชุมงานวชิาการ 
                                      12.4.2 วทิยากรมอบเกียรติบตัรใหผู้ร่้วม้ังวชิาการ 
             12.5   การตรวจสอบประเมินผล  
                     12.5.1  สถานศึกษาใหผู้ร่้วมงานวชิาการตอบแบบสอบถามความพึง 
                                                     พอใจ 
            12.6  การรายงานผลการด าเนินการ 
                                12.6.1  คณะกรรมการจดังานวชิาการสรุปผลการจดังานวิชาการ 
                                    12.6.2  ผูบ้ริหารสรุปส่งรายงานการประเมินผลใหเ้ขตพื้นท่ีรับทราบ 
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         กระบวนการปฏิบัติงานวิชาการ                                                                                                                            งานวิชาการ 

 1. การก าหนดเป้าหมาย                                                                                 1. ดา้นพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา                   7.  ดา้นนิเทศการศึกษา 
 2. การวางแผน                                                                                               2. ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้                      8.  ดา้นแนะแนวการศึกษา 
 3. การปฏิบติัตามแผน                                                                                   3. ดา้นวดัผลและประเมินพัฒนาการ                  9.  ดา้นพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา                                                                                รูปแบบการบริหารวิชาการ 
 4. การส่งเสริม นิเทศ  ก ากบั ติดตาม                                                             4. ดา้นวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา           10.  ดา้นส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน                                                                                            ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
 5. การตรวจสอบ ประเมินผล                                                                        5. ดา้นพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลย ี   11.  ดา้นประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน                                            สังกัดส านักงานเตพ้น้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 6. การรายงานผลการด าเนินงาน                                                                   6. ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้                                12.   ดา้นส่งเสริมสนบัสนุนวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว  องคก์ร หน่วยงาน                                          เพชรบุรี 
                                                                                                                                                                                                        และสถานบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา       
 

 

       กระบวนการปฏิบติั                                                     
                                   งานวชิาการ 
                งานวชิาการ 

การก าหนดเป้าหมาย การวางแผน การปฏิบติัตามแผน การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม การตรวจสอบ ประเมินผล 

 

การรายงานผลการด าเนินงาน 

 

ดา้นพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา • สอดคลอ้งกบัพฒันาการ   ของ
เด็ก 
• ชุมชนมีส่วนร่วม 

 

• ผูบ้ริหาร  ครู    ชุมชน             
ร่วมกนัวางแผน 

• อบรมครูให้เป็นผูด้  าเนินการ 

• ผูบ้ริหาร  ครู  ชุมชนร่วมกนั
พฒันาหลกัสูตร 

• ผูบ้ริหาร ครูวชิาการเป็นผูก้  ากบั
ติดตาม 

• ครูใชแ้บบสอบถามความพึง
พอใจการใชห้ลกัสูตรกบั
ผูป้กครองละชุมชน 

• ผูบ้ริหารรายงานกรรมการ
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
 

ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้ • สร้างองคค์วามรู้ให้กบัผูบ้ริหาร  
ครู 

• พฒันาคุณภาพการเรียนรู้ท่ีเนน้
ผูเ้รียน 

• วเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

• ก าหนดเป้าหมายการเรียน
ร่วมกนัโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 

• ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนร่วมวางแผน
จดักิจกรรมการเรียนรู้ 
• ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามก าหนดเวลา 

• ผูบ้ริหาร นิเทศ ก ากบั ติดตาม 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
• ศึกษานิเทศก ์ก ากบั ติดตามการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ครูผูส้อน 

• ผูบ้ริหาร ครูวชิาการประเมินผล
การจดักิจกรรมกบัครูผูส้อน 

• ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วมใน
การรับรู้และประเมินความพึง
พอใจของครูผูส้อนท่ีจดักิจกรรม 

• ครูผูส้อนรายงานผลการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูบ้ริหาร
รับทราบทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์ 

• ผูบ้ริหารรายงานผลการจดั
กิจกรรมของครูต่อเขตพื้นท่ี 

ดา้นวดัผลและประเมินพฒันาการ • พฒันาการและความกา้วหนา้ 
ของเด็กในแต่ละช่วงเวลา 
• บทบาทและสถานภาพในกลุ่ม
เด็ก 

• ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนร่วมวางแผน
สร้างเกณฑว์ดัผลและประเมิน
พฒันาการ 
 

• ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัเร่ิมลงมือ
วดัผลและประเมินพฒันาการ 
• ครูผูส้อนสังเกตเด็กเป็น
รายบุคคล 

• ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก ์ก ากบั 
ติดตามการประเมินผล 

• ครูผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเด็ก 

-การสังเกต 

-การสัมภาษณ์ 

-การเขียนบนัทึก 

• ครูผูส้อนรายงานผลและประเมิน
พฒันาการให้ผูบ้ริหาร 
ศึกษานิเทศก์ 

ดา้นวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

• สร้างองคค์วามรู้ให้กบัผูบ้ริหาร  
ครู 

• ศึกษาคน้ควา้งานวจิยั 
• จดัการอบรมปฏิบติัการ 

• ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 
• ครูเป็นผูล้งมือปฏิบติั 

 

• ศึกษานิเทศก์ประชุมสัมมนา
อภิปรายผล 

 

• ครูน าผลไปประยกุตใ์ช้ 
 

 

• ผูเ้ช่ียวชาญและผูบ้ริหารรายงาน
ผลต่อครูผูส้อน 

 

ดา้นพฒันาส่ือ นวตักรรมและ
เทคโนโลย ี

• ส่ือครบ ปริมาณเพียงพอ ใชง้าน
ไดดี้ 

• ส ารวจส่ือท่ีมีอยู ่
• จดัการหาส่ือ 
 

• ครูใชส่ื้อสอนประกอบการสอน 

• นกัเรียนลงมือฝึกปฏิบติัส่ือ 
• ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก ์ก ากบั 

ติดตามการใช ้
• ครูตรวจสอบส่ือ 
   - ระยะคร่ึงปี 

   - ระยะตลอดปี 

• ครูรายงานผลการใชส่ื้อต่อ
ผูบ้ริหารและ 
ศึกษานิเทศก์ 
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ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้ • เพิ่มพูนประสบการณ์ตรงท่ีเด็ก
จะไดรั้บเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบั
ส่ิงต่างๆท่ีพบเห็น 

 

 

• ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนร่วมวางแผน
ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ 
• ผูป้กครองส ารวจแหล่งเรียนรู้ 

• ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครองพาเด็ก
ทศันศึกษานอกสถานท่ี 

• ครูสอนนอกห้องเรียน 

• ผูบ้ริหาร นิเทศ ครูจดักิจกรรม
แหล่งเรียนรู้ 

• ครูผูส้อนสังเกตเด็กเป็น
รายบุคคล 

• ความพึงพอใจของผูป้กครอง 

• ครูผูส้อนสรุปผลต่อผูบ้ริหาร 
• ผูบ้ริหารรายผลทศันศึกษาต่อ
เขตพื้นท่ีรับทราบ 

ดา้นนิเทศการศึกษา • เกิดความเปล่ียนแปลงขึ้นใน
องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
เช่น 

• พฒันาคน 

• พฒันางาน 

• สร้างการประสานร่วมกนั 

• ผูบ้ริหาร ครูวชิาการร่วมกนั
วางแผน   การนิเทศ 

• ผูบ้ริหาร ครูวชิาการศึกษานิเทศก ์              
ท าการนิเทศ 

•  ผูบ้ริหาร ครูวชิาการ
ศึกษานิเทศก ์              ท าการ
นิเทศตวัต่อตวั(coaching) 

• ผูบ้ริหารใช้วธีิการสังเกตการ
สอนของครู 
• แบบสอบถาม 

• สัมภาษณ์ 

• ผูบ้ริหาร  ครูวชิาการ 
ศึกษานิเทศกส์รุปผล 

ดา้นแนะแนวการศึกษา • แนะน าแนวทางการศึกษาต่อ 

• เตรียมความพร้อม 

• ส ารวจเด็กท่ีจบชั้นระดบัปฐมวยั 
 

• เชิญผูป้กครองมาร่วมกิจกรรม
สร้างความเขา้ใจร่วมกนั 

• โรงเรียนสร้างความมัน่ใจให้กบั
ผูป้กครองและชุมชน 

• ผูป้กครองตอบแบบสอบถาม • ครูวชิาการสรุปผล 

• ผูบ้ริหารรายงานต่อเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ดา้นพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

• มีความรู้ความเขา้ใจในมาตรฐาน
และตวัช้ีวดัระดบัปฐมวยั 

• ปรึกษาร่วมกนัและสร้างความ
เขา้ใจมาตรฐานและตวัช้ีวดั 

• ผูบ้ริหาร ครูวชิาการ 
คณะครูลงมือปฏิบติัการ 

• ผูบ้ริหาร ครูวชิาการ 
ศึกษานิเทศก์ท าหนา้ประเมิน
สถานศึกษา 

• สัมภาษณ์ 

• แบบสอบถาม 

• ผูบ้ริหารร่วมกบัศึกษานิเทศก์
สรุปผล 

ดา้นส่งเสริมความรู้ทางวชิาการ
ชุมชน 

• สร้างความเขา้ใจ     ในการเรียน
การสอน    ให้ชุมชน ผูป้กครอง 

• ก าหนดตารางประชุมผูป้กครอง • ประชุมผูค้รองภาคเรียนละ 1 
คร้ัง 
• สร้างความสัมพนัธ์ 

• ผูบ้ริหาร ครูติดตาม 

แนะน าผูป้กครอง ชุมชน 

• สัมภาษณ์ 

• แบบสอบถาม 

• ครูวชิาการเป็นผูส้รุปผลต่อ
ผูบ้ริหาร 
• ผูบ้ริหารรายงานเขต 

ดา้นประสานความร่วมมือในการ 
พฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 

• สถานศึกษาประสานความ
ร่วมมือ 

• สร้างเครือข่าย 

• ส ารวจขั้นตอนในการประสาน
ความร่วมมือ 

• ประชุมช้ีแจงรายละเอียดการ
เรียนการสอนระดบัปฐมวยั 

• ผูบ้ริหารด าเนินการประสาน
ความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืน 

•แบบสอบถาม ประเมินตวัแทน
ประสานความร่วมมือกบั
สถานศึกษาอ่ืน 

• ผูบ้ริหารรายงานผลต่อเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ดา้นส่งเสริมสนบัสนุนวชิาการ 
แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน  

• เช่ือมความสัมพนัธ์กบับุคคล 
ครอบครัวและหน่วยงานอ่ืน 

• จดักิจกรรมวชิาการ • เชิญวทิยากรมาบรรยาย 
• เผยแพร่ผลงาน 

• มอบวฒุิบตัร 
• มอบเกียรติบตัร 

• แบบสอบถามความพึงพอใจ • คณะกรรมการผูป้ระเมินผลต่อ
ผูบ้ริหาร  
 

 
 

รูปแบบการบริหารวชิาการในการจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้น้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
 



บทที ่5 
สรุปผลงานวจิัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

   
 การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
                      มีวตัถุประสงค์หลกัท่ีส าคญั  2 ประการ  คือ  1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา
การบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี  2) เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
 
สรุปผลการวจัิย 
 การสรุปผลการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค ์      
การวจิยัท่ีก าหนดไวเ้ป็นแนวทาง ซ่ึงมีการด าเนินการและมีผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
 1. สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
 พบวา่  1) สภาพปัจจุบนัการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  ในภาพรวมมีการปฏิบติัในระดบัปฏิบติั
มาก (  = 4.03, S.D. = 0.59) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัปฏิบติัมากทุกดา้น            
2) ปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีในภาพรวม มีปัญหาในระดบัปัญหาปานกลาง (  = 2.70, S.D. = 
0.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัปัญหาปานกลาง 7 ด้าน และระดบัปัญหา         
นอ้ย 5 ดา้น  
 1. ด้านพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
     สภาพปัจจุบนัการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ดา้นพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาโดยรวม พบวา่ 
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก(  = 4.27, S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สภาพปัจจุบนั
การบริหารวิชาการเรียงจากระดบัปฏิบติัมากไปหาน้อย   พบว่า ขอ้ 4) การนิเทศก ากบั ติดตามผล
การด าเนินงานการบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษา ขอ้ 5) การตรวจสอบและประเมินผลการใช้
หลกัสูตรรวมทั้งปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรให้เหมาะสม ขอ้ 3) การจดัประชุมคณะท างานเพื่อ
วางแผนบริหารวชิาการโดยศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาและแผนกลยทุธ์เป็นขอ้มูลในการวางแผน   
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6) การสรุปผลการด าเนินงานบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ  ขอ้ 2) ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา   และขอ้ 1) การจดัท าโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาและสาระท่ีควรเรียนรู้
ได้ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ เป้าหมาย และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ์  
            ปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมพบว่า มี
ปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง(  = 3.01, S.D. = 1.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ปัญหาบริหารวิชาการ
เรียงจากปัญหานอ้ยไปหามาก พบวา่  มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลางคือ ขอ้ 1) การจดัท าโครงสร้าง
หลกัสูตรสถานศึกษาและสาระท่ีควรเรียนรู้ไดก้ าหนดให้มีในหลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์ เป้าหมาย และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์  ขอ้ 2) ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ข้อ 4) การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานการบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษา  ขอ้ 3) การจดัประชุมคณะท างานเพื่อวางแผน
บริหารวิชาการโดยศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาและแผนกลยุทธ์เป็นขอ้มูลในการวางแผน  ขอ้ 5) 
การตรวจสอบและประเมินผลการใช้หลกัสูตรรวมทั้งปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรให้เหมาะสม  
และข้อ 6) การสรุปผลการด าเนินงานบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาและรายงานผลการ
ด าเนินงานใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 
 2. ด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
     สภาพปัจจุบนัการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้โดยรวม พบวา่ มี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก(  = 4.09, S.D. = 0.62) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สภาพปัจจุบนัการบริหาร
วิชาการเรียงจากการปฏิบติัมากไปหาน้อย   พบว่า ขอ้ 6) การรายงานผลการจดักิจกรรมให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งรับทราบแลว้น าผลการจดักิจกรรมไปปรับปรุงแกไ้ขคร้ังต่อไป  ขอ้ 5) การตรวจสอบและ
ประเมินผลการเรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้รับทราบ  ขอ้ 4) การนิเทศ ติดตามผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
สม ่าเสมอ  ขอ้ 3) การพฒันาบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้รู้จกัเทคนิคและวิธีการสอนอย่าง
หลากหลาย  ขอ้ 2) การส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัประสบการณ์โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และ
ขอ้ 1) การก าหนดเป้าหมายวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลก่อนวางแผนการจดัการเรียนการสอน 
 ปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้ในภาพรวมพบวา่ มีปัญหา
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อยูใ่นระดบันอ้ย (  = 2.47, S.D. = 0.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ปัญหาบริหารวิชาการเรียงจาก
ปัญหาน้อยไปหามาก พบว่า  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  2  ข้อ  และระดบัน้อย  4  ข้อ คือ        
ขอ้ 6) การรายงานผลการจดักิจกรรมให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบแลว้น าผลการจดักิจกรรมไปปรับปรุง
แก้ไขคร้ังต่อไป  ข้อ 5) การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูป้กครองและชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันากระบวนการเรียนรู้รับทราบ  ข้อ 4) การนิเทศ 
ติดตามผลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ  ขอ้ 2) การส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการ
จดัประสบการณ์โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ขอ้ 3) การพฒันาบุคลากรดา้นการเรียนการสอนให้รู้จกั
เทคนิคและวิธีการสอนอย่างหลากหลาย  และข้อ 1) การก าหนดเป้าหมายวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลก่อนวางแผนการจดัการเรียนการสอน 
 3. ด้านวดัผลและประเมินพฒันาการ 
     สภาพปัจจุบนัการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านวดัผลและประเมินพฒันาการโดยรวม 
พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก(  = 4.22, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สภาพปัจจุบนั
การบริหารวิชาการเรียงจากการปฏิบติัมากไปหาน้อย   พบว่าระดบัปฏิบติัมากมี  5 ขอ้ ระดบัปาน
กลางมี  1  ขอ้  คือ  ขอ้ 6) การรายงานผลการวดัและประเมินพฒันาการให้มีคุณภาพ   ส่วนระดบั
มาก คือ ข้อ 3) การวดัและประเมินผลพฒันาการเด็กตามสภาพจริงอย่างสม ่าเสมอ  ข้อ 1) การ
ก าหนดระเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัและประเมินพฒันาการของสถานศึกษาอย่างชัดเจน       
ข้อ 5) การตรวจสอบการใช้เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลพฒันาการท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน        
ข้อ 2) การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวดัและประเมินพฒันาการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา และขอ้ 4) การก ากบั ติดตาม การวดัผลและประเมินพฒันาการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ
ประเมินพฒันาการตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546  
 ปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านวดัผลและประเมินพฒันาการในภาพรวมพบว่า มี
ปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย (  = 2.47, S.D. = 0.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ปัญหาบริหารวิชาการเรียง
จากปัญหาน้อยไปหามาก พบว่าระดับปัญหาปานกลางมี  1  ข้อ และปัญหาน้อย   5  ข้อ                  
ปัญหาปานกลาง คือ  ขอ้ 1) การก าหนดระเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัและประเมินพฒันาการ
ของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน  ขอ้ 2) การส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการวดัและประเมินพฒันาการให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา  ขอ้3) ) การวดัและประเมินผลพฒันาการเด็กตามสภาพจริงอยา่ง
สม ่าเสมอ  ขอ้ 6) การรายงานผลการวดัและประเมินพฒันาการให้มีคุณภาพ   ขอ้ 5) การตรวจสอบ
การใช้เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลพฒันาการท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน  และ ขอ้ 4)    การก ากบั 
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ติดตาม การวดัผลและประเมินพฒันาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินพฒันาการตาม
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546  
    4.  ด้านวจัิยเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 
                          สภาพปัจจุบนัการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ดา้นวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยรวม 
พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก(  = 4.12, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สภาพปัจจุบนั
การบริหารวชิาการเรียงจากการปฏิบติัมากไปหานอ้ย   พบวา่ สภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัมากคือ  
ขอ้ 1) สถานศึกษาสร้างความตระหนกัแก่บุคลากรใหเ้ห็นประโยชน์และความส าคญัของการท าวิจยั  
ข้อ 2) มีแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกับการจัดท าวิจัยให้กับบุคลากรในสถานศึกษา               
ขอ้ 3) การส่งเสริมบุคลากรในการท าวจิยัอยา่งต่อเน่ือง ขอ้ 5) การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาปฐมวยัเพื่อน าผลการวิจยัมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  ขอ้ 6) การเผยแพผลงาน
การวิจยักบัสถานศึกษาหน่วยงานและองค์กรอ่ืน และขอ้ 4) การก ากบั ติดตาม การท าวิจยัอย่าง
ต่อเน่ือง 
 ปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ดา้นวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมพบวา่ มี
ปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง(  = 3.46, S.D. = 1.04) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ปัญหาการบริหาร
วชิาการเรียงจากปัญหานอ้ยไปหามาก  พบวา่  มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลางคือ  ขอ้ 6) การเผยแพร่
ผลงานการวจิยักบัสถานศึกษาหน่วยงานและองคก์รอ่ืน      ขอ้4) การก ากบั ติดตามการท าวิจยัอยา่ง
ต่อเน่ือง  ข้อ 3) การส่งเสริมบุคลากรในการท าวิจัยอย่างต่อเน่ือง  ข้อ 5) การตรวจสอบและ
ประเมินผลคุณภาพการศึกษาปฐมวยัเพื่อน าผลการวจิยัมาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  ขอ้ 2) 
มีแผนการจดัอบรมปฏิบติัการเก่ียวกับการจดัท าวิจยัให้กับบุคลากรในสถานศึกษา และข้อ 1) 
สถานศึกษาสร้างความตระหนกัแก่บุคคลากรใหเ้ห็นประโยชน์และความส าคญัของการท าวจิยั 
 5.  ด้านพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลย ี 
  สภาพปัจจุบนัการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านพฒันาส่ือ นวตักรรม  และเทคโนโลยี
โดยรวม พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก(  = 4.10, S.D. = 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สภาพ
ปัจจุบนัการบริหารวิชาการเรียงจากการปฏิบติัมากไปหานอ้ย พบวา่ สภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัมาก 
5  ขอ้  มีขอ้มาก 5  คือ  ขอ้ 1) การระบุเป้าหมายการพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีการศึกษา
ปฐมวยัอยา่งชดัเจน และส่วนท่ีเหลือมาก 5 ขอ้ คือ  ขอ้ 3) การจดัท าแผนทะเบียนส่ือ นวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการศึกษา  ขอ้ 6) การรายงานผลการใชส่ื้อนวตักรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
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ขอ้ 2) การจดัท าแผนทะเบียนส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ขอ้ 4) การส่งเสริม นิเทศ 
ก ากบั ติดตามและผลการใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  และขอ้ 5) การตรวจสอบ
และประเมินผลการใชส่ื้อ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประกอบการเรียนการสอนอยา่ง
ต่อเน่ือง  
 ปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ดา้นพฒันาส่ือ  นวตักรรม  และเทคโนโลยี ในภาพรวม
พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง(  = 2.67, S.D. = 0.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ปัญหาการ
บริหารวชิาการเรียงจากปัญหานอ้ยไปหามาก  พบวา่   มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลางคือ  ขอ้ 1) การ
ระบุเป้าหมายพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวยัอยา่งชดัเจน  ขอ้ 2) การจดัท า
แผนทะเบียนส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา     ขอ้ 6)  การรายงานผลการใช้ส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา  ขอ้ 4) การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม  และการนิเทศการ
ใช้ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ข้อ 5) การตรวจสอบและประเมินผลการใช้ส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประกอบการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง  และระดบันอ้ยมี 
1 ขอ้   คือ ขอ้ 3) การน าวสัดุทอ้งถ่ินมาผลิตส่ือการเรียนการสอนและน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามี
ส่วนร่วมในการผลิตส่ือ การเรียนการสอน 
 6. ด้านพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
  สภาพปัจจุบนัการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้โดยรวม พบว่า มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก(  = 4.03, S.D. = 0.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สภาพปัจจุบนัการบริหาร
วิชาการเรียงจากการปฏิบติัมากไปหาน้อย   พบว่า สภาพปัจจุบนัอยู่ในระดบัมากคือ ขอ้ 5) การ
ตรวจสอบและประเมินผลแหล่งเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ  ขอ้ 4) การก ากบั ติดตาม และส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ  ขอ้ 3) การส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครู นกัเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และพฒันา
อย่างสม ่าเสมอ   ขอ้ 2) การจดัท าแผนทะเบียนขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้
ครบถว้นสมบูรณ์  ขอ้ 1) การระบุเป้าหมายการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีชดัเจน   และขอ้ 6) การรายงาน
ผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใชใ้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
 ปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้ในภาพรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ใน
ระดบันอ้ย (  = 2.40, S.D. = 0.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ปัญหาบริหารวิชาการเรียงจากปัญหา
น้อยไปหามาก พบว่า คือ ข้อ 2) การจัดท าแผนทะเบียนข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกใหค้รบถว้นสมบูรณ์   ขอ้1) การระบุเป้าหมายการพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีชดัเจน   ขอ้ 3) การ
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ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รู นกัเรียน ใชแ้หล่งเรียนรู้และพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ   ขอ้ 6) การรายงาน
ผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใชใ้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้  ขอ้ 5) การ
ตรวจสอบและประเมินผลแหล่งเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ และขอ้ 4) การก ากบั ติดตาม และส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ  
 7. ด้านนิเทศการศึกษา 
     สภาพปัจจุบนัการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ดา้นนิเทศการศึกษาโดยรวม พบวา่ มีการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมาก(  = 3.91, S.D. = 0.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สภาพปัจจุบนัการบริหารวิชาการ
เรียงจากการปฏิบติัมากไปหานอ้ย   พบวา่ สภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัมากคือ ขอ้ 5) การประเมินผล
การนิเทศ งานวิชาการตามแผนการนิเทศอย่างสม ่าเสมอ   ขอ้ 4) การควบคุม ก ากบั ติดตาม การ
นิเทศงานวิชาการอยา่งต่อเน่ือง   ขอ้ 6) รายงานผลการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนเพื่อ
น าไปปรับปรุงแก้ไข   ขอ้ 3) การด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้    ขอ้ 2) ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอน  
และ  ขอ้ 1) สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและทิศทางการนิเทศภายในสถานศึกษา  
 ปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านนิเทศการศึกษา ในภาพรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ใน
ระดบัปานกลาง(  = 2.49, S.D. = 0.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดบั          
น้อย   ส่วนปัญหาน้อยมี   4   ขอ้ และปัญหาปานกลางมี   2   ขอ้   คือ ขอ้ 4) การควบคุมก ากับ 
ติดตาม การนิเทศ งานวิชาการอย่างต่อเน่ือง   ข้อ 5) การประเมินผลการนิเทศงานวิชาการตาม
แผนการนิเทศอยา่งสม ่าเสมอ      ส่วนปัญหาน้อย คือ ขอ้ 3) การด าเนินการนิเทศงานวิชาการและ
การเรียนการสอนตามแผนท่ีก าหนดไว ้  ขอ้ 2) ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดปฏิทินการ
นิเทศการเรียนการสอน  ขอ้ 1) สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและทิศทางการนิเทศภายใน
สถานศึกษา  และ ขอ้ 6) รายงานผลการนิเทศงานวชิาการและการเรียนการสอนเพื่อ 
 8. ด้านแนะแนวการศึกษา 
   สภาพปัจจุบนัการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ดา้นแนะแนวการศึกษาโดยรวม พบว่า มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก(  = 3.93, S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สภาพปัจจุบนัการบริหาร
วิชาการเรียงจากการปฏิบติัมากไปหาน้อย   พบว่า สภาพปัจจุบนัอยู่ในระดบัมาก คือขอ้ 4) การ
ก ากบั ติดตาม นิเทศ การจดัระบบและกระบวนการแนะแนวอยา่งสม ่าเสมอ  ขอ้ 3) การจดักิจกรรม
แนะแนวอยา่งหลากหลายเหมาะสมกบัปัญหาและความตอ้งการของผูป้กครอง  ขอ้ 6) การรายงาน
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ผลการด าเนินงานการแนะแนว  ขอ้ 2) จดัท าแผนการท าเอกสาร คู่มือ และเคร่ืองมือการแนะแนว
อยา่งเพียงพอ    ขอ้ 1) การประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดแนวทางและเป้าหมายการแนะ
แนวอยา่งชดัเจน  และ ขอ้ 5) การตรวจสอบและประเมินผลการแนะแนวปัญหาและความตอ้งการ
ของผูป้กครอง 
 ปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ดา้นแนะแนวการศึกษา ในภาพรวมพบวา่ มีปัญหาอยูใ่น
ระดบัปานกลาง(  = 2.61, S.D. = 0.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ปัญหาการบริหารวิชาการเรียงจาก
ปัญหาน้อยไปหามาก   พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางคือ ข้อ 5) การตรวจสอบและ
ประเมินผลการแนะแนวปัญหาและความต้องการของผู ้ปกครอง  ข้อ 6) การรายงานผลการ
ด าเนินงานการแนะแนว  ขอ้ 3) การจดักิจกรรมแนะแนวอยา่งหลากหลายเหมาะสมกบัปัญหาและ
ความตอ้งการของผูป้กครอง  ขอ้ 1) จดัท าแผนการท าเอกสาร  คู่มือ และเคร่ืองมือการแนะแนวอยา่ง
เพียงพอ  ขอ้ 4) การก ากบั ติดตาม  นิเทศ การจดัระบบและกระบวนการแนะแนวอย่างสม ่าเสมอ 
และขอ้ 2) จดัท าแผนการท าเอกสาร คู่มือและเคร่ืองมือการแนะแนวอยา่งเพียงพอ 
 9. ด้านพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  สภาพปัจจุบนัการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านพฒันาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยรวม พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก(  = 4.01, S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้สภาพปัจจุบนัการบริหารวชิาการเรียงจากการปฏิบติัมากไปหานอ้ย   พบวา่ สภาพปัจจุบนัอยู่
ในระดบัมาก คือ   ขอ้ 5)  การด าเนินงานการพฒันางานตามแผนติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
คุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง  ขอ้4) การส่งเสริม ควบคุม ก ากบั ติดตาม นิเทศ
การประกนัคุณภาพ  ขอ้ 3) ด าเนินการพฒันางานตามแผนประกนัคุณภาพการศึกษาปฐมวยัอย่าง
ต่อเน่ือง  ขอ้ 6) น าผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
ข้อ 2) การวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา และขอ้1)สถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา   
 ปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา        
ในภาพรวมพบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย (  = 2.47, S.D. = 0.92) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ปัญหา
การบริหารวิชาการเรียงจากปัญหานอ้ยไปหามาก  พบว่า มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง3  ขอ้ และ
ระดับปัญหาน้อย มี  3  ข้อ   ส าหรับระดับปัญหาปานกลาง คือ ข้อ 2) การวางแผนการพฒันา
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คุณภาพการศึกษาตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
ขอ้1) สถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ขอ้3) ด าเนินการพฒันาตาม
แผนประกนัคุณภาพการศึกษาปฐมวยัอย่างต่อเน่ือง ส่วนระดบัน้อยคือ  ขอ้ 6) น าผลการประเมิน
คุณภาพในสถานศึกษามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   และขอ้ 4) การส่งเสริม ควบคุม 
ก ากบั ติดตาม นิเทศการประกนัคุณภาพ  และขอ้ 5) การด าเนินงานการพฒันางานตามแผนติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   
 10. ด้านส่งเสริมความรู้ทางวชิาการชุมชน 
         สภาพปัจจุบนัการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
โดยรวม พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก(  = 3.93, S.D. = 0.57) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สภาพ
ปัจจุบนัการบริหารวชิาการเรียงจากการปฏิบติัมากไปนอ้ย   พบวา่ สภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัมากคือ  
ขอ้ 6) การรายงานผลด าเนินงานส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชนเพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขอยา่ง
ต่อเน่ือง  ขอ้ 3) การจดัท าปฏิทินการปฏิบติังานส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน  ขอ้ 4) การ
ส่งเสริม ควบคุม   ก ากบั ติดตาม  นิเทศ การปฏิบติังานส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน  
ขอ้ 2) การจดัท าแผนส่งเสริมความรู้การศึกษาปฐมวยัแก่ชุมชน ขอ้ 1)  การระบุเป้าหมายในการ
ส่งเสริมความรู้การศึกษาปฐมวยัแก่ชุมชน และขอ้ 5) การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน
ส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน   
 ปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ด้านส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนในภาพรวม
พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง(  = 2.82, S.D. = 1.00) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการเรียงจากปัญหาน้อยไปหามาก  พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลางคือ ขอ้ 6) 
การรายงานผลด าเนินงานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเน่ือง ขอ้ 4) การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม การปฏิบติังานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่
ชุมชน   ขอ้ 5) การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน   
ข้อ 3) การจัดท าปฏิทินปฏิบติังานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ข้อ 2) การจดัท าแผน
ส่งเสริมความรู้การศึกษาปฐมวยัแก่ชุมชน  และขอ้ 1) การระบุเป้าหมายในการส่งเสริมความรู้
การศึกษาปฐมวยัแก่ชุมชน 
  11. ด้านประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอืน่ 
      สภาพปัจจุบนัการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ดา้นประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ
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กบัสถานศึกษาอ่ืนโดยรวม พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก(  = 3.91, S.D. = 0.59) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้สภาพปัจจุบนัการบริหารวิชาการเรียงจากการปฏิบติัมากไปหาน้อย   พบว่า สภาพ
ปัจจุบนัอยูใ่นระดบัมาก คือ   4) การก ากบั ติดตาม นิเทศประสาน   ความร่วมมือในการพฒันางาน
วิชาการสม ่าเสมอ      ขอ้ 5) การตรวจสอบและประเมินผลประสานความร่วมมือในการพฒันางาน
วิชาการสม ่าเสมอ   ขอ้ 6) การรายงานผลการด าเนินงานประสานความร่วมมือในการพฒันางาน
วชิาการ   ขอ้ 3) การจดัท าปฏิทินประสานความร่วมมือในการพฒันางานวชิาการและด าเนินการตาม
ก าหนดสม ่าเสมอ  ขอ้ 2) แผนการจดัท าเอกสาร และคู่มือประสานงานความร่วมมือในการพฒันา
งานวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน   และขอ้ 1) การก าหนดเป้าหมายประสานความร่วมมือ
ในการพฒันาวชิาการ   
 ปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ดา้นประสานความร่วมมือในการพฒันาการวิชาการกบั
สถานศึกษาอ่ืน ในภาพรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง(  = 2.71, S.D. = 0.94) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้  ปัญหาการบริหารวิชาการเรียงจากปัญหาน้อยไปมาก   พบว่า มีปัญหาอยู่ใน
ระดบัปานกลางคือ  ขอ้ 1) การก าหนดเป้าหมายประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ  ขอ้ 4) 
การก ากบั  ติดตาม นิเทศประสานความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการสม ่าเสมอ  ขอ้ 2) แผนการ
จดัท าเอกสาร และคู่มือประสานงานความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการกบัสถานศึกษาและ
องค์กรอ่ืน  ขอ้ 5) การตรวจสอบและประเมินผลประสานความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการ  
ขอ้ 3) การจดัท าปฏิทินประสานความร่วมมือในการพฒันางานวิชาการและด าเนินการตามก าหนด
สม ่าเสมอ  และขอ้ 6 การรายงานผลการด าเนินงานประสานความร่วมมือในการพฒันางานวชิาการ 
 12. ด้านส่งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน   และ
สถาบันอืน่ทีจั่ดการศึกษา       
 สภาพปัจจุบนัการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ดา้นส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาโดยรวม พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก(  = 3.96, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้สภาพปัจจุบนัการบริหารวิชาการเรียงจากการ
ปฏิบติัมากไปหาน้อย   พบว่า สภาพปัจจุบนัอยู่ในระดบัมากคือ ขอ้ 1) การระบุเป้าหมายส่งเสริม
สนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
ขอ้ 5) การตรวจสอบและประเมินผลส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วย  และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา   ขอ้ 6) การรายงานผลด าเนินส่งเสริมสนบัสนุนวิชาการแก่
บุคคล  ครอบครัว  องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  ขอ้ 4) การส่งเสริม นิเทศ  
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ก ากบั ติดตาม งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั   ขอ้ 3) การ
จดัท าปฏิทินส่งเสริมสนบัสนุนวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน     
ท่ีจดัการศึกษา  และข้อ 2)   ข้อ 2) การจดัท าแผนเอกสาร และคู่มือส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ        
แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และ สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  
 ปัญหาการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ดา้นส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในภาพรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลาง 
(  = 3.12, S.D. = 0.96) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  ปัญหาการบริหารวิชาการเรียงจากปัญหานอ้ย    
ไปหามาก  พบวา่ มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลางคือ ขอ้ 6) การรายงานผลด าเนินส่งเสริมสนบัสนุน 
งานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัวองคก์ร หน่วยงานสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา   ขอ้ 5) การตรวจสอบ
และประเมินผลส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนั
อ่ืน  ท่ีจดัการศึกษา   ขอ้ 4) การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม การส่งเสริมสนบัสนุนวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัวองคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  ขอ้ 3) การจดัท าปฏิทินส่งเสริม
สนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  ขอ้ 1) 
การระบุเป้าหมายส่งเสริมสนบัสนุนวชิาการ แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน
ท่ีจดัการศึกษา และขอ้ 2) การจดัท าแผนเอกสาร และคู่มือส่งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์รหน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั 
  
       2. รูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
 
                        จากการวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
ผูท้รงคุณวฒิุ เก่ียวกบัความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องรูปแบบ 
         ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  โดยรวม พบว่า มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.77, S.D. = 0.40) 
                        ความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัของรูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษา  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวม พบวา่ มี
ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.71, S.D. = 0.32) 
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                      2.1 รูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  ท่ีมีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทาง
กระบวนการปฏิบติังานวิชาการ 6  ขั้น  คือ1) การก าหนดเป้าหมาย  2) การวางแผน 3)การปฏิบติั
ตามแผน  4) การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม  5) การตรวจสอบ ประเมินผล   6) การรายงานผลการ
ด าเนินงาน  และเป็นแนวทางการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา                 
12   ด้าน  คือ  1)  ด้านพฒันาหลักสูตรของสถานศึกษา  2)  ด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้             
3)  ดา้นวดัผลและ ประเมินพฒันาการ   4)  ดา้นวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 5) ดา้นพฒันาส่ือ  
นวตักรรม  และเทคโนโลยี   6)  ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้  7)  ดา้นนิเทศการศึกษา 8)  ดา้นแนะแนว
การศึกษา   9)  ดา้นพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 10)  ดา้นการส่งเสริมความรู้ทาง
วิชาการชุมชน   11)  ดา้นประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน  12)  ดา้น
การส่งเสริมสนบัสนุนวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์รหน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ท่ีจดัการศึกษา 
 
อภิปรายผล 
 
 ผลจากการวิจัยคร้ังน้ี   มีประเด็นส าคัญและข้อค้นพบ  สามารถน ามาอภิปราย
ผลการวิจยัในประเด็นสองประเด็น  คือ 1) ประเด็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัปัญหาในการบริหาร
วิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบุรี และ  2) ประเด็นความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกับการพฒันารูปแบบการบริหาร
วิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวยัสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี         
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1)   ประเด็นเกีย่วกบัสภาพปัจจุบันและปัญหาในการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี ้
 สภาพปัจจุบนัการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัปฏิบติัมาก   ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู ้น าท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการและ
จ าเป็นตอ้งน าพาสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้าเท่ากันความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขนักนัสูง ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบนัจึงตอ้งมีความเป็น
ผูน้ าในการปฏิบติัภารกิจ ท่ีจะน าสถานศึกษาเขา้เกณฑ์มาตรฐาน  การศึกษาซ่ึงถือว่าเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของสถานศึกษา และตอ้งพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพท่ีเช่ือถือได ้ประกอบกบัผูบ้ริหาร
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สถานศึกษาได้มีการน าทางตนเองเก่ียวกับการบริหารงานยุคใหม่ ท่ีเรียกว่าการบริหารโดยยึด
สถานศึกษาเป็นฐานเพื่อพฒันาตนเองเขา้สู่การเป็นผูน้ าบริหารมืออาชีพและพฒันาสถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ เม่ือพิจารณาสภาปัจจุบนัเป็นรายด้านแล้ว พบว่า อยู่ในระดบัปฏิบติัมาก 
ดา้นพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั  ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจและดูพฒันาการทั้ง 4  ดา้นของเด็ก นั้น
ถือวา่เป็นแนวทางส าคญัท่ีผูบ้ริหารจะจดัการการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ไดต้ามเป้าหมายท่ี
หลกัสูตรก าหนด ให้สอดคลอ้งกบับทบาทและหน้าท่ีเก่ียวกบัการน าหลกัสูตรไปใชผู้บ้ริหารถือว่า
เป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุด จะตอ้งเป็นผูเ้อาหลกัการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างและเน้ือหาของหลกัสูตรท่ี
หน่วยงานจดัวางไวไ้ปใช้ให้เกิดผล และยงัมีหน้าท่ีหลักอีกอย่างหน่ึง คือ การพฒันาหลักสูตร 
ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการท าความเขา้ใจในกระบวนการในการพฒันาหลกัสูตร 
เน่ืองจากหลกัสูตรปฐมวยั พุทธศกัราช  2546  ซ่ึงเป็นหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ไม่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนไดอ้ย่างแทจ้ริง จึงตอ้งมีการน าหลกัสูตรระดบัชาติ มา
ใชใ้ห้เหมาะสมกบัแต่ละชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Beauchamp (1968: 212) ท่ีกล่าวว่า 
สถานศึกษาแต่ละแห่งมีหนา้ท่ีจดัการศึกษาให้เหมาะสมกบัชุมชนนั้นๆ เพราะชุมชนแต่ละชุมชนมี
สภาพปัญหาและความตอ้งการแตกต่างกนั แลรองลงมาคือ    ด้านวดัผลและประเมินพฒันาการ  
ดา้นวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั    ดา้นพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีการศึกษา
ปฐมวยั    พฒันากระบวนการเรียนรู้การศึกษาปฐมวยั  ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้การศึกษาปฐมวยั   
ดา้นนิเทศการศึกษาปฐมวยั            ดา้นแนะแนวการศึกษาปฐมวยั    ดา้นประกนัคุณภาพการศึกษา
ปฐมวยั    ดา้นส่งเสริมความรู้การศึกษาปฐมวยั   ดา้นประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั
สถานศึกษาอ่ืน   และด้านการส่งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบนัท่ีจดัการศึกษาตามล าดบั ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเกรียงศกัด์ิ  วรรณ
พนัธ์ (2550) ท่ีได้ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยันาทอยู่ในระดบัมาก พบว่าดา้นการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวยั  ด้านการส่งเสริมความรู้การศึกษาปฐมวยั และด้านการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้การศึกษาปฐมวยั  มีการน าผลการประเมินการใชห้ลกัสูตรมาปรับปรุงแกไ้ข มี
การติดตามการประเมินผลการใช้หลกัสูตร มีการวิเคราะห์หลกัสูตรของคณะท างานท่ีสถานศึกษา
แต่งตั้งและความชัดเจนในการจดับุคลากรเขา้สอนการศึกษาปฐมวยัอย่างเพียงพอ ครูผูส้อนจบ
การศึกษาปฐมวยัโดยตรง ตลอดจนดา้นอาคารสถานท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ยอ่มส่งผลให้การด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมความรู้การศึกษาปฐมวยัมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ      
ประวิทย์ อ่อนแก้ว (2549) ท่ีพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในฝัน สังกัด
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา้นมีสภาพการบริหาร
วชิาการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก 
 ปัญหาในการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง   เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับปัญหาปานกลาง 7  ข้อ และอยู่ในระดับปัญหาน้อย 5  ข้อ  คือ          
ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้     ดา้นวดัผลและประเมินพฒันาการ ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้  ดา้น
นิเทศการศึกษาปฐมวยั แต่ขอ้ท่ีมีปัญหาการบริหารงานอยูใ่นระดบัปัญหาปานกลาง  3  อนัดบัแรก
จากมากไปหาน้อย  คือดา้นการวิจยัเพื่อคุณภาพการศึกษาปฐมวยั  ดา้นส่งเสริมสนบัสนุนวิชาการ
แก่บุคคล  ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน  สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา และด้านพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวยั ส าหรับดา้นการวิจยัครูขาดความรู้ความเขา้ใจระเบียบวา่ดว้ยการวิจยัการศึกษา
ปฐมวยั มีการจดัหาเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการวิจยัการศึกษาปฐมวยัและเคร่ืองมือการวิจยัไม่
มีคุณภาพ จดัเก็บไม่เป็นระบบ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ไม่เห็นความส าคญัและให้การสนบัสนุน ดา้นพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาปฐมวยัในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่
สามารถด าเนินการไดอ้ย่างทัว่ถึง การสรุปและรายงานผลการใช้หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและ
ความร่วมมือของชุมชนในการพฒันาหลกัสูตรใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
ผูบ้ริหารไม่มีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร ผูบ้ริหารไม่ให้ความส าคญัในการจดัท าหลกัสูตร ครู
ขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตร ชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตร
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดรุณี ทองสร้าง (2548) ในเร่ืองการใช้หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัท่ี
ส าคญั คือ เขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรี ควรมีการนิเทศ ติดตาม ผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาภาค
เรียนละ 1 คร้ัง ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหต้รงตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 2) ประเด็นการพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ผู้วจัิยขอเสนอการอภิปรายผล
ดังต่อไปนี ้
 2.1 การวจิยัคร้ังน้ีใชก้ระบวนการวจิยัแบบการวจิยัและพฒันา โดยท าการศึกษาทั้งขอ้มูล
เชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์ถูกตอ้งชดัเจน สามารถน ามา
ก าหนดเป็นตัวแปรไว้ในแต่ละองค์ประกอบหลักของรูปแบบการบริหารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตามทฤษฎี และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษาได้อย่างชัดเจน
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Keeves (1988); ศกัดา สถาพรวจนา (2549) กล่าวไวเ้ก่ียวกบัคุณลกัษณะ  
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ท่ีดีของรูปแบบ สรุปได้ดงัน้ี “รูปแบบตอ้งมีความสัมพนัธ์อย่างมีโครงสร้างของตวัแปรท่ีศึกษา 
สามารถใช้พยากรณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบควรอธิบายโครงสร้าง
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของเร่ืองท่ีศึกษาไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นการสร้างความคิดรวบยอดใหม่ และมี
ความสอดคลอ้งกบัทฤษฏีของเร่ืองท่ีจะท า”  
 2.2  การพฒันารูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี จากการพฒันารูปแบบตามขั้นตอนของ
การวจิยัท าใหไ้ดรู้ปแบบการบริหารวชิาการโดยประกอบดว้ยกระบวนการปฏิบติังานวชิาการ 6  ขั้น 
มีความสัมพนัธ์กบังานวชิาการ  12  ดา้น  กระบวนการปฏิบติังานวชิาการ ดงักล่าว มีความส าคญัต่อ
รูปแบบการบริหารวชิาการเพราะท าใหมี้ความชดัเจน  ผูบ้ริหาร  ครูวิชาการ  ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั
ได้เห็นแนวทางในการปฏิบติังาน และสามารถน าผลการบริหารไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา งานวิชาการถือว่าเป็นงานหลกัของสถานศึกษาเน่ืองจากเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงใน
การพฒันาเด็กให้บรรลุเป้าหมาย ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงให้ความส าคญักบังานวิชาการมากท่ีสุด
โดยเฉพาะดา้นพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้  ดา้นวดัผลและประเมิน
พฒันาการ สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ท่ีไดก้  าหนด
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและการพฒันากระบวนการเรียนรู้  เป็นภารกิจท่ีส าคญัทางดา้นวิชาการ 
นอกจากน้ียงัมีงานวิชาการอีก คือ ดา้นวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  ดา้นพฒันาส่ือ นวตักรรม
และเทคโนโลยี  ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้  ดา้นนิเทศการศึกษา  ดา้นแนะแนวการศึกษา  ดา้นพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดา้นส่งเสริมความรู้วชิาการแก่ชุมชน  ดา้นประสานความ
ร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน  และดา้นส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นนิเทศ
การศึกษาจะต้องมีการนิเทศอยู่เป็นประจ าเน่ืองจากครูผูส้อนยงัขาดความมัน่ใจในการท่ีจะใช้
หลักสูตรประกอบการสอน  ดังนั้นการท่ีจะพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เด็กมี
พฒันาการเจริญเติบโตเต็มวยั  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมุ่งมัน่ในการพฒันางานวิชาการเป็น
ส าคญั 
 กระบวนการปฏิบติังานวิชาการ 6 ขั้น คือ 1) การก าหนดเป้าหมาย  2) การวางแผน       
3) การปฏิบติัตามแผน4) การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม  5)การตรวจสอบ ประเมินผล  6) การ
รายงานผลการด าเนินงาน เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของรูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  ซ่ึงผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรจะใชห้ลกัวิทยาศาสตร์และหลกัวิชาการโดยวิธีแกปั้ญหาเชิงระบบภายใตค้วามเช่ือ
วา่มนุษยทุ์กคนพฒันาไดโ้ดยใชร้ะบบ PDCA ของ Deming   คือ บุคลากรทุกคนร่วมวางแผน (Plan)  
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ร่วมปฏิบติั (Do) ร่วมตรวจสอบ (Check) และร่วมปรับปรุงพฒันา (Action) รวมถึงการใช้เทคนิค 
เชิงบูรณาการกับกระบวนการปฏิบัติงานวิชาการ 6  ขั้น ดังกล่าว จากการวิจัยผูว้ิจ ัยได้ใช้วิธี
การศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนต้นแบบปฐมวยั      
(Best Practice)และให้ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัตอบแบบสอบถามเพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้มูลมา
ร่างรูปแบบโดยให้ผู ้เ ช่ียวชาญท าการ(Connoisseurship) แล้วน าผลมาปรับปรุงแก้ไขโดยให้
ผูท้รงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ(ฉบบัร่าง) จนกระทัง่ได้
รูปแบบฉบบัสมบูรณ์ปรากฏวา่การศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาพบว่าระดบัปัญหาโดยรวมอยู่ท่ี
ระดบัปานกลาง ซ่ึงมีปัญหาระดบั         ปานกลาง 7 ดา้น และระดบันอ้ย 5  ดา้น  ในท่ีน้ีผูว้ิจยัขอน า
ปัญหาระดบัปานกลาง 7 ดา้นมาอภิปรายผลเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ 1) ดา้นวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา ครูส่วนมากไม่มีความรู้เร่ืองการท าวจิยั แต่ครูมีขอ้มูลและผลงานของเด็กท่ีครูเก็บ
รวบรวมเป็นประจ าอยู่แล้ว เป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งก าหนดเป้าหมายท่ีจะตอ้ง
สร้างองค์ความรู้งานวิจยัให้กบัครู วางแผนการจดัอบรมวิจยั ปฏิบติัตามแผนโดยส่งครูเขา้รับการ
อบรมการท าวิจยั ผูบ้ริหารติดตามผลหลงัจากครูกลบัมาแลว้ประเมินผลโดยการตรวจสอบเร่ิมจาก
การท าวิจยัในชั้นเรียนโดยให้ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัส่งรายงานการท าวิจยัต่อผูบ้ริหาร ผูบ้ริหาร
รายงานผลส่งต่อเขตพื้นท่ี  2) ดา้นส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรและ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา เป้าหมาย ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องเช่ือมความสัมพนัธ์กบัผูป้กครอง 
ชุมชน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัโดยการวางแผนการประชุมสร้างความสัมพนัธ์  ปฏิบติั
ตามแผนเชิญมาประชุมวนัและเวลาดงักล่าวร่วมกนัอภิปราย เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นวิชาการ
ระดับปฐมวัย ก ากับติดตามโดยการส ารวจความร่วมมือของแต่ละฝ่ายท่ี เข้า ร่วมประชุม                
การประเมินผลโดยให้ผูป้กครอง ชุมชน สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัตอบแบบความพึงพอใจ
ในงานวิชาการของสถานศึกษา คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบรายงานและสรุปผล   ผูบ้ริหารรายงาน
เขตพื้นท่ี   3) ด้านพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา เป้าหมายผูบ้ริหาร  ครูวิชาการ ครูผูส้อนระดับ
ปฐมวยั กรรมการสถานศึกษา  ตวัแทนผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน  ร่วมกนัก าหนดเป้าหมายพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา  โดยการวางแผนร่วมกนัท่ีจดัท าหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัพฒันาการของ
ผูเ้รียนโดยยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั แล้วปฏิบติัตามแผนก าหนดวนัเวลาให้มาร่วมกนัจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษาของระดบัปฐมวยั ผูบ้ริหารนิเทศ ก ากบั ติดตาม  ผลการใชห้ลกัสูตรของครูผูส้อนระดบั
ปฐมวยั ครูผูส้อนประเมินผลการการใช้หลกัสูตรหลงัจากจบหน่วยการสอนทุกสัปดาห์ ผูบ้ริหาร
ก าหนดให้ครูผูส้อนส่งรายงานการใช้หลักสูตรทุกสัปดาห์เพื่อผูบ้ริหารจะได้ทราบผลการใช้
หลกัสูตรจะไดน้ าไปปรับปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไป       4) ดา้นส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน  
เป้าหมายเพื่อพฒันาด้านการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั โดยการวางแผนร่วมกบัผูป้กครองเพื่อ
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สร้างความเข้าใจในด้านการเรียนการสอนร่วมกัน ปฏิบัติตามแผนโดยเชิญตวัแทนผูป้กครอง 
ตวัแทนชุมชน ร่วมกันพฒันาวิชาการระดับปฐมวยั  ปฏิบติัตามแผนจดัแสดงผลงานวิชาการ       
ภาคเรียนละ 1  คร้ัง เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียน นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม จากการท่ีผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบัติตามแผนงาน 
ประเมินผลโดยการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครอง ชุมชน ให้ครูวิชาการร่วมกบั
ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัสรุปผลรายงานผลให้ผูบ้ริหารสถานศึกษารับทราบ  ผูบ้ริหารรายงานผลการ
จดัแสดงผลงานวิชาการต่อเขตพื้นท่ี  5) ด้านประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน เป้าหมายผูบ้ริหารประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาอ่ืนโดยการสร้างเครือข่าย 
วางแผนโดยเชิญเครือข่ายมาร่วมวางแผน ปรึกษา เพื่อพฒันางานวิชาการระดบัปฐมวยั ปฏิบติัตาม
แผนประชุมร่วมกนั  เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น เสนอแนะ ในงานวชิาการ ก ากบั ติดตาม จาก
การท่ีผูป้กครอง ตวัแทนสถานศึกษาเขา้ร่วมประชุมตามวนัเวลาดงักล่าว  ประเมินผลความพึงพอใจ
ในการพฒันางานวิชาการ  รายงานผลโดยครูวิชาการเป็นผูส้รุปผลต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา  6) ดา้น
พฒันาส่ือ  นวตักรรม และเทคโนโลยี  เป้าหมายพฒันาส่ือให้เกิดประโยชน์คุม้ค่า  ผูบ้ริหารร่วมกบั
ครูผูส้อน ผูป้กครอง  ชุมชนวางแผนส ารวจส่ือ และผลิตส่ือ   ปฏิบติัตามแผน ครูผูส้อนระดับ
ปฐมวยัส ารวจส่ือท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และท าการผลิตส่ือเพิ่มร่วมกบั ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษานิเทศ ก ากบั ติดตาม การใชส่ื้อการสอนของครูผูส้อนระดบัปฐมวยั  ประเมินผลการใช้
ส่ือโดยครูผูส้อนใชส้อนเด็ก  ครูผูส้อนรายงานผลการใชส่ื้อต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาเพื่อผูบ้ริหารจะ
ได้ช่วยแนะน าวิธีการผลิต และการใช้   การจัดหาส่ือเพิ่มในโอกาสต่อไป  7) ด้านแนะแนว
การศึกษา เป้าหมายเพื่อเตรียมการล่วงหนา้ของการรับเด็กเขา้ศึกษาต่อในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1  
วางแผน ผูบ้ริหาร ร่วมกบั ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัส ารวจเด็กท่ีจบการศึกษาระดบัปฐมวยั  ปฏิบติั
ตามแผน ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน  ผูป้กครอง กรรมการสถานศึกษา ตวัแทนชุมชน มาประชุมร่วมกนั
เก่ียวกบัแผนรับเด็กเขา้ศึกษาต่อและสร้างความมัน่ใจให้ผูป้กครองท่ีจะส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาต่อยงั
สถานศึกษาเดิม  นิเทศ ก ากับ ติดตาม การเข้าร่วมประชุมของผูป้กครองและตัวแทนชุมชน  
ประเมินผลตอบแบบส ารวจการเขา้ศึกษาต่อสถานศึกษาเดิม  และมีความประสงคจ์ะศึกษาต่อท่ีอ่ืน  
ครูวิชาการสรุปผลขอ้มูลการส ารวจส่งผูบ้ริหารสถานศึกษารับทราบ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาสรุปผล
การรับเด็กเขา้ศึกษาต่อไปรายผลต่อเขตพื้นท่ีต่อไป  
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ข้อเสนอแนะ 
 
                     ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีมีนโยบายให้สถานศึกษาพฒันา
รูปแบบการด าเนินการท่ีเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 
 2. จากสรุปผลการวิจยัท่ีไดข้อ้เสนอเชิงนโยบายการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษา
ปฐมวยัท่ีเช่ือมัน่ไดว้า่มีความเหมาะสม มีประโยชน์และเป็นไปไดส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัและ
ปัญหาท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัจริง ซ่ึงกระบวนการวิจยัในแต่ละขั้นตอนถือได้ว่าอาศยัหลกัการ
บริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี สถานศึกษาควรน ารูปแบบจากการวิจยัไปด าเนินการปรับใช้ในการบริหาร
วชิาการต่อไป 
 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. ดา้นพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการก าหนดภารกิจใน
การปฏิบติังานของครู และผูบ้ริหาร  ในดา้นการพฒันาหลกัสูตรไวใ้หช้ดัเจน 
 2. ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมครูให้ครูท า
วจิยัในชั้นเรียน อยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
 3. ดา้นวดัผลและประเมินพฒันาการ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจดัให้มีการวดัผลและ
ประเมินพฒันาการท่ีหลากหลายเนน้สภาพจริง 
 4. ด้านวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการสนับสนุน
ส่งเสริมใหค้รูสามารถท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ได ้และท าวจิยัเพื่อพฒันาระบบการบริหารงานใน
สถานศึกษา 
 5. ด้านพฒันาส่ือ นวตักรรม  และเทคโนโลยี  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการพฒันา
ปรับปรุงส่ือ เทคโนโลยทีางการศึกษาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ 
 6. ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
โรงเรียน และนอกโรงเรียน ให้มีความทนัสมยัและสอดคล้องกับสภาพของชุมชน ซ่ึงผูเ้รียน
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
 7. ดา้นนิเทศการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีโครงการนิเทศภายในเพื่อการพฒันา
โรงเรียนในแผนปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียนไวเ้ป็นประจ าทุกปี 
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 8. ดา้นแนะแนวการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนการในงานแนะแนว
การศึกษาไวอ้ยา่งชดัเจน 
 9. ดา้นพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และน าผลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลในการ
วางแผนเพื่อพฒันางานต่อไป 
 10. ด้านส่งเสริมความรู้ทางวิชาการชุมชน ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผน
ร่วมกบัผูน้ าชุมชน และองคก์ารบริหารส่วนต าบลในการพฒันาชุมชน 
 11. ด้านประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน
อยา่งชดัเจน 
 12. ด้านส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการน าครูไปศึกษาและร่วมกันพฒันากับ
สถานศึกษานอกเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. มีการวิจยั ติดตามผลการใช้รูปแบบว่ามีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรต่างๆ เช่น ผลการ
ประกนัคุณภาพ  ผลการปฏิบติังานของครู  ผลพฒันาการของเด็ก  เป็นตน้ 
 2. ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 3. ศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นท่ีอ่ืนๆ หรือในระดบัท่ีสูงข้ึน
ต่อไป 
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ภาคผนวก  ก 
 
    รายนามผูท้รงคุณวฒิุในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 รายนามผูเ้ช่ียวชาญท่ีเรียนเชิญสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
 รายนามผูท้รงคุณวฒิุประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัของรูปแบ 
 รายนามผูบ้ริหารสถานศึกษาในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 รายนามผูบ้ริหาร ครู สถานศึกษาในการตอบแบบสอบถาม 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
การพฒันารูปแบบการบริหารวชิาการในการจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาเพชรบุรี  
 
 
1.   ดร. กาญจนา  บุญส่ง               รองอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี 
2.   ผศ. ดร. ปัญญา  ทองนิล          คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
3.   ผศ. ไกรว ี ศรีสุคนธ์                อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ (การศึกษาปฐมวยั) 
                                                      มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
4.   ผอ. สุวรรณ  เช้ือนิล                ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนบา้นแหลม สพป.พบ.1 
                                                      (โรงเรียนตน้แบบระดบัปฐมวยั) 
5.  ดร. พิมผกา  แดงสุวรรณ์          ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนบา้นดอนยาง  สพป.พบ.1 
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รายนามผู้เช่ียวชาญที่เรียนเชิญสัมมนาองิผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
การพฒันารูปแบบการบริหารวชิาการในการจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาเพชรบุรี  
 
ด้านการบริหารการศึกษา 
1.  นายทวศีกัด์ิ  ไทยประดิษฐ ์   รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                    เพชรบุรี เขต 1 
2.  ดร. ประชุม แรงกสิกรณ์       รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                    เพชรบุรี เขต 2 
3.  ดร. จนัทนา  นนทิกร                นกัวจิยัหลกั (ประจ าภาคกลาง) มูลนิธิสถาบนัวจิยัและ 
                                                พฒันาการเรียนรู้ (มสวร.) 
4.  ดร.วทิยา  พฒันาวงศ ์      ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลอรุณประดิษฐ 
5.  นายชรินทร์ จนัทร์วนัเพญ็      ศึกษานิเทศกเ์ช่ียวชาญ  ระดบั 9  
 
ด้านการบริหารสถานศึกษา 
1.  ดร. พิมผกา  แดงสุวรรณ์     ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  โรงเรียนบา้นดอนยาง  สพป.พบ.1 
2.  ผอ. สุวรรณ์  เช้ือนิล        ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  โรงเรียนบา้นแหลม  สพป.1 
3.  ผอ. เสถียร เลิศอาวาส    ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  โรงเรียนวดัท่าศาลาราม สพป.พบ.2 
4.  ผอ. ค าพนัธ์  ปกครอง     ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  โรงเรียนวดัเขากะจิว  สพป.2 
5. ดร. วรวฒิุ  แสงนาก       ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนหว้ยผกักดู   จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 
ด้านนักวชิาการ 
1.  รศ. ดร. กาญจนา  บุญส่ง     รองอธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี 
2.  ผศ. ดร. ปัญญา  ทองนิล          คณบดีคณะคุรุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี 
3.  ดร. สุกญัญารัตน์ คงงาม       รองคณบดีคณะคุรุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี 
4.  ดร. พจนารถ  บวัเขียว          ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยั และศิลปวฒันธรรม                          
                                                 มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี 
5. ผศ. ไกรว ี ศรีสุคนธ์          อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ (การศึกษาปฐมวยั) 
                                                มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
               ประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของรูปแบบการบริหารวชิาการ    

        ในการจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเพชรบุรี   
          
 
ด้านการบริหารการศึกษา 
1.  ดร. จนัทนา  นนทิกร                    นกัวจิยัหลกั(ประจ าภาคกลาง) มูลนิธิสถาบนัวจิยัและ 
                                                           พฒันาการเรียนรู้ (มสวร.) 
2.  ดร. ประชุม แรงกสิกรณ์               รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                          เพชรบุรี เขต 2  
3. ดร. วทิยา  พฒันวงศ ์                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลอรุณประดิษฐ 
4.  นายทวศีกัด์ิ  ไทยประดิษฐ ์         รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                          เพชรบุรี เขต 1 
 
ด้านการบริหารสถานศึกษา 
1.  ดร. พิมผกา  แดงสุวรรณ์                ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนบา้นดอนยาง  สพป.พบ.1 
2.  ผอ. สุวรรณ์  เช้ือนิล                       ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  โรงเรียนบา้นแหลม  สพป.1 
                                                                (โรงเรียนตน้แบบระดบัปฐมวยั  อ าเภอบา้นแหลม) 
3.  ผอ. เสถียร เลิศอาวาส                    ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ  โรงเรียนวดัท่าศาลาราม สพป.พบ.2 
                                                               (โรงเรียนตน้แบบระดบัปฐมวยั อ าเภอบา้นลาด) 
4.  ผอ. ค าพนัธ์  ปกครอง                    ผูอ้  านวยการเช่ียวชาญ โรงเรียนวดัเขากะจิว  สพป.2 
                                                              (โรงเรียนตน้แบบระดบัปฐมวยั อ าเภอท่ายาง) 
   
ด้านนักวชิาการ 
1.  รศ. ดร. กาญจนา  บุญส่ง               รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี 
2.  ผศ. ดร. ปัญญา  ทองนิล                คณบดีคณะคุรุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี 
3.  ดร. สุกญัญารัตน์ คงงาม                รองคณบดีคณะคุรุศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี 
4.  ดร. พจนารถ  บวัเขียว                    ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยั และศิลปวฒันธรรม                          
                                                            มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี 
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ภาคผนวก ข 

 
เคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
 

    - แบบสัมภาษณ์เพื่อการวจิยั 
    - แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
    - ประเด็นค าถามในการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ 
    - แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
    - ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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เคร่ืองมือวจัิย 
 

เร่ือง  การพฒันารูปแบบการบริหารวชิาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเพชรบุรี  

************************* 
 
ค าช้ีแจง 
             1. การวจิยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารวิชาการในการจัด
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี               
            2. เคร่ืองมือวิจยัน้ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน าไปประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์การ
พฒันารูปแบบการบริหารวิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
           3. ผูใ้หข้อ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
     1. ผูใ้ห้สัมภาษณ์ เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน 12  คน 
  2. ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นบุคลากรหลกัและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
วิชาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 250 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
และครูผูส้อนระดบัปฐมวยั  
   2.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนหรือผูป้ฏิบติั
หนา้ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
   2.2 ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั  หมายถึง บุคลากรวิชีพซ่ึงท าหน้าหลกัด้าน
การเรียนการสอนระดบัปฐมวยัสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
           4. เคร่ืองมือวจิยัมี 2 ฉบบั คือ ฉบับที ่1 แบบสัมภาษณ์   และ ฉบับที ่2 แบบสอบถาม  
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 ฉบับที ่1  แบบสัมภาษณ์ 
 

      ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
 
ประเด็นในการสัมภาษณ์ 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ช่ือ........................................................................สกุล.................................................. 
หมายเลขโทรศพัท.์.....................................................................โทรสาร........................................... 
วนัท่ีสัมภาษณ์..........................................................เดือน............................พ.ศ. .............................. 
เร่ิมสัมภาษณ์เวลา...................น.  เลิกสัมภาษณ์เวลา....................น. รวมเวลา........ชัว่โมง..........นาที 
สถานท่ีสัมภาษณ์................................................................................................................................. 
 
เร่ิมการสนทนา 
 1. แนะน าตนเอง แจง้วตัถุประสงคใ์นการสัมภาษณ์ 
 2. ตอ้งขออนุญาตท าการบนัทึกเทป เพราะอาจจดบนัทึกไม่ทนั  แต่เทปน้ีจะไม่น าไป
เผยแพร่ท่ีไหน  นอกจากผูว้จิยัจะน ามาเปิดฟังเพื่อประโยชน์ดา้นวิจยัในการวเิคราะห์ สังเคราะห์
และสรุปขอ้มูลของผูใ้หส้ัมภาษณ์ใหถู้กตอ้งเท่านั้น 
  
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
 1. ต าแหน่งหนา้ท่ี  
                          O ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
                          O ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั 
                  2. ขนาดของโรงเรียน (ปีการศึกษา 2554)    
        O ขนาดเล็ก        (มีนกัเรียน 120 คนลงมา) 
                          O ขนาดกลาง     (มีนกัเรียน 121-600 คน) 
                          O ขนาดใหญ่      (มีนกัเรียน 601คนข้ึนไป) 
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ตอนที ่2  ประเด็นค าถามเกีย่วกบัโจทย์การวจัิย 
ประเด็นที ่ 1         กระบวนการปฏิบัติงานวชิาการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร มีขั้นตอนด าเนินงานอะไรบ้าง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
ประเด็นที ่2       งานวชิาการในการจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาทีต้่องเพิม่เติมมีอะไรบ้าง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประเด็นที ่3    งานวชิาการในการจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษามีความคิดเห็นประการใด 
      
         3.1 ดา้นพฒันาหลกัสูตรสถาน 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
  3.2  ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
           3.3  ดา้นวดัผลและประเมินพฒันาการ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................
          3.4  ดา้นวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ฉบับที ่2  แบบสอบถาม  
                 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารวชิาการในการจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
ค าช้ีแจง  โปรดอ่านขอ้ความทีละขอ้แลว้ท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งท่ีท่านเห็นวา่สถานศึกษา       
                ของท่านมีระดบัการปฏิบติั และระดบัปัญหาในการบริหารวชิาการมากนอ้ยเพียงใด 
                   คะแนน                         สภาพปัจจุบัน                             ปัญหา 
                        5                              มีการปฏิบติัมากท่ีสุด                 มีปัญหามากท่ีสุด 
                        4                              มีการปฏิบติัมาก                         มีปัญหามาก 
                        3                              มีการปฏิบติัปานกลาง                มีปัญหาปานกลาง 
                        2                              มีการปฏิบติันอ้ย                         มีปัญหานอ้ย 
                        1                              มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด                 มีปัญหานอ้ยท่ีสุด 

ข้อ การบริหารวชิาการในการจัดการศึกษาปฐมวยั 
ปฏิบัติ ปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 ด้านพฒันาหลกัสูตรสถาน           

1 การจดัท าโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาและ
สาระท่ีควรเรียนรู้ไดก้ าหนดใหมี้ในหลกัสูตร
สถานศึกษาสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ เป้าหมาย
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

 

 

 

 

         

2 ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครองและชุมชน มีส่วนร่วม
ในการวางแผนและจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 

          

3 การจดัประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนบริหาร
วชิาการโดยศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาและ
แผนกลยทุธ์เป็นขอ้มูลในการวางแผน 

          

4 การนิเทศ ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงาน 

การบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษา 
          

5 การตรวจสอบและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
รวมทั้งปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรให้
เหมาะสม 
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ข้อ การบริหารวชิาการในการจัดการศึกษาปฐมวยั 
ปฏิบัติ ปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
6 การสรุปผลการด าเนินงานบริหารหลกัสูตร

ของสถานศึกษาและรายงานผลการด าเนินงาน
ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 

 

 

 

 

         

 ด้านพฒันากระบวนการเรียนรู้           

7 การก าหนดเป้าหมายวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลก่อนวางแผนการจดัการเรียน       
การสอน 

          

8 การส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดั
ประสบการณ์โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

          

9 การพฒันาบุคลากรดา้นการเรียนการสอน ให้
รู้จกัเทคนิคและวธีิการสอนอยา่งหลากหลาย 

          

10 การนิเทศติดตามผลการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

          

11 การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ให้
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองและ
ชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้รับทราบ 

          

12 การรายงานผลการจดักิจกรรมใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง
รับทราบแลว้น าผลการจดักิจกรรมไปปรับปรุง
แกไ้ข คร้ังต่อไป 

          

 ด้านวดัผลและประเมินพฒันาการ            

13 การก าหนดระเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดั
และประเมินพฒันาการของสถานศึกษาอยา่ง
ชดัเจน 
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ข้อ การบริหารวชิาการในการจัดการศึกษาปฐมวยั 
ปฏิบัติ ปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
14 การส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการวดัและ

ประเมินพฒันาการใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษา 

          

15 การวดัและประเมินผลพฒันาการเด็กตาม
สภาพจริงอยา่งสม ่าเสมอ 

          

16 การก ากบั ติดตามการวดัและประเมิน
พฒันาการเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารประเมิน
พฒันาการตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
พ.ศ.2546 

          

17 การตรวจสอบการใชเ้คร่ืองมือวดัผลและ
ประเมินผลพฒันาการท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน 

          

18 การรายงานผลการวดัผลและประเมิน
พฒันาการใหมี้คุณภาพ 

          

 ด้านวจัิยเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา           

19 สถานศึกษาสร้างความตระหนกัแก่บุคลากรให้
เห็นประโยชน์และความส าคญัของการท าวจิยั 

          

20 มีแผนการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการ
จดัท าวจิยัใหก้บับุคลากรในสถานศึกษา 

          

21 การส่งเสริมบุคลากรในการท าวจิยั อยา่ง
ต่อเน่ือง 

          

22 การก ากบั ติดตามการท าวจิยั อยา่งต่อเน่ือง           

23 การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาปฐมวยัเพื่อน าผลการวจิยัมาปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน 

          

24 การเผยแพร่ผลงานการวิจยักบัสถานศึกษา
หน่วยงานและองคก์รอ่ืน 
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ข้อ การบริหารวชิาการในการจัดการศึกษาปฐมวยั 
ปฏิบัติ ปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 ด้านพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยี           

25 การระบุเป้าหมายการพฒันาส่ือ นวตักรรม 
และเทคโนโลยกีารศึกษาปฐมวยัอยา่งชดัเจน 

          

26 การจดัท าแผนทะเบียนส่ือ นวตักรรมและ 
เทคโนโลยทีางการศึกษา 

          

27 การน าวสัดุทอ้งถ่ินมาผลิตส่ือการเรียนการ
สอนและน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วม
ในการผลิตส่ือ การเรียนการสอน 

          

28 การส่งเสริม ควบคุม ก ากบัติดตาม และการ
นิเทศการใชส่ื้อ นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษา 

          

29 การตรวจสอบและประเมินผลการใชส่ื้อ 
นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา
ประกอบการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

          

30 การรายงานผลการใชส่ื้อ นวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

          

 ด้านพฒันาแหล่งเรียนรู้           

31 การระบุเป้าหมายการพฒันาแหล่งเรียนรู้        
ท่ีชดัเจน 

          

32 การจดัท าแผนทะเบียนขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอกใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 

          

33 การส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รู นกัเรียนใช้
แหล่งเรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

          

34 การก ากบั ติดตาม และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
อยา่งสม ่าเสมอ 

          

35 การตรวจสอบ และประเมินผลแหล่งเรียนรู้
อยา่งสม ่าเสมอ 
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ข้อ การบริหารวชิาการในการจัดการศึกษาปฐมวยั 
ปฏิบัติ ปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
36 การรายงานผลการด าเนินงานและน าผลการ

ประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใชใ้นการพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ 

          

 ด้านนิเทศการศึกษา           

37 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและทิศทาง 
การนิเทศภายในสถานศึกษา 

          

38 ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนด
ปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอน 

          

39 การด าเนินการนิเทศงานวชิาการและการเรียน
การสอนตามแผนท่ีก าหนดไว ้

          

40 การควบคุมก ากบั ติดตาม  การนิเทศ            
งานวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 

          

41 การประเมินผลการนิเทศงานวชิาการ           
ตามแผนการนิเทศอยา่งสม ่าเสมอ 

          

42 รายงานผลการนิเทศงานวชิาการและการเรียน 

การสอนเพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ข 
          

 ด้านแนะแนวการศึกษา           

43 การประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนด 

แนวทางและเป้าหมายการแนะแนวอยา่ง
ชดัเจน 

          

44 จดัท าแผนการท าเอกสาร คู่มือ และเคร่ืองมือ 
การแนะแนวอยา่งเพียงพอ 

          

45 การจดักิจกรรมแนะแนวอยา่งหลากหลาย
เหมาะสมกบัปัญหาและความตอ้งการของ
ปกครอง 

          

46 การก ากบั ติดตาม นิเทศ การจดัระบบและ
กระบวนการแนะแนวอยา่งสม ่าเสมอ 
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ข้อ การบริหารวชิาการในการจัดการศึกษาปฐมวยั 
ปฏิบัติ ปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
47 การตรวจสอบและประเมินผลการแนะแนว 

ปัญหาและความตอ้งการของปกครอง 
          

48 การรายงานผลด าเนินงานการแนะแนว           

 ด้านพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

          

49 สถานศึกษาจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 

          

50 การวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตาม
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุ
เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 

          

51 ด าเนินการพฒันางานตามแผนประกนัคุณภาพ
การศึกษาปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง 

          

52 การส่งเสริม ควบคุม ก ากบั ติดตาม นิเทศ 
การประกนัคุณภาพ 

          

53 การด าเนินการพฒันางานตามแผนติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายในเพื่อ
ปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

          

54 น าผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษามาใช้
เป็นขอ้มูลในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

          

 ด้านส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน           

55 การระบุเป้าหมายในส่งเสริมความรู้การศึกษา
ปฐมวยัแก่ชุมชน 

          

56 การจดัท าแผนส่งเสริมความรู้การศึกษาปฐมวยั
แก่ชุมชน 

          

57 การจดัท าปฏิทินปฏิบติังานส่งเสริมความรู้ 
ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 

          

58 การส่งเสริม ควบคุม ก ากบั ติดตาม นิเทศ การ
ปฏิบติังานส่งเสริมความรูวชิาการ แก่ชุมชน 
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ข้อ การบริหารวชิาการในการจัดการศึกษาปฐมวยั 
ปฏิบัติ ปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
59 การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน

ส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 

          

60 การรายงานผลด าเนินงานส่งเสริมความรู้ดา้น
วชิาการแก่ชุมชนเพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ข
อยา่งต่อเน่ือง 

          

 ด้านประสานความร่วมมือในการพฒันา
วชิาการกบัสถานศึกษาอืน่ 

          

61 การก าหนดเป้าหมายประสานความร่วมมือ        
ในการพฒันาวชิาการ 

          

62 แผนการจดัท าเอกสาร และคู่มือประสานงาน
ความร่วมมือในการพฒันางานวชิาการ              
กบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 

          

63 การจดัท าปฏิทินประสานความร่วมมือ          
ในการพฒันางานวชิาการและด าเนินการ        
ตามก าหนดสม ่าเสมอ 

          

64 การก ากบั ติดตาม นิเทศประสานความร่วมมือ
ในการพฒันางานวชิาการสม ่าเสมอ 

          

65 การตรวจสอบและประเมินผลประสานความ
ร่วมมือในการพฒันางานวชิาการ 

          

66 การรายงานผลด าเนินงานประสาน               
ความร่วมมือในการพฒันางานวชิาการ 

          

 ด้านส่งเสริมสนับสนุนวชิาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอืน่             
ทีจั่ดการศึกษา 

          

67 การระบุเป้าหมายส่งเสริมสนบัสนุนงาน
วชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 

และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั 
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ข้อ การบริหารวชิาการในการจัดการศึกษาปฐมวยั 
ปฏิบัติ ปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
68 การจดัท าแผนเอกสาร และคู่มือส่งเสริม

สนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษาปฐมวยั 

          

69 การจดัท าปฏิทินส่งเสริมสนบัสนุนงานวชิาการ 
แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและ 
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั 

          

70 การส่งเสริม ควบคุม ก ากบั ติดตาม นิเทศ 
การส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัวและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

          

71 การตรวจสอบและประเมินผลส่งเสริม 

สนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษาปฐมวยั 

          

72 การรายงานผลด าเนินส่งเสริม สนบัสนุน    
งานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว  องคก์ร 
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา
ปฐมวยั 

          

 
 
        ขอขอบพระคุณอย่างสูงทีก่รุณาให้ความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม 
 
 
                                                                        นายบุญเชิด  ช านิศาสตร์ 
                                                    นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
                                                               สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 
                                                                              ผู้ด าเนินการวจัิย 
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ประเด็นค าถามในการสัมมนาองิผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
                         การพฒันารูปแบบการบริหารวชิาการในการจัดการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 
                                สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
                                            ************************************** 
 
ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชาญ 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย     ลงใน    หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัท่าน 
 
 1.  เพศ                                                     ชาย 
                                                                                   หญิง 
 
                   2. ระดบัการศึกษา                                   ปริญญาโท 
                                                                                   ปริญญาเอก 
 
 3. ต าแหน่ง                                              ผูบ้ริหารการศึกษา        
                                                                                   ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

                           นกัวชิาการ 
 
             4. ประสบการณ์                                       4-6 ปี 
                       (ต าแหน่งขอ้ 3)                                     7-9 ปี 
                                                                                     10 ปีข้ึนไป                                         
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ตอนที ่2  ประเด็นค าถามในการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ ต่อรูปแบบการบริหารวชิาการในการจดั
การศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  
 
ค าช้ีแจง  ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปไดท้างปฏิบติัของรูปแบบการบริหาร
วชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี โดยผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
 
ประเด็นที ่1  
 ท่านคิดวา่วตัถุประสงคข์องการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาท่ีไดเ้สนอมีความเหมาะสมและเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
ประเด็นที ่2 
 ท่านคิดว่ากระบวนการพัฒนา  6  ประการ  คือ 1) การก าหนดระบุเป้าหมาย                    
2) การวางแผน  3) การปฏิบติัตามแผน  4) การส่งเสริม นิเทศ ก ากบั ติดตาม  5) การตรวจสอบ
ประเมินผล   6) การรายงานผลการด าเนินงาน   สอดคลอ้งกบัการบริหารวชิาการมากนอ้ยเพียงใด 
 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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ประเด็นที ่3 
 ท่านคิดวา่พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัท่ีไดเ้สนอมีความเหมาะสมและเป็นไปได้
มากนอ้ยเพียงใด 
 
 1. การจัดท าโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาและสาระทีค่วรเรียนรู้ได้ก าหนดให้มีใน
หลกัสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกบัวสัิยทัศน์ เป้าหมายและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 2. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดท าหลกัสูตร
สถานศึกษา 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 3. การจัดประชุมคณะท างานเพือ่วางแผนบริหารวชิาการโดยศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษา
และแผนกลยุทธ์เป็นข้อมูลในการวางแผน 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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 4. การนิเทศ ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานการบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษา 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 5. การตรวจสอบและประเมินผลการใช้หลักสูตรรวมทั้งปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร
ให้เหมาะสม 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 6. การสรุปผลการด าเนินงานบริหารหลกัสูตรของสถานศึกษาและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้เกีย่วข้องทราบ 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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ประเด็นที ่4 
 ท่านคิดวา่ ดา้นพฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีไดเ้สนอมีความเหมาะสมและเป็นไปไดม้าก
นอ้ยเพียงใด 
 
 1. การก าหนดเป้าหมายวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลก่อนวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 2. การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 3. การพฒันาบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้รู้จักเทคนิคและวธีิการสอนอย่าง
หลากหลาย 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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 4. การนิเทศติดตามผลการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอย่างสม ่าเสมอ 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 5. การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชนทีม่ีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้รับทราบ 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 6. การรายงานผลการจัดกจิกรรมให้ผู้ที่เกีย่วข้องรับทราบแล้วน าผลการจัดกจิกรรมไป
ปรับปรุงแก้ไข คร้ังต่อไป 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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ประเด็นที ่5 
 ท่านคิดวา่ดา้นวดัผลและประเมินพฒันาการท่ีไดเ้สนอมีความเหมาะสมและเป็นไปได้
มากนอ้ยเพียงใด 
 
 1. การก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการวดัผลและประเมินพฒันาการของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 2. การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการวดัและประเมินพฒันาการให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน
การศึกษา 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 3. การวดัและประเมินผลพฒันาการเด็กตามสภาพจริงอย่างสม ่าเสมอ 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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 4. การก ากบั ติดตามการวดัและประเมินพฒันาการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประเมิน
พฒันาการตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 

1. การตรวจสอบการใช้เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลพฒันาการทีม่ีคุณภาพมี
มาตรฐาน 

 ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 6. การรายงานผลการวดัผลและประเมินพฒันาการให้มีคุณภาพ 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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ประเด็นที ่6 
 ท่านคิดวา่การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยัท่ีไดเ้สนอมีความเหมาะสมและ
เป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 
                1. สถานศึกษาสร้างความตระหนักแก่บุคลากรให้เห็นประโยชน์และความส าคัญของการ
ท าวจัิย 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 2. มีแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกีย่วกบัการจัดท าวจัิยให้กบับุคลากรในสถานศึกษา 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 3. การส่งเสริมบุคลากรในการท าวจัิยอย่างต่อเน่ือง 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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 4. การก ากบั ติดตามการวดัผลและประเมินพฒันาการเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ
ประเมินพฒันาการตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2546 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 5.การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาปฐมวยัเพือ่น าผลการวจัิยมาปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน 
 ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 6. การเผยแพร่ผลงานวจัิยกบัสถานศึกษาหน่วยงานและองค์กรอืน่ 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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ประเด็นที ่7 
 ท่านคิดวา่ดา้นพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษาท่ีไดเ้สนอมีความ
เหมาะสมและเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 
                1. การระบุเป้าหมาย  การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัยอย่าง
ชัดเจน 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 2. การวางแผน ทะเบียนส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 3. การน าวสัดุท้องถิ่นมาผลติส่ือการเรียนการสอนและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมในการผลติส่ือการเรียนการสอน 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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 4. การส่งเสริม ควบคุม ก ากบัติดตามและการนิเทศการใช้ส่ือ นวตักรรมเทคโนโลยเีพือ่
การศึกษา 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................    
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 5.การตรวจสอบและประเมินผลการใช้ส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา
ประกอบการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
 ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 

2. การรายงานผลการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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ประเด็นที ่8 
 ท่านคิดวา่ ดา้นพฒันาแหล่งเรียนรู้การศึกษาปฐมวยัท่ีไดเ้สนอมีความเหมาะสมและ
เป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 
                1. การระบุเป้าหมายการพฒันาแหล่งเรียนรู้ทีชั่ดเจน 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 2. การวางแผนทะเบียนข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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 4. การก ากบั ติดตาม และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 5.การตรวจสอบและประเมินผลแหล่งเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ 
 ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 6. การรายงานผลการด าเนินงานและน าผลการประเมินแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................    
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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ประเด็นที ่9 
 ท่านคิดวา่  ดา้นนิเทศการศึกษาปฐมวยัท่ีไดเ้สนอมีความเหมาะสมและเป็นไปไดม้าก
นอ้ยเพียงใด 
 
                1. สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและทิศทางการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 2. ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดปฏิทนิการนิเทศการเรียนการสอน 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 3. การด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนตามแผนทีก่ าหหนดไว้ 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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 4. การ นิเทศ  ก ากบั ติดตามงานวชิาการอย่างต่อเน่ือง 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 5.การประเมินผลการนิเทศงานวชิาการตามแผนการนิเทศอย่างสม ่าเสมอ 
 ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 6. รายงานผลการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนเพือ่น าไปปรับปรุงแก้ไข 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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ประเด็นที ่10 
 ท่านคิดวา่ ดา้นแนะแนวการศึกษาปฐมวยัท่ีไดเ้สนอมีความเหมาะสมและเป็นไปไดม้าก
นอ้ยเพียงใด 
 
                1. การประชุมบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องในการก าหนดแนวทางและเป้าหมายการแนะแนวอย่าง
ชัดเจน 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 2. การวางแผนท าเอกสาร คู่มือ และเคร่ืองมือการแนะแนวอย่างเพยีงพอ 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 3. การจัดกจิกรรมแนะแนวอย่างหลากหลายเหมาะสมกบัปัญหาและความต้องการของ
ผู้ปกครอง 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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 4. การนิเทศ ก ากบั  ติดตามการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวอย่างสม ่าเสมอ 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 5.การตรวจสอบและประเมินผลการแนะแนวปัญหาและความต้องการของผู้ปกครอง 
 ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 6.การรายงานผลการด าเนินงานการแนะแนว 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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ประเด็นที ่11 
 ท่านคิดวา่ ดา้นพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีไดเ้สนอมีความ
เหมาะสมและเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 
                1. สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 2. การวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกนัคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 3. ด าเนินการพฒันางานตามแผนประกนัคุณภาพการศึกษาปฐมวยัอย่างต่อเน่ือง 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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 4. การส่งเสริม นิเทศ  ก ากบั ติดตามการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 5.การด าเนินการพฒันางานตามแผนติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายใน
เพือ่ปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
 ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 6. น าผลการประเมินคุณภาพในสถานศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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ประเด็นที ่12 
 ท่านคิดวา่ ดา้นส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน ท่ีไดเ้สนอมีความเหมาะสมและ
เป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 
                1. การระบุเป้าหมายในการส่งเสริมความรู้การศึกษาปฐมวยัแก่ชุมชน 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 2. การจัดท าแผนส่งเสริมความรู้การศึกษาปฐมวัยแก่ชุมชน 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 3. การจัดท าปฏิทนิปฏิบัติงานส่งเสริมความรู้ด้านวชิาการแก่ชุมชน 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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 4. การส่งเสริม ควบคุม ก ากบั  ติดตาม การนิเทศการปฏิบัติงานส่งเสริมความรู้ด้าน
วชิาการแก่ชุมชน 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 5.การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานส่งเสริมความรู้ด้านวชิาการแก่ชุมชน 
 ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 6. การรายงานผลด าเนินงานส่งเสริมความรู้ด้านวชิาการแก่ชุมชนเพือ่น าไปปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเน่ือง 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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ประเด็นที ่12  
 ท่านคิดวา่ดา้นส่งเสริมสนบัสนุนวชิาการแก่บุคคล  ครอบครัว องคก์ร  หน่วยงาน  และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั ท่ีไดเ้สนอมีความเหมาะสมและเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 
                1. การระบุเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน 
และสถาบันอืน่ทีจั่ดการศึกษาปฐมวยั 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 2. การวางแผน  ท าเอกสาร  และคู่มือส่งเสริมสนับสนุนวชิาการแก่ บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอืน่ทีจั่ดการศึกษาปฐมวัย 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 3. การจัดท าปฏิทนิส่งเสริมสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว   องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวยั 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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 4. การส่งเสริม ควบคุม ก ากบัติดตาม การนิเทศการส่งเสริมสนับสนุนงานวชิาการแก่
บุคคล  ครอบครัว และสถาบันอืน่ทีจั่ดการศึกษาปฐมวัย 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 5. การตรวจสอบและประเมินผลส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กรหน่วยงาน และสถาบันอืน่ ทีจั่ดการศึกษาปฐมวัย 
 ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
 
 6. การรายงานผลด าเนินส่งเสริมสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย 
ข้อแสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
                   (      )  ความเหมาะสม 
 (      )  ความเป็นไปได ้
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ประเด็นที ่13 
 โดยสรุป  การพฒันารูปแบบการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของ
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาเพชรบุรี  ตามท่ีไดเ้สนอมีความเหมาะสม
และความเป็นไปไดต้ามวตัถุประสงคข์องสถานศึกษามากนอ้ยเพียงใด 
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
  
 ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาใหค้วามอนุเคราะห์เขา้ร่วมการสัมมนา
อิงผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) พร้อมใหค้  าช้ีแนะและขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการวจิยัเพื่อ
น าไปพฒันารูปแบบการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
เหมาะสมต่อไป 
 
                                                                                          นายบุญเชิด  ช านิศาสตร์ 
                                                                         นกัศึกษาปริญญาเอกหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
                                                                                  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัสยาม 
                                                                                                 ผูด้  าเนินการวิจยั 



 
 

265 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างเนือ้หากบัแบบสอบถามทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวม IOC 
1 2 3 4 5 

1 0 1 1 1 1 4 0.80 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 
3 1 0 1 1 1 4 0.80 
4 1 1 1 0 1 4 0.80 
5 1 1 0 1 1 4 0.80 
6 1 1 1 1 0 4 0.80 
7 1 1 1 1 0 4 0.80 
8 1 1 1 0 1 4 0.80 
9 1 0 1 1 1 4 0.80 

10 1 1 0 1 1 4 0.80 
11 1 1 0 1 1 4 0.80 
12 1 0 1 1 1 4 0.80 
13 0 1 1 1 1 4 0.80 
14 0 1 0 1 1 3 0.60 
15 1 1 0 1 1 4 0.80 
16 1 1 1 0 1 4 0.80 
17 1 0 1 1 1 4 0.80 
18 1 1 0 1 1 4 0.80 
19 1 1 0 1 1 4 0.80 
20 1 1 0 1 1 4 0.80 
21 1 0 1 1 1 4 0.80 
22 1 1 0 1 1 4 0.80 
23 1 0 1 1 1 4 0.80 
24 1 1 0 1 1 4 0.80 
25 1 0 1 1 1 4 0.80 
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ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวม IOC 
1 2 3 4 5 

26 0 1 1 1 1 4 0.80 
27 1 0 1 1 1 4 0.80 
28 1 1 0 0 1 3 0.60 
29 1 1 0 1 1 4 0.80 
30 1 1 1 0 1 4 0.80 
31 0 1 1 1 1 4 0.80 
32 1 1 0 1 1 4 0.80 
33 1 1 0 1 1 4 0.80 
34 0 1 1 1 1 4 0.80 
35 1 0 1 1 1 4 0.80 
36 1 1 0 1 1 4 0.80 
37 0 1 1 1 1 4 0.80 
38 1 1 0 1 1 4 0.80 
39 1 0 1 1 1 4 0.80 
40 1 1 0 1 1 4 0.80 
41 1 1 1 0 1 4 0.80 
42 0 1 1 1 1 4 0.80 
43 1 1 1 1 1 5 1.00 
44 1 1 0 1 1 4 0.80 
45 1 1 0 1 1 4 0.80 
46 1 1 1 0 1 4 0.80 
47 1 1 0 1 1 4 0.80 
48 0 1 1 1 1 4 0.80 
49 1 1 0 1 1 4 0.80 
50 1 1 0 1 1 4 0.80 
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ข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวม IOC 
1 2 3 4 5 

51 1 1 0 1 1 4 0.80 
52 1 1 1 0 1 4 0.80 
53 1 0 1 1 1 4 0.80 
54 0 1 1 1 1 4 0.80 
55 1 1 0 0 1 3 0.60 
56 1 1 0 1 1 4 0.80 
57 0 1 1 1 1 4 0.80 
58 1 0 1 1 1 4 0.80 
59 1 1 1 0 1 4 0.80 
60 1 0 1 1 1 4 0.80 
61 1 1 0 1 1 4 0.80 
62 1 1 1 1 1 5 1.00 
63 0 1 1 1 1 4 0.80 
64 1 1 0 1 1 4 0.80 
65 0 1 1 1 1 4 0.80 
66 1 1 0 1 0 3 0.60 
67 0 1 1 1 1 4 0.80 
68 1 0 1 1 1 4 0.80 
69 1 1 0 1 1 4 0.80 
70 0 1 1 1 1 4 0.80 
71 0 1 1 1 1 4 0.80 
72 1 0 1 1 1 4 0.80 
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary  

    N %  

Cases 

Valid 29 96.7  
Excludeda 1 3.3  

Total 30 100.0  
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.  
     
Reliability Statistics    

Cronbach's Alpha N of Items    
.959 144    

Item-Total Statistics 
 
 
 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

a11 487.06897 2321.281 .055 .960 

a12 487.24138 2321.547 .044 .960 

a13 487.44828 2308.256 .297 .959 

a14 487.34483 2300.734 .421 .959 

a15 487.68966 2296.150 .542 .959 

a16 487.31034 2323.936 -.005 .960 

a21 487.41379 2303.608 .310 .959 

a22 487.58621 2297.108 .460 .959 

a23 487.65517 2283.877 .572 .959 
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  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
a24 487.62069 2288.387 .463 .959 

a25 487.65517 2299.020 .380 .959 

a26 487.79310 2287.956 .595 .959 

a31 487.44828 2306.256 .335 .959 

a32 487.41379 2331.251 -.161 .960 

a33 487.55172 2313.256 .222 .959 

a34 487.10345 2292.310 .398 .959 

a35 487.55172 2303.042 .345 .959 

a36 487.75862 2299.475 .421 .959 

a41 487.34483 2293.805 .396 .959 

a42 487.37931 2323.672 .000 .960 

a43 487.58621 2321.966 .022 .960 

a44 487.82759 2323.148 .006 .960 

a45 487.79310 2340.170 -.253 .960 

a46 487.65517 2336.805 -.204 .960 

a51 487.10345 2318.882 .104 .960 

a52 487.72414 2314.064 .313 .959 

a53 487.34483 2322.520 .025 .960 

a54 487.75862 2324.761 -.025 .960 

a55 487.86207 2309.980 .256 .959 

a56 487.72414 2324.707 -.019 .960 

a61 487.58621 2306.323 .272 .959 

a62 487.68966 2297.007 .425 .959 

a63 487.65517 2276.805 .632 .959 

a64 487.86207 2287.766 .482 .959 
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  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
a65 487.93103 2294.209 .430 .959 

a66 487.48276 2300.116 .304 .959 

a71 487.55172 2291.042 .437 .959 

a72 487.68966 2282.793 .605 .959 

a73 487.96552 2298.249 .474 .959 

a74 487.89655 2321.239 .034 .960 

a75 488.00000 2317.357 .085 .960 

a76 487.89655 2294.239 .330 .959 

a81 487.79310 2296.027 .328 .959 

a82 487.72414 2299.135 .347 .959 

a83 488.00000 2302.643 .379 .959 

a84 487.93103 2302.495 .333 .959 

a85 487.62069 2313.172 .143 .960 

a86 487.89655 2297.382 .343 .959 

a91 487.34483 2288.520 .467 .959 

a92 487.68966 2284.865 .504 .959 

a93 487.82759 2280.433 .532 .959 

a94 487.86207 2298.837 .331 .959 

a95 488.00000 2324.714 -.019 .960 

a96 487.82759 2318.005 .069 .960 

a101 487.75862 2303.761 .346 .959 

a102 487.89655 2307.810 .236 .959 

a103 487.96552 2302.963 .275 .959 

a104 487.93103 2320.567 .060 .960 
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  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
a105 487.79310 2295.527 .373 .959 

a106 487.86207 2302.409 .303 .959 

a111 487.72414 2295.921 .461 .959 

a112 487.79310 2298.599 .382 .959 

a113 487.79310 2295.241 .434 .959 

a114 487.93103 2297.067 .388 .959 

a115 487.89655 2291.453 .483 .959 

a116 487.82759 2296.148 .378 .959 

a121 487.82759 2307.005 .213 .959 

a122 487.68966 2307.579 .317 .959 

a123 487.62069 2321.030 .054 .960 

a124 487.72414 2313.707 .183 .959 

a125 487.79310 2299.527 .445 .959 

a126 487.79310 2299.884 .438 .959 

b11 488.44828 2280.756 .411 .959 

b12 488.44828 2280.613 .376 .959 

b13 488.62069 2271.958 .460 .959 

b14 488.89655 2277.310 .483 .959 

b15 488.86207 2262.980 .533 .959 

b16 489.06897 2302.281 .257 .959 

b21 489.27586 2277.064 .426 .959 

b22 489.48276 2283.187 .418 .959 

b23 489.44828 2278.542 .432 .959 

b24 489.58621 2280.966 .475 .959 
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  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
b25 489.03448 2277.820 .458 .959 

b26 488.96552 2271.963 .493 .959 

b31 489.17241 2290.862 .318 .959 

b32 489.13793 2301.337 .188 .960 

b33 489.27586 2289.350 .302 .959 

b34 489.86207 2266.837 .432 .959 

b35 489.55172 2281.613 .375 .959 

b36 489.24138 2275.833 .483 .959 

b41 487.96552 2278.320 .461 .959 

b42 488.13793 2291.266 .304 .959 

b43 488.10345 2284.810 .357 .959 

b44 488.00000 2292.929 .346 .959 

b45 488.34483 2299.020 .228 .960 

b46 488.17241 2308.005 .166 .960 

b51 488.55172 2276.970 .376 .959 

b52 488.75862 2283.333 .400 .959 

b53 489.79310 2318.813 .036 .960 

b54 489.10345 2304.525 .171 .960 

b55 489.00000 2289.214 .389 .959 

b56 488.82759 2287.505 .335 .959 

b61 488.96552 2253.034 .659 .959 

b62 489.27586 2265.135 .574 .959 

b63 489.44828 2259.685 .583 .959 

b64 489.65517 2270.877 .540 .959 

b65 489.44828 2278.899 .613 .959 
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  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
b66 489.48276 2273.687 .562 .959 

b71 489.24138 2260.475 .552 .959 

b72 489.31034 2266.079 .547 .959 

b73 489.27586 2293.207 .401 .959 

b74 489.27586 2295.850 .366 .959 

b75 489.44828 2301.828 .250 .959 

b76 489.48276 2277.401 .447 .959 

b81 489.20690 2260.884 .548 .959 

b82 489.20690 2277.313 .438 .959 

b83 489.27586 2273.278 .477 .959 

b84 489.37931 2277.315 .471 .959 

b85 489.10345 2280.596 .475 .959 

b86 489.31034 2285.007 .420 .959 

b91 489.13793 2258.837 .570 .959 

b92 489.03448 2263.820 .602 .959 

b93 489.00000 2274.000 .565 .959 

b94 489.31034 2279.079 .592 .959 

b95 489.44828 2318.399 .053 .960 

b96 489.48276 2282.544 .482 .959 

b101 489.06897 2278.638 .481 .959 

b102 489.06897 2278.995 .497 .959 

b103 489.00000 2280.714 .466 .959 

b104 488.86207 2305.766 .224 .959 

b105 488.65517 2275.877 .471 .959 

b106 488.68966 2273.436 .502 .959 
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  Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
b111 488.62069 2269.958 .478 .959 

b112 488.96552 2275.392 .390 .959 

b113 489.10345 2278.739 .443 .959 

b114 488.93103 2270.067 .501 .959 

b115 488.86207 2268.623 .585 .959 

b116 488.86207 2277.909 .504 .959 

b121 489.00000 2274.143 .519 .959 

b122 488.79310 2268.241 .565 .959 

b123 488.75862 2289.761 .335 .959 

b124 488.31034 2272.222 .521 .959 

b125 488.31034 2272.365 .561 .959 

b126 488.17241 2248.648 .720 .958 
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ภาคผนวก   ค 

 
                                         -  หนงัสือเรียนเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือ 
                                        -   หนงัสือเรียนเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบ 
                                        -   หนงัสือเรียนเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุประเมินรูปแบบ 
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ท่ี  สน ๐๒๑๐.๔/ ๖                                              บณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์   
                       มหาวทิยาลยัสยาม 

   38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหวา้ 
   เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๖๐ 

 

                                                                        ๑๒  มกราคม ๒๕๕๕ 

 
 

เร่ือง ขอเรียนเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุตรวจเคร่ืองมือวจิยั  
 

เรียน  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย เคร่ืองมือวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษา 
                           ปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี” 
 
 

ด้วย นายบุญเชิด  ช านิศาสตร์ นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลยัสยาม ไดรั้บอนุมติัให้ท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง“การพฒันารูปแบบการบริหาร
วชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี”   โดยมี  ผศ.ดร.สมหมาย จนัทร์เร่ือง และรศ.ดร.นรา สมประสงค์ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ในการน้ีบณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ขอเรียนเชิญท่านเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุตรวจเคร่ืองมือวจิยั เพื่อใหไ้ดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพมีความเท่ียงตรงสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
ทางวชิาการและวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 

 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ เป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจยัและขอขอบคุณเป็น
อยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี  
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                 (รองศาสตราจารย ์ดร. อมรชยั   ตนัติเมธ) 
         รองอธิการบดีและคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
โทร. ๐-๒๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๓๒๙ โทรสาร  ๐-๒๘๖๘-๖๘๕๒ 
หมายเหตุ : ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมติดต่อนกัศึกษา เบอร์โทร ๐๘๙-๙๒๘-๘๐๙๓                                                                                 
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ท่ี  สน ๐๒๑๐.๔/๔๙                                              บณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์   
                                               มหาวทิยาลยัสยาม 

   38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหวา้ 
   เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๖๐ 

                                                                                                                                                   

                                                                          ๙  กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 

 
 

เร่ือง ขอเรียนเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบ 
 

เรียน  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  ๑. ประเด็นค าถามในการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship)  จ  านวน    ๑    ชุด 
                         ๒. ก าหนดการสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ(Connoisseurship)                  จ  านวน    ๑    ชุด 
                           
 

ด้วย นายบุญเชิด  ช านิศาสตร์ นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลยัสยาม ไดรั้บอนุมติัให้ท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง“การพฒันารูปแบบการบริหาร
วชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี”  โดยมี  ผศ. ดร. สมหมาย  จนัทร์เร่ือง และรศ.ดร. นรา สมประสงค์ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ในการน้ีบณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัสยาม     ขอเรียนเชิญท่านเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบรูปแบบ   เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบท่ีมีคุณภาพและบรรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 

 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ เป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจยัและขอขอบคุณเป็น
อยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี  
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                 (รองศาสตราจารย ์ดร. อมรชยั   ตนัติเมธ) 
         รองอธิการบดีและคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
โทร. ๐-๒๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๓๒๙ โทรสาร  ๐-๒๘๖๘-๖๘๕๒ 
หมายเหตุ : ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมติดต่อนกัศึกษา เบอร์โทร ๐๘๙-๙๒๘-๘๐๙๓ 
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ท่ี  สน ๐๒๑๐.๔/ ๕๒                                              บณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์   
                       มหาวทิยาลยัสยาม 

   38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหวา้ 
   เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๖๐ 

 

                                                                               ๙  กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

 
 

เร่ือง ขอเรียนเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุประเมินรูปแบบ 
 

เรียน  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามการพฒันารูปแบบการบริหารวชิาการในการจดัการศึกษา 
                           ปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                           ประถมศึกษาเพชรบุรี                                                                      จ านวน   ๑    ชุด 
 
 

ด้วย นายบุญเชิด  ช านิศาสตร์ นักศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา  มหาวิทยาลยัสยาม ไดรั้บอนุมติัให้ท าวิทยานิพนธ์ เร่ือง “การพฒันารูปแบบการบริหาร
วชิาการในการจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี”  โดยมี ผศ. ดร.สมหมาย  จนัทร์เร่ือง  และรศ.ดร.นรา สมประสงค์  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  ในการน้ีบณัฑิตวิทยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม  ขอเรียนเชิญท่านเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัของรูปแบบเพื่อให้ไดรู้ปแบบ  
ท่ีมีคุณภาพและบรรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 

            จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ เป็นผูท้รงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบติัของรูปแบบและขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี  
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                 (รองศาสตราจารย ์ดร. อมรชยั   ตนัติเมธ)  
                                    รองอธิการบดีและคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
โทร. ๐-๒๔๕๗-๐๐๖๘ ต่อ ๓๒๙ โทรสาร  ๐-๒๘๖๘-๖๘๕๒ 
หมายเหตุ : ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมติดต่อนกัศึกษา เบอร์โทร ๐๘๙-๙๒๘-๘๐๙๓ 
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