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บทคัดย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดับปฐมวยัในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่โดยใชก้ระบวนการ PDCA  2) พฒันาคู่มือการ

บริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียน

ระดับปฐมวยัในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวดัเชียงใหม่โดยใช้

กระบวนการ PDCA ประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั ผูป้กครองนกัเรียนระดบัปฐมวยั จาํนวน 90 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั

ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสรุปประชุมกลุ่ม แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง

คู่มือ และคู่มือการบริหารงานวชิาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการวเิคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาสถิติท่ีใช ้โดยการหาค่าร้อยละ  
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ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้สรุปขอ้มูลนาํเสนอประกอบตาราง ผลการวิจยัพบวา่ สภาพ

การบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียน

ระดับปฐมวยัในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวดัเชียงใหม่ มีการ

ดาํเนินงานการบริหารวิชาการตามวงจร PDCA โดยครอบคลุมงานวชิาการดา้นการพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษาระดบัปฐมวยั พ.ศ. 2560 ด้านการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการพฒันาส่ือการ

เรียนการสอน ดา้นการประเมินพฒันาการ และมีการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แต่ยงัมีจุดอ่อน

คือขาดความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเป็นระบบทาํให้การจดัการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาบาง

แห่งไม่บรรลุเป้าหมายเท่าท่ีควร ดงันั้นการพฒันาคู่มือการบริหารงานวชิาการตามแนวคิดแบบมอน

เตสซอร่ีท่ีมีการดาํเนินงานตามวงจร PDCA มีการกาํหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนและผา่นการประเมิน

ความเหมาะสมแลว้ เม่ือนาํไปใชจ้ะช่วยให้การดาํเนินงานบริหารงานวิชาการในระดบัปฐมวยัของ

โรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพดีข้ึน 

คําสําคัญ : วงจร PDCA , การบริหารงานวิชาการ , กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ี 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this research were to investigate academic administration contexts on 

experienceenhancing activities based on the Montessori concept of early childhood schools under 

the supervision of the Office of Basic Education Commission, Chiang Mai province, by applying 

the PDCA cycle, and to develop an academic administration manual based on the Montessori 

concept and the cycle for the schools. The target population involved in this study consisted of 90 

school administrators, early childhood teachers, and parents of the students. The research 

instruments were composed of a questionnaire, a group meeting summary form, a manual 

appropriateness and feasibility assessment form, and the academic administration manual on 

experience-enhancing activities. The qualitative data were analyzed and synthesized by using the 

content analysis. The quantitative data were statistically analyzed for percentage, mean and 

standard deviation and the results were presented in tables with descriptions. The research results 

revealed that the academic administration contexts of the schools were conducted by incorporating 

the PDCA cycle. The implementation covered the 2017 early childhood institutional curriculum 

development on learning experience management, instructional media development, and 

development evaluation at the highest level. However, the weakness was a lack of systematic 
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collaboration from all sectors, making academic administration in some schools unable to achieve 

their goals. To develop and implement the manual more efficiently, it was imperative to establish 

clear criteria and for the manual to have undergone its appropriateness assessment.      

Keywords: PDCA Cycle, Academic Administration, Montessori-Based Experience-Enhancing 

Activities 

 



 

ก 

กติติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของบุคคลหลายท่าน ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

รองศาสตราจารย์ประวติั พื้นผาสุข และอาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพฒัน์ อาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์ ท่ีไดใ้หค้วามกรุณาให้คาํปรึกษา ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.ชรินทร์ มัง่คัง่ ท่ี

สละเวลามาเป็นประธานในการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ และขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.สุวรรณ 

หม่ืนตาบุตร  ประธานคณะกรรมการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ท่ีไดก้รุณาให้ขอ้เสนอแนะและช่วย

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ จนสาํเร็จเรียบร้อย ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 10 ท่าน ท่ีใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์

ในการดาํเนินการทาํวทิยานิพนธ์จนสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดาและขอบคุณ คุณเชษฐ ปาเป็ง ผูท่ี้คอยเป็นกาํลงัใจใหก้าร

ดาํเนินการทาํวทิยานิพนธ์ให้จนสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมเรียนในหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิา

การบริหารการศึกษาทุกท่าน ท่ีเป็นแรงผลกัดนัในการทาํวทิยานิพนธ์อยา่งต่อเน่ืองจนสาํเร็จลุล่วง

ไปไดด้ว้ยดี 

สุดทา้ยน้ีประโยชน์อนัพึงไดจ้ากการศึกษาวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี ขอมอบเป็นกตเวทิตา

แด่ บิดา มารดา ครอบครัว ตลอดจนผูเ้ขียนบทความและหนงัสือท่ีนาํมาประกอบวิทยานิพนธ์ฉบบั

น้ี ท่ีให้ความรู้แก่ผูว้ิจยัจนทาํให้วิทยานิพนธ์น้ีสําเร็จไดด้ว้ยดีและเป็นตวัอย่างในการศึกษาของผูท่ี้

สนใจต่อไป 

          

                          พทัธนนัท ์ ปาเป็ง 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

จากการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2575  ซ่ึงไดร้ะบุถึงสภาวการณ์และ

บริบทแวดล้อมท่ีมีผลต่อการพฒันาการศึกษาของประเทศคือ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  และการส่ือสารแบบก้าวกระโดดท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

ภูมิภาคและของโลก  รวมทั้งสภาวการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกดา้นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

ด้านสาธารณสุข  ด้านความขดัแยง้  และความรุนแรงในสังคม  ด้านเทคโนโลยีดิจิทลักับการ

ดํารงชีวิต  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงสู่การปฏิวติัอุตสาหกรรม 4.0  ในสัญญาประชาคมโลก  หรือ

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  2556 ซ่ึงเกิดข้ึนจากการประชุมสุดยอดสหัสวรรษของ

สหประชาชาติ  (Millennium  Development  Goals :  (MDGs),  2015)  สู่เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื

ขององค์การสหประชาชาติ  2573  (Sustainable  Development  Goals : (SDGs),  2030)  มุ่งพฒันา

ส่งเสริมทกัษะของประชากรในศตวรรษท่ี 21  และผลการพฒันาการศึกษาไทยท่ีผ่านมาในบริบท

ของการจดัการศึกษาเด็กท่ีจะเขา้สู่ระบบการศึกษามีแนวโน้มลดลง  สถานศึกษามีแนวโน้มขนาด

เล็กลงและมีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน  ขาดการทบทวนการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีอยู่ในระบบ

การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งสูงสุด  ในดา้นคุณภาพของการศึกษาในระดบั

ปฐมวยัจากการสํารวจการจดัการศึกษาของผูท่ี้เก่ียวขอ้งพบวา่ดา้นพฒันาการของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 

5 ปี  ในช่วงปี  2553 - 2557  ผลการประเมินพฒันาการของเด็กมีพฒันาการสมวยัลดลงจากร้อยละ  

73.4 เป็นร้อยละ  72.7  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้รัฐบาลจึงกาํหนด  6  ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษา

แห่งชาติคือ  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การผลิตและพฒันากาํลงัคน การวิจยั และนวตักรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขนัของประเทศ  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยั   และการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้  ยทุธศาสตร์ท่ี 4   การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจดัการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  ยุทธศาสตร์

ท่ี 6  การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา 

ดงันั้นบทบาทและหน้าท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นผูมี้ภาวะความเป็นผูน้าํ  มี

คุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถทั้งด้านบริหารและวิชาการตามมาตรฐานสมรรถนะ  และ

มาตรฐานตาํแหน่งและบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล  การดาํเนินการของกระทรวงศึกษาธิการใน

ระยะเร่งด่วนจึงประกอบดว้ย   การจดัทาํขอ้มูลผูเ้รียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนและ

ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน   การขยายการบริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการใชป้ระโยชน์จากการจดัการเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมุ่ง

แกปั้ญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่หรือท่ีเรียกวา่การพฒันาคุณภาพ

ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT)  

การจดัอตัรากาํลงัครูใหค้รบเกณฑ ์  การพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์แกปั้ญหา  การปรับระบบการ

ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานเพื่อวดัความรู้และความคิดของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 และชั้นมธัยมศึกปีท่ี 3 ( O-Net )  ให้เป็นท่ียอมรับ  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ , 2560 ) 

  .... กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัทาํหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2560 ใหส้อดคลอ้งกบั

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 วรรคสองซ่ึงบญัญติัไวว้่า“ดาํเนินการให้

เด็กเล็กไดรั้บการดูแล และพฒันาก่อนเขา้รับการศึกษาเพื่อพฒันาร่างกาย จิตใจ วินยั อารมณ์ สังคม

และสติปัญญาให้สมกบัวยั” และ “เด็กเล็กได้รับการดูแลและพฒันาก่อนเข้ารับการศึกษา โดย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคเอกชน เขา้มามีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินการดว้ย”(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) สอดรับกบักรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-

2579) ยทุธศาสตร์ขอ้ 4  ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม ขอ้ (2) การ

พฒันาศกัยภาพคนในทุกช่วงวยั ใหส้นบัสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวยัเด็กตั้งแต่แรก

เกิดให้มีพฒันาการท่ีสมวยัในทุกดา้น ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา  

ขั้ นพื้นฐาน,(2562) ได้น้อมนําแนวพระราชดําริและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดาํรัสใจความสําคญัว่า  “มุ่งปลูกฝัง

ความดีให้นกัเรียนอบรม บ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีเป็นเด็กท่ีมีนํ้ าใจรู้จกัทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม มี

ความสามคัคีรู้จกัดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ก่กนั” และสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชดาํรัสใจความสําคญัว่า “การศึกษาตอ้งมุ่งสร้าง
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พื้นฐานชีวิตหรือ อุปนิสัยท่ีมัน่คงเขม้แข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม  (Character 

Education)” เพื่อมาขบัเคล่ือนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบั

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.

2560-2579) กรอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแผนพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 

และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสําคญัการ

พฒันาการศึกษาการจดัการเรียนการสอนทั้งระดบัปฐมวยั และประถมศึกษาจึงนาํนวตักรรมการ

สอนตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีระดับปฐมวยัมาใช้เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กปฐมวยัในด้าน

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์เด่นชดัข้ึน ในดา้นความมีระเบียบ วินยั ความรับผิดชอบ การมีสมาธิ มี

แรงจูงใจมุ่งมัน่ในการเรียนรู้ การพึ่งพาตนเองให้มีพฤติกรรมและพฒันาการดา้นต่าง ๆตามวยัดีข้ึน

และเป็นนวตักรรมหน่ึงในการพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัปฐมวยั โดยในปี  พ.ศ. 2556 – 2557 

ไดอ้บรมให้กบัครู   ผูบ้ริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานพฒันาการศึกษาปฐมวยั และ

ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เนน้การรู้สิทธิหนา้ท่ีของ

ตนเอง และการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น การช่วยเหลือผูอ่ื้น การมีมารยาท การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

และมีความพร้อมทางดา้นภาษาการรู้หนงัสือ และความพร้อมทางดา้นคณิตศาสตร์ ครู ผูบ้ริหาร

โรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา พ่อแม่ผูป้กครองเด็กปฐมวยั ชุมชนมีความศรัทธาพึงใจต่อ

พฒันาการของเด็ก ผูป้กครองส่งเด็กเขา้เรียนในโรงเรียนมากข้ึน โดยในจงัหวดัเชียงใหม่ได้นํา

แนวคิดการจดัประสบการณ์แบบมอนเตสซอร่ีสําหรับเด็กปฐมวยัอายุ 3-6 ปี ในสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – เขต 6 เขตพื้นท่ีละ 3 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 18 โรงเรียน 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นตน้มา อน่ึงการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ี ความสาํคญัจะอยูท่ี่เป็น

การนําวิธีการสอนเด็กท่ีมีพฒันาการทางสติปัญญาล่าช้า ขาดความสนใจในการทาํกิจกรรมใน

ห้องเรียน มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ และขาดความกระตือรือร้นในการมาโรงเรียน กิจกรรม

การเรียนการสอนน้ีจะเน้นให้เด็กไดจ้บัตอ้งส่ือหรือเล่นอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเลือกเอง ทาํให้เด็กเรียนรู้

อย่างมีสมาธิและสร้างสรรค์ ทั้งเป็นการจดัสภาพการเรียนรู้สําหรับเด็กให้ปฏิบติัอย่างมีความสุข 

สนุกสนาน โดยมีครูเป็นผูจ้ดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนใหเ้หมือนบา้น และเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน ให้

เสรีภาพแก่เด็ก ให้ค ําปรึกษา และกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ใช้จิตใจซึมซับ

ส่ิงแวดลอ้ม เพราะมอนเตสซอร่ีเช่ือวา่ เด็กคือผูรู้้ความตอ้งการของตนเองและมีความสามารถท่ีจะ

ซึมซับการเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อมได้ ผูช่้วยศาสตราจารย์บุบผา เรืองรอง อาจารย์ประจาํคณะ            
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ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช, (2554) ไดก้ล่าวถึง กิจกรรมเสริมประสบการณ์

ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดับปฐมวยัในหลกัสูตรมอนเตสซอร่ีจะส่งเสริม

พฒันาการของเด็กโดยมุ่งให้เด็กใชศ้กัยภาพของตนในการพฒันาตนเองจากส่ิงแวดลอ้มท่ีครูจดัให้ 

ซ่ึงมีการแบ่งหลกัสูตรพื้นฐานสําหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ การศึกษาทางดา้น

ทกัษะกลไก (Motor Education) การศึกษาทางด้านประสาทสัมผสั (Education of the Senes) การ

ตระเตรียมสาํหรับการเขียนและคณิตศาสตร์ (Preparation for Writing and Arithmetic)  

ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นครูผูดู้แลเด็กโรงเรียนบา้นแม่ตะละ อาํเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ไดศึ้กษาปัญหาในดา้นพฒันาการ

ของเด็กระดบัปฐมวยัในโรงเรียนพร้อมกบัสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กระดบัปฐมวยัแต่ละ

ชั้นเรียนจากการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัทั้ง 4 ดา้นพบว่า เด็กขาดความกระตือรือร้นในการ

เรียนรู้กิจกรรมหลกัประจาํวนัท่ีครูจดักิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้แลว้ ส่งผลให้นกัเรียนขาดเรียน

บ่อย พฒันาการตามวยัตํ่ากวา่เกณฑ์ท่ีกาํหนด ในดา้นการจดักระบวนการเรียนรู้ของครูผูส้อนแต่ละ

ห้องเรียนไม่ไดว้างแผนการปฏิบติัการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนั จึงส่งผลให้การเรียนรู้ 

ดา้นทกัษะภาษา  ทกัษะความคิดและการวิเคราะห์ ทกัษะการสังเกตจดจาํ ทกัษะการฟัง พูด อ่าน 

เขียน ในสมรรถนะสําหรับเด็กปฐมวยัขาดการพฒันาตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม ผูว้ิจยัจึงนาํแนวคิด

การจดัประสบการณ์แบบมอนเตสซอร่ีมาใชใ้นการพฒันาคู่มือการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรม

เสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดัสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่โดยใชก้ระบวนการ PDCA ซ่ึงการใชว้งจรเดม

ม่ิงแบ่งขั้นตอนการทาํงานออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Plan: P) 

ขั้นตอนท่ี 2 การปฏิบติัตามแผน (Do: D) ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบผลการปฏิบติังาน (Check: C) 

ขั้นตอนท่ี 4 การแก้ปัญหา (Action: A) (กระทรวงศึกษาธิการ,2540 , 13) การใช้วงจรเดมม่ิงเพื่อ

ประโยชน์ในการแกปั้ญหางานและเพื่อการปรับปรุงงานให้ดีข้ึน (วิฑูรย ์สิมะโชคดี,2541 , บทนาํ) 

ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งปฏิบติังานเพื่อพฒันาคุณภาพทางการศึกษาให้เป็นระบบพร้อมทั้งกระตุน้ให้

ครูพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานสอนให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงงานบริหารวิชาการเป็นหัวใจหลกัของ

การขบัเคล่ือนการจดัการศึกษางานบริหารกลุ่มต่าง ๆ ในระดบัปฐมวยัและเป็นการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็กให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีดีข้ึนตามวยั ฉะนั้นผูว้ิจยัจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตส-

ซอร่ีของโรงเรียนระดับปฐมวยัในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดั

เชียงใหม่ให้บรรลุผล เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการดาํเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาเชียงใหม่นําไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงพฒันาการบริหารงาน

วชิาการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 

1.     เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่โดยใชก้ระบวนการ PDCA 

2.     เพื่อพฒันาคู่มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่โดยใชก้ระบวนการ PDCA 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1.     ทาํให้ทราบสภาพการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของ

โรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ 

2.    ไดคู้่มือการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จงัหวดัเชียงใหม่ 

ขอบเขตการวจัิย 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1- เขต 6 ครูผูส้อนระดับปฐมวยั และ

ผูป้กครองนกัเรียนในกลุ่มโรงเรียนท่ีจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี

ทั้งหมด 18 โรงเรียนในปีการศึกษา 2561 จากสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่

เขต 1 – เขต 6 รวมทั้งส้ิน 90 คน  

1.  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนท่ีจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

จาํนวน 18 คน 
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2.  ครูผูส้อนของโรงเรียนท่ีจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอ

ร่ีโรงเรียนละ 2 คน จาํนวน 36 คน 

3.  ตวัแทนผูป้กครองของโรงเรียนท่ีจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ีโรงเรียนละ 2 คน จาํนวน 36 คน 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ในขอบเขตการบริหารงานวิชาการ 4 ดา้นและการพฒันาคู่มือโดยใช้

กระบวนการ PDCA คือ 

1.  การบริหารงานวิชาการระดบัปฐมวยัของโรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.1  ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยั พ.ศ.2560 

1.2  ดา้นการจดักระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

1.3  ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 

1.4  ดา้นการประเมินพฒันาการ 

2.  กระบวนการ PDCA 

2.1  การวางแผน (Plan) 

2.2  การปฏิบติัตามแผน  (Do) 

2.3  การตรวจสอบ  (Chkeck) 

2.4  การแกไ้ข  (Action) 

ขอบเขตดา้นตวัแปร 

การวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยมุ่งศึกษา สภาพการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดับปฐมวยัในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่โดยใช้กระบวนการ PDCA โดยมีตวัแปรท่ี

ศึกษาดงัน้ี 
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สภาพการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอน

เตสซอร่ีเก่ียวกบัหลกัการบริหารงานวิชาการในระดบัปฐมวยัโดยใชก้ระบวนการ PDCA มี 4 ดา้น

คือ 

1. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยั พ.ศ. 2560 

2. ดา้นการจดักระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

3. ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 

4. ดา้นการประเมินพฒันาการ 

การพฒันาคู่มือการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จงัหวดัเชียงใหม่โดยใชก้ระบวนการ PDCA มีขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ร่างคู่มือการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จงัหวดัเชียงใหม่โดยใชก้ระบวนการ PDCA 

2.  ตรวจสอบคู่มือการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จงัหวดัเชียงใหม่โดยใชก้ระบวนการ PDCA 

3.  คู่มือการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอน

เตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดั

เชียงใหม่โดยใชก้ระบวนการ PDCA 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 –  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 15  เดือน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัดงัน้ี 

การศึกษาปฐมวัย หมายถึง การดูแลและการให้การศึกษาแก่เด็กเล็กอายุ 3 ขวบถึง 6 

ขวบ เป็นการจดัการศึกษาท่ีสําคญัซ่ึงวางรากฐานของการเรียนรู้ มุ่งเนน้ส่งเสริมและพฒันาการทั้ง    
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4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ จิตใจ ดา้นสังคม ดา้นสติปัญญา ของนกัเรียนระดบัปฐมวยัใน

โรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ 

การบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการ PDCA หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุก

ชนิดในสถานศึกษาหรือโรงเรียนเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้ไดผ้ลดี โดยมี

ขั้นตอนการบริหารตามวงจรเดมม่ิงในการจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบ ชดัเจน ตั้งแต่การวางแผน  

การปฏิบติังานตามแผน การตรวจสอบ และการดาํเนินการใหเ้หมาะสมเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการ

จดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หมายถึง การจดักิจกรรมตามสาระท่ีควรเรียนรู้ของกิจกรรม

หลกัประจาํวนั 6 หลกัสาํหรับเด็กปฐมวยัท่ีมุ่งพฒันาการเด็กในการจดัการเรียนการสอนจะเน้นดา้น

ความสนใจ  ความตอ้งการและการมุ่งมัน่ตั้งใจในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่  

กิจกรรมตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี หมายถึง การจดักิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาการเด็ก

ดา้นความสนใจ  ความตอ้งการและการมุ่งมัน่ตั้งใจในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ความรู้สึกของความมี

อิสระไดใ้ชจิ้ตของตนในการ  ซึมซบัส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวั  เกิดความอยากรู้  อยากเห็นของโรงเรียน

สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัเชียงใหม่  

กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA หมายถึง การบริหารงานคุณภาพ ไดแ้ก่ การวางแผน 

(Plan),  การปฏิบติั  (Do),  การตรวจสอบ  (Check)  และ  การดาํเนินการให้เหมาะสม  (Act)ของ

โรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่  

คู่มือโดยใช้กระบวนการ PDCA หมายถึง เอกสารท่ีให้ความรู้และแนวทางปฏิบติัใน

การดาํเนินงานให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ตามขั้นตอนการปฏิบติัโดย

ใชก้ระบวนการ PDCA ในการจดัทาํข้ึนมาของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่และคู่มือท่ีจดัทาํข้ึนจากผลการวิจยัคร้ังน้ีเป็นเพียงฉบบัยกร่างเพื่อนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของแต่ละสถานศึกษาเท่านั้น 

โรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวดัเชียงใหม่ หมายถึง 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวดั

เชียงใหม่ ประกอบด้วย เขตพื้นท่ีการศึกษาทั้ งหมด 6 เขต ซ่ึงเป็นระบบการจัดแบ่งเขตพื้นท่ี
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การศึกษาและการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาของจงัหวดัเชียงใหม่โดยสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย  

ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการระดบัปฐมวยัตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจงัหวดั

เชียงใหม่ ดงัภาพประกอบดงัน้ี   

ตัวแปรทีศึ่กษา 

 

  

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.1.  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สภาพการบริหารงานวชิาการดา้นกิจกรรม

เสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอน

เตสซอร่ีเก่ียวกบัหลกัการบริหารงาน

วชิาการในระดบัปฐมวยัโดยใช้

กระบวนการ PDCA มี 4 ดา้น คือ 

1. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา

ระดบัปฐมวยั พ.ศ.2560 

2. ดา้นการจดักระบวนการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ 

3. ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 

4. ดา้นการประเมินพฒันาการ 

การพฒันาคู่มือการบริหารงานวชิาการ

ดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียน

ระดบัปฐมวยัในสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

จงัหวดัเชียงใหม่โดยใชก้ระบวนการ 

PDCA 

 

 

ร่างคู่มือการบริหารงาน

วชิาการดา้นกิจกรรม

เสริมประสบการณ์ตาม

แนวคิดแบบมอนเตส

ซอร่ีของโรงเรียนระดบั

ปฐมวยัสงักดั สพฐ.

จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตรวจสอบคู่มือการ

บริหารงานวชิาการดา้น

กิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอ

ร่ีของโรงเรียนระดบั

ปฐมวยัสงักดั สพฐ. 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

คู่มือการบริหารงาน

วชิาการดา้นกิจกรรม

เสริมประสบการณ์

ตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ีของ

โรงเรียนระดบั

ปฐมวยัสงักดั สพฐ. 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

 

 

การวิจยัเร่ือง การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดบั

ปฐมวยัในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้ศึกษา

เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยเรียงลาํดบัดงัน้ี 

1. หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ 

PDCA   

2. หลกัสูตรการศึกษาระดบัปฐมวยั พุทธศกัราช 2560  

3.หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตส

ซอร่ีในระดบั  ปฐมวยั 

4. คู่มือการปฏิบติังาน (Hand Book) 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หลกัการ แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA 

การบริหารงานวิชาการดว้ยวงจรคุณภาพของเดม่ิง (PDCA) จดัเป็นกิจกรรมปรับปรุง

และพฒันาคุณภาพของการจดัการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย (P) การวางแผน (D) การดาํเนินการตาม

แผน (C) การตรวจสอบและ (A) การปรับปรุงแก้ไข โดยผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัหลกัการ

บริหารสถานศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ของวงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) กบัการประยุกต์ใช้เพื่อเป็น

แนวทางในการบริหารงานวชิาการ 
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การบริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารควรมีหลกัและกระบวนการบริหารการศึกษา หลกัการ

แนวคิดในการบริหารภาพรวมของการบริหาร ทั้งน้ีเพื่อให้การจดัการบริหารสถานศึกษามีความ

เหมาะสมผูเ้ขียนจะไดก้ล่าวถึงประเด็นดงักล่าว เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและมุมมองในการบริหาร

สถานศึกษายิง่ข้ึนต่อไป 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทาํให้ส่ิงต่าง ๆ ไดรั้บการกระทาํจนเป็น ผลสําเร็จ 

กล่าวคือ ผูบ้ริหารไม่ใช่เป็นผูป้ฏิบติั แต่เป็นผูใ้ชศิ้ลปะทาํใหผู้ป้ฏิบติัทาํงานจนสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย

ท่ีผูบ้ริหารตดัสินใจเลือกแลว้ผูใ้หค้วามหมายของการบริหารไวเ้ช่น 

ไซมอน (Simon , 1971 , 4) ได้กล่าวถึง การบริหาร หมายถึง กระบวนการทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นเพือ่ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  

เซอร์จิโอแวนนี (Sergiovanni , 1992 , 29) ไดก้ล่าวถึง การบริหาร หมายถึง การทาํงาน

ของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ท่ีรวมปฏิบติัการใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั 

บาร์นาร์ด (Barnard , 2009 , 15) ได้กล่าวถึง การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ี

บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกนัดาํเนินการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือ

หลายๆ อยา่งท่ีบุคคลร่วมกนักาํหนดโดยใชก้ระบวนอยา่งมีระบบและใหท้รัพยากรตลอดจนเทคนิค

ต่างๆ อยา่งเหมาะสม  

คาํวา่ “การบริหารการศึกษา” หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกนัดาํเนิน 

การ เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ 

พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ท่ี

อาศัยควบคุมส่ิงแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่าง

เหมาะสม เพื่อใหบุ้คคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนดาํเนินชีวติอยู ่ 

คาํว่า “สถานศึกษา” หมายความว่าสถานพฒันาเด็กปฐมวยั โรงเรียน ศูนยก์ารศึกษา

พิเศษ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและตามอธัยาศยั ศูนยก์ารเรียน วิทยาลยั วิทยาลยัชุมชน สถาบนั

หรือสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนของรัฐท่ีมีอาํนาจหน้าท่ีหรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา

ตามกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติ สรุปว่าการบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การบริหารเป็น

สาขาวิชาท่ีมีการจดัการระเบียบอยา่งเป็นระบบ คือมีหลกัเกณฑ์และทฤษฎีท่ีพึงเช่ือถือได ้อนัเกิดจา

การคน้ควา้เชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร โดยลกัษณะน้ีการบริหารจึงเป็นศาสตร์ 

(Science) เป็นศาสตร์สังคม ซ่ึงอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์แต่ถ้า
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พิจารณาการบริหารในลกัษณะของการปฏิบติัท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ

ทกัษะของผูบ้ริหารแต่ละคน ท่ีจะ ทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย ซ่ึงเป็นการประยกุตเ์อาความรู้ หลกัการ

และทฤษฎีไปรับใชใ้นการปฏิบติังานเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และส่ิงแวดลอ้ม  การบริหารก็

จะมีลกัษณะเป็นศิลป์ (Arts) ปัจจยัสําคญัการบริหารท่ีสําคญัมี 4 อยา่ง ท่ีเรียกวา่ 4Ms ไดแ้ก่ คน (Man) 

เงิน (Money) วสัดุส่ิงของ (Materials) การจดัการ (Management) 

ความหมายของทฤษฎี 

ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเช่ือท่ีเกิดข้ึนอย่างมีหลกัเกณฑ์มีการทดสอบ

และการสังเกตจนเป็นท่ีแน่ใจ ทฤษฎีเป็นแนวความคิดของการรวบรวมวตัถุในชีวิตประจาํวนัทาง

คณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเซต (Set) ของมโนทศัน์ท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั เป็นขอ้สรุปอยา่งกวา้ง

ท่ีพรรณนาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารองคก์รการทางศึกษา อยา่งเป็นระบบ ถา้ทฤษฎีไดรั้บ

การพิสูจน์บ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็นแนวความคิดท่ีมีเหตุผลและสามารถนาํไป

ประยกุต ์และปฏิบติัได ้ทฤษฎีมีบทบาทในการใหค้าํอธิบายเก่ียวกบัปรากฏทัว่ไปและช้ีแนะการวจิยั 

ทฤษฎีทางการบริหารและววิฒันาการการบริหารการศึกษา 

ระยะท่ี 1 ระหวา่ง ค.ศ. 1887 – 1945 (ภาวดิา ธาราศรีสุทธิ, 2542 , 10)  ยคุนกัทฤษฎีการ

บริหารสมยัดั้งเดิม (The Classical organization theory) แบ่งยอ่ยเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 

1. กลุ่มการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์ของเทยเ์ลอร์  (Scientific Management)  และของ            

เฟรดเดอริก เทยเ์ลอร์ (Frederick Taylor) ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวทิยาศาสตร์คือ จดัการ

บริหารธุรกิจหรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  เทยเ์ลอร์ (Taylor)  มองคนงาน

แต่ละคนเปรียบเสมือนเคร่ืองจกัรท่ีสามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตขององคก์ารได ้เจา้ของตาํรับ 

“The One Best Way” คือประสิทธิภาพของการทาํงานสูงสุดจะเกิดข้ึนไดต้อ้งข้ึนอยูก่บัส่ิงสําคญั 3 

อยา่งคือ 

1.1 เลือกคนท่ีมีความสามารถสูงสุด (Selection) 

1.2 ฝึกอบบรมคนงานใหถู้กวธีิ (Training) 

1.3 หาส่ิงจูงใจใหเ้กิดกาํลงัใจในการทาํงาน (Motivation) 
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เทยเ์ลอร์ ก็คือผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจยัเร่ือง “Time and Motion Studies”  

เวลาและการเคล่ือนไหว เช่ือวา่มีวิธีการการทางวิทยาศาสตร์ท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์เพียงวิธีเดียวท่ีดี

ท่ีสุด เขาเช่ือในวิธีแบ่งงานกนัทาํ ผูป้ฏิบติัระดบัล่างตอ้งรับผิดชอบต่อระดบับน เทยเ์ลอร์ เสนอ 

ระบบการจา้งงาน (จ่ายเงิน) บนพื้นฐานการสร้างแรงจูงใจ สรุปหลกัวทิยาศาสตร์ของเทยเลอร์ สรุป

ง่าย ๆ ประกอบดว้ย 3 หลกัการดงัน้ี 

1. การแบ่งงาน (Division of Labors) 

2. การควบคุมดูแลบงัคบับญัชาตามสายงาน (Hierarchy) 

3. การจ่ายค่าจา้งเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Incentive Payment) 

2. กลุ่มการบริหารจดัการ (Administration Management) หรือทฤษฎีบริหารองค์การ

อย่างเป็นทางการ (Formal Organization Theory) ของเฮนร่ี ฟาโยล (Henri Fayol) บิดาของทฤษฎี

การปฏิบติัการและการจดัการตามหลกับริหารทั้งเฮนร่ี ฟาโยล (Henri Fayol) และเทยเ์ลอร์ (Taylor) 

จะเน้นตวับุคคลปฏิบัติงาน+วิธีการทาํงาน ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่ก็ไม่มองด้าน 

“จิตวิทยา” (ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ, 2542,17) เฮนร่ี ฟาโยล (Fayol) ได้เสนอแนวคิดในเร่ืองหลัก

เก่ียวกบัการบริหารทัว่ไป 14 ประการ แต่ลกัษณะท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

2.1 หลกัการทาํงานเฉพาะทาง (Specialization) คือ การแบ่งงานใหเ้กิดความชาํนาญ

เฉพาะทาง 

2.2 หลกัสายบงัคบับญัชา เร่ิมจากบงัคบับญัชาสูงสุดสู่ระดบัตํ่าสุด 

2.3 หลกัเอกภาพของบงัคบับญัชา (Unity of Command) 

2.4 หลกัขอบข่ายของการควบคุมดูแล (Span of Control) ผูดู้แลหน่ึงคนต่อ ๖ คนท่ี

จะอยูใ่ตก้ารดูแลจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

2.5 การส่ือสารแนวด่ิง (Vertical Communication) การส่ือสารโดยตรงจากเบ้ืองบน

สู่เบ้ืองล่าง 

2.6 หลกัการแบ่งระดบัการบงัคบับญัชาให้น้อยท่ีสุด คือ ไม่ควรมีสายบงัคบับญัชา

ยดืยาว หลายระดบัมากเกินไป 
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2.7 หลกัการแบ่งความรับผดิชอบระหวา่งสายบงัคบับญัชาและสายเสนาธิการ (Line 

and Staff Division) 

3. ทฤษฎีบริหารองค์การในระบบราชการ (Bureaucracy) มาจากแนวคิดของแมกซ์เว

เบอร์ (Max Weber) ท่ีกล่าวถึงหลกัการบริหารราชการประกอบดว้ย 

3.1 หลกัของฐานอาํนาจจากกฎหมาย 

3.2 การแบ่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ท่ีตอ้งยดึระเบียบกฎเกณฑ ์

3.3 การแบ่งงานตามความชาํนาญการเฉพาะทาง 

3.4 การแบ่งงานไม่เก่ียวกบัผลประโยชน์ส่วนตวั 

3.5 มีระบบความมัน่คงในอาชีพ 

อยา่งไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ซ่ึงในดา้น ขอ้เสีย คือ สายบงัคบับญัชา

ยืดยาวการทาํงานตอ้งอา้งอิงกฎระเบียบ จึงชกัชา้ไม่ทนัการแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนั เรียกวา่ ระบบ “Red 

Tape” ในด้านขอ้ดี คือ ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก การบงัคบับญัชา การเล่ือนขั้นตาํแหน่งท่ีมี

ระบบระเบียบ แต่ในปัจจุบนัระบบราชการกาํลงัถูกแทรกแซงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ทาํใหเ้ร่ิมมี

ปัญหา 

ระยะท่ี 2 ระหวา่ง ค.ศ. 1945 – 1958 (ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ, 2542, 10) ยุคทฤษฎีมนุษย์

สัมพนัธ์ (Human Relation) โรเบิร์ต เอ็ม ลา ฟอลเล็ตต ์(Follette, ค.ศ. 1945) ไดน้าํเอาจิตวิทยามาใช้

และไดเ้สนอ การแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict) ไว ้3 แนวทางดงัน้ี 

1. Domination คือ ใชอ้าํนาจอีกฝ่ายสยบลง คือใหอี้กฝ่ายแพใ้หไ้ด ้ไม่ดีนกั 

2. Compromise คือ คนละคร่ึงทาง เพื่อใหเ้หตุการณ์สงบโดยประนีประนอม 

3. Integration คือ การหาแนวทางท่ีไม่มีใครเสียหน้า ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ทาง (ชนะ 

ชนะ) นอกจากน้ี โรเบิร์ต เอ็ม ลา ฟอลเล็ตต ์(Follette) ให้ทศันะน่าฟังวา่  “การเกิดความขดัแยง้ใน

หน่วยงานเป็นความพกพร่องของการบริหาร” (ภาวดิา  ธาราศรีสุทธิ, 2542, 25) 

การวิจยัหรือการทดลองฮอร์ทอร์น (Hawthon Experiment) ท่ี เมโย (Mayo, ค.ศ. 1927) 

กบัคณะทาํการวิจยัเร่ิมท่ีขอ้สมมติฐานวา่ส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของคนงาน มี
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การคน้พบจากการทดลองคือมีการสร้างกลุ่มแบบไม่เป็นทางการในองคก์าร ทาํใหเ้กิดแนวความคิด

ใหม่ท่ีวา่ ความสัมพนัธ์ของมนุษย ์มีความสําคญัมาก ซ่ึงผลการศึกษาทดลองของเมโยและคณะ พอ

สรุปไดด้งัน้ี 

1. คนเป็นส่ิงมีชีวิต จิตใจ ขวญั กาํลงัใจ และความพึงพอใจเป็นเร่ืองสําคญัในการ

ทาํงาน 

2. เงินไม่ใช่ ส่ิงล่อใจท่ีสําคญัแต่เพียงอย่างเดียว รางวลัทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจใน

การทาํงานไม่นอ้ยกวา่เงิน 

3. การทาํงานข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มทางสังคมมากกว่าสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

คบัท่ีอยูไ่ดค้บัใจอยูอ่ยาก 

ขอ้คิดท่ีสําคญั การตอบสนองคน ดา้นความตอ้งการศกัด์ิศรี การยกย่อง จะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงานจากแนวคิด “มนุษยสัมพนัธ์” 

ระยะท่ี 3 ตั้งแต่ ค.ศ. 1958 – ปัจจุบนั (ภาวดิา ธาราศรีสุทธิ, 2542,  11) ยคุการใชท้ฤษฎี

การบริหาร (AdministrativeTheory) หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์(Behavioral Science 

Approach) ยึดหลักระบบงาน + ความสัมพนัธ์ของคน + พฤติกรรมขององค์การ ซ่ึงมีแนวคิด 

หลกัการ ทฤษฎีท่ีหลายๆคนไดแ้สดงไวด้งัต่อไปน้ี 

1. เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I Barnard) เขียนหนังสือช่ือ The Function of The 

Executive ท่ีกล่าวถึงงานในหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโดยใหค้วามสาํคญัต่อบุคคลระบบของความร่วมมือ

องคก์าร และเป้าหมายขององคก์าร กบัความตอ้งการของบุคคลในองคก์ารตอ้งสมดุลกนั 

2. ทฤษฎีของมาสโลว ์วา่ดว้ยการจดัอนัดบัขั้นของความตอ้งการของมนุษย ์(Maslow – 

Hierarchy of needs) เป็นเร่ืองแรงจูงใจแบ่งความตอ้งการของมนุษยต์ั้งแต่ความตอ้งการดา้นกายภาพ 

ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัความตอ้งการดา้นสังคม ความตอ้งการดา้นการเคารพ นบัถือ และ

ประการสุดทา้ย คือ การบรรลุศกัยภาพของตนเอง (Self Actualization) คือมีโอกาสไดพ้ฒันาตนเอง

ถึงขั้นสูงสุดจากการทาํงาน แต่ความต้องการเหล่านั้ นต้องได้รับการสนองตอบตามลาํดับขั้น 

ประการสุดทา้ย คือ การบรรลุศกัยภาพของตนเอง (Self Actualization) คือมีโอกาสไดพ้ฒันาตนเอง

ถึงขั้นสูงสุดจากการทาํงาน แต่ความตอ้งการเหล่านั้นตอ้งไดรั้บการสนองตอบตามลาํดบัขั้น 
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3. ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์ (Douglas MC Gregor Theory X,  Theory Y)      

ท่ีมา : (ศิริวรรณ    เสรีรัตน์  และคณะ.2545,.  309 - 310) เขาได้เสนอแนวคิดการบริหารอยู่บน

พื้นฐานของขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยต่์างกนั   

ทฤษฎี X (The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีน้ีเกิดข้อสมติฐาน

ดงัน้ี 

1. คนไม่อยากทาํงาน และหลีกเล่ียงความรับผดิชอบ 

2.  คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเร่ิม ชอบใหก้ารสั่ง 

3.  คนเห็นแก่ตนเองมากกวา่องคก์าร 

4.  คนมกัต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 

5.  คนมกัโง่ และหลอกง่าย 

6. ผลการมองธรรมชาติของมนุษยเ์ช่นน้ี การบริหารจดัการจึงเนน้การใชเ้งิน วตัถุ เป็น

เคร่ืองล่อใจ เนน้การควบคุม การสั่งการ เป็นตน้ 

 

ทฤษฎี Y (The integration of Individual and Organization Goal) ทฤษฎีขอ้น้ีเกิดจากขอ้

สมติฐานดงัน้ี 

1. คนจะใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุน รับผดิชอบ ขยนั 

2. คนไม่เกียจคร้านและไวว้างใจได ้

3. คนมีความคิดริเร่ิมทาํงานถา้ไดรั้บการจูงใจอยา่งถูกตอ้ง 

4. คนมกัจะพฒันาวธีิการทาํงาน และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

4. ทฤษฎี  อู ชิ  (Ouchi) ชาวญ่ี ปุ่นได้เสนอ ทฤษฎี  Z (Z Theory) (William G. Ouchi) 

ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวทิยาลยั Uxla   (I of California  Los  Angeles) ทฤษฎีน้ีรวมเอาหลกัการของทฤษฎี 

x , y เขา้ดว้ยกนั แนวความคิดก็คือ องค์การตอ้งมีหลกัเกณฑ์ท่ีควบคุมมนุษย ์แต่มนุษยก์็รักความ

เป็นอิสระ และมีความตอ้งการหน้าท่ีของผูบ้ริหารจึงตอ้งปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคลอ้ง

กบัเป้าหมายของบุคคลในองคก์าร 
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การบริหารตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) 

วงจรเดมม่ิงหรือวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA ย่อมาจาก Plan-Do-Check-Act แปลว่า 

วางแผน – ปฏิบติั – ตรวจสอบ – ปรับปรุง เป็นวงจรท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโดยตรง วงจรเดมม่ิง สมศกัย ์สินธุระเวชญ์ (2542,  180 - 190) กล่าวว่าแนวคิดของวงจรน้ี 

ดร.วอล์ทเตอร์ ชิวฮาร์ท เป็นผูพ้ฒันาข้ึนเป็นคนแรกในปี ค.ศ. 1939 และ ดร.เอดวาร์ด เดม่ิง เป็นผูน้าํมา

เผยแพร่ในประเทศญ่ีปุ่นเม่ือปี ค.ศ. 1950 จนเป็นท่ีเผยแพร่หลายในช่ือ วฎัจกัรเดมม่ิง (Deming Cycle) 

หรือวงจรคุณภาพ หรือวฎัจกัรแห่งการบริหารคุณภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (Plan – P) 

ขั้นตอนท่ี 2 การปฏิบติัตามแผน (Do – D) 

ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบ (Check – C) 

ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุง (ACT – A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.1. กระบวนการของ PDCA 

ทีม่า : สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ ์(อา้งอิงใน สุรัตน์ สุทธิชชัวาล , 2555, 24) 

วางแผน 

        อะไร    กําหนด

    วิเคราะห์

      หาสาเหต ุ        ทําไม 

     วางแผน        อยา่งไร 

      นําไป

     ยืนยนั

    ทํามาตรฐาน         แก้ไข 

      ตรวจสอบ 

        ปฏิบตัิ 
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ข้ันตอนที1่ การวางแผน (Plan) การวางแผนงานจะช่วยพฒันาความคิดต่าง ๆ เพื่อ

นาํไปสู่รูปแบบท่ีเป็นจริงข้ึนมาโดยละเอียดใหพ้ร้อมในการเร่ิมตน้ลงมือปฏิบติั 

ข้ันตอนที ่2  การปฏิบติั (DO) ประกอบดว้ยการทาํงาน 3 ระยะ คือ 

1. การวางแผนการกาํหนดการ 

1.1  การแยกแยะกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งการกระทาํ 

1.2  กาํหนดเวลาท่ีตอ้งใชใ้นกิจกรรมแต่ละอยา่ง 

1.3  การจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ 

2.  การจัดแบบเมทริกซ์ (Matrix Management) การจัดแบบน้ี สามารถช่วยดึงเอา

ผูเ้ช่ียวชาญหลายแขนงจากแหล่งต่าง ๆ มาไดแ้ละเป็นวธีิช่วยประสานงานระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ 

3. การพฒันาขีดความสามารถในการทาํงานของผูร่้วมงาน 

3.1 ใหผู้ร่้วมงานเขา้ใจถึงงานทั้งหมดและทราบเหตุผลท่ีตอ้งกระทาํ 

3.2 ใหผู้ร่้วมงานพร้อมในการใชดุ้ลพินิจท่ีเหมาะสม 

3.3 พฒันาจิตใจใหรั้กการร่วมมือกนั 

ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบ (Check) ทาํให้รู้สภาพการของงานท่ีเป็นอยูเ่ปรียบเทียบกบั

ส่ิงท่ีวางแผนซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการดงัน้ี 

1. กาํหนดวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 

2. รวบรวมขอ้มูล 

3. พิจารณากระบวนการทาํงานเป็นตอน ๆ เพื่อแสดงจาํนวนและคุณภาพของผลงานท่ี

ไดรั้บแต่ละขั้นตอนเปรียบเทียบกบัท่ีไดว้างแผนไว ้

4. การรายงาน จดัแสดงผลการประเมินรวมทั้งมาตรการป้องกนัความผิดพลาดหรือ

ความลม้เหลว โดยรายงานเป็นทางการอยา่งสมบรูณ์ และรายงานแบบยอ่อยา่งไม่เป็นทางการ 
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ข้ันตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข (Act) ผลของการตรวจสอบหากพบว่าเกิดความ

บกพร่องข้ึนทาํให้งานท่ีไดไ้ม่ตรงเป้าหมายหรือผลงานไม่ไดม้าตรฐาน ไห้ปฏิบติัตามแกไ้ขปัญหา

ตามลกัษณะท่ีคน้พบ ดงัน้ี ถา้พบความผิดปกติใด ๆ ให้สอบสวนคน้หาสาเหตุแลว้ทาํการป้องกนั 

เพื่อมิให้ความผิดปกตินั้นเกิดข้ึนซํ้ าอีกในการแกปั้ญหาเพื่อให้ผลงานไดม้าตรฐานอาจใชม้าตรการ

ดงัต่อไปน้ี 

1.  การย ํ้านโยบาย 

2.  การปรับปรุงระบบหรือวธีิการทาํงาน 

3.  การประชุมเก่ียวกบักระบวนการทาํงาน 

จึงสรุปไดว้า่ การบริหารงานดว้ยวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) เป็นกระบวนการบริหาร

คุณภาพท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรหรือหน่วยงาน และเพื่อให้องค์กรมีการพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง การบริหารงานดว้ยกระบวนการวงจรเดมม่ิง จะตอ้งประกอบดว้ย การวางแผน การปฏิบติั

ตามแผน  การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

การวางแผน  การวางแผน เป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบัแรกสุด ของกระบวนการ 

PDCA เพราะทุกกระบวนการของวงจรเดมม่ิงเป็นผลท่ีต่อเน่ืองมาจากแผนทั้งส้ิน ถา้ในขั้นตอนการ

วางแผนทาํไดไ้ม่ดียอ่มจะส่งผลต่อกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีตามมา  แต่ในทางกลบักนัถา้มีการวางแผน

ท่ีดี กิจกรรมต่าง ๆ ก็สามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัท่ี สุจริต คูณธนกลุวงศ ์(2543, 20) 

กล่าวเก่ียวกบัการวางแผนวา่ ในการวางแผนควรกาํหนดวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชเ้พื่อการตรวจสอบวา่แผน

ดงักล่าวมีการวางแผนท่ีดีและมีการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง 

ความหมายของการวางแผน มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายและทศันะใน

การวางแผนไว ้ดงัน้ี 

สุรพนัธ์ ยนัตท์อง (2533, 105) กล่าววา่การวางแผนมีความหมาย 3 ลกัษณะคือ 

1. การแสดงความตั้งใจอยา่งกวา้ง ๆ  

2. การเตรียมการร่างแผนผงั ซ่ึงแสดงสัดส่วนและความสัมพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ ของ

อาคารและเคร่ืองจกัร 
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3. การทาํโครงร่างออกแบบหรือวางวธีิการ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

ส่วนเอกชยั  ก่ีสุขพนัธ์ (2538, 35) กล่าววา่ การวางแผนคือ การเตรียมการไวล่้วงหน้า 

ทาํให้ผูบ้ริหารมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน หรือกระทาํอะไรบางอย่างในอนาคต การวางแผนจึง

เป็นการตดัสินใจของผูบ้ริหารในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั จะทาํอะไร (What to do) ทาํอยา่งไร (How to 

do) ทาํเม่ือใด (When to do) ให้ใครทาํ (Who is to do) ตอ้งการทรัพยากรอะไร (What is Needed to 

do it)  

สําหรับ เสนาะ ติเยาว ์(2544, 83) ให้ความหมายวา่ การวางแผน หมายถึง กระบวนการ

ในการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละวธีิการวา่จะทาํอยา่งไร ใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้น เป็นกระบวนการ

ในการเผชิญหน้ากบัความไม่แน่นอน โดยการกาํหนดการกระทาํข้ึนล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลตามท่ี

กาํหนดไว ้การวางแผนจะเก่ียวขอ้งกนั 2 อย่างคือ จุดหมายปลายทางกบัวธีิการเพื่อให้ถึงจุดหมาย

ปลายทางจะทาํอะไรสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัท่ี สุจริต คูณธนกลุวงศ ์(2543, 20) 

กล่าวเก่ียวกบัการวางแผนวา่ ในการวางแผนควรกาํหนดวธีิการต่าง ๆ ท่ีใชเ้พื่อการตรวจสอบวา่แผน

ดงักล่าวมีการวางแผนท่ีดีและมีการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง 

นอกจากน้ีสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, 17) กล่าววา่ การวางแผน

เป็นการคิดเตรียมการไวล่้วงหนา้ เพื่อจะทาํงานใหส้าํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนจะตอ้ง

มีการกาํหนดเป้าหมาย แนวทางการดาํเนินงาน ผูรั้บผิดชอบ ระยะเวลา และทรัพยากรท่ีจะตอ้งใช้ 

เพือ่ทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

จากความหมายท่ีกล่าวมา จึงสรุปไดว้า่ การวางแผน หมายถึง การปฏิบติัท่ีเก่ียวกบั การ

ประชุมเตรียมการ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การกาํหนดวิสัยทศัน์ วตัถุประสงคแ์ละวธีิการ 

การจดัสรรงบประมาณ การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด 
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กระบวนการวางแผน 

         เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์ (2538, 35 – 39) กล่าววา่ กระบวนการวางแผนสามารถแสดงดงั

แผนภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2.3  กระบวนการวางแผน 

ทีม่า : เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์, 2538, 36 

จากแผนภาพอธิบายไดด้งัน้ี 

1. การเตรียมการ  หมายถึง  การตรียมการก่อนการวางแผนซ่ึงมีกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติั

ดงัน้ี 

1.1 นโยบาย และเป้าหมายขององคก์ารตอ้งการอะไร 

1.2วิเคราะห์สภาพการปัจจุบนั งานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนความพร้อม

ในการทาํงาน 

1.3 วตัถุประสงค์และความต้องการสอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของ

องคก์ารหรือไม่ 

1.4 สภาพแวดลอ้มปัจจุบนั และโอกาสเอ้ืออาํนวยใหม้ากนอ้ยเพียงใด 

1.5 ผลสาํเร็จท่ีตอ้งการภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

1.6 ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนมีใครบา้ง 

1. การเตรียมการ 

Plan to 

2.การสร้างแผน 
      Plan 

3. การปฏิบตัิตามแผน 

  Plan  Implementation 

4.การประเมินผลแผน 

Plan Evaluation 
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2. การสร้างแผน หมายถึง การกาํหนดแผนท่ีตอ้งการข้ึนมาให้ชดัเจนมีกิจกรรมท่ีตอ้ง

ปฏิบติัดงัน้ี 

2.1 มาตรฐานหรือคุณภาพงานท่ีตอ้งปฏิบติั 

2.2 มีทางเลือกหรือกิจกรรมอะไรบา้งท่ีตอ้งปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุตามตอ้งการ 

2.3อุปสรรค/ขอ้จาํกดัท่ีจะเกิดข้ึนและวธีิการแกไ้ขอุปสรรคหรือขอ้จาํกดันั้นๆ 

2.4 ตดัสินใจเก่ียวกบัทางเลือกหรือกิจกรรมท่ีคิดวา่ดีท่ีสุดและเหมาะสมกบั 

สถานการณ์ 

2.5 กาํหนดขั้นตอนของการปฏิบติังาน 

2.6 ทรัพยากรท่ีตอ้งการเพื่อสนบัสนุนการทาํงานมีอะไรบา้ง 

2.7 เขียนแผนให้ชัดเจน โดยมีการกําหนดช่วงระยะเวลาเร่ิมต้นส้ินสุดและ

ผูรั้บผดิชอบแต่ละกิจกรรม 

3. การปฏิบติัตามแผน หมายถึง การนาํแผนท่ีสร้างข้ึนไปสู่การปฏิบติัมีกิจกรรมท่ีตอ้ง

ปฏิบติัดงัน้ี 

3.1 กาํหนดท่ีจะรับผดิชอบในการปฏิบติัและการควบคุมงานแต่ละส่วน 

3.2 ประชุมเพื่อสร้างความเขา้ใจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามแผนก่อนท่ี

จะมีการมอบหมายงานใหรั้บผดิชอบไปปฏิบติั  

3.3 จดัสรรทรัพยากรสนบัสนุน การปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองและเพียงพอ 

3.4 กาํหนดรูปแบบความร่วมมือและการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน หรือบุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผน 

3.5 การนิเทศงาน ช่วยเหลือแนะนาํในการปฏิบติังาน 

3.6 การควบคุมกาํกบัและติดตามผลการปฏิบติังาน ซ่ึงอาจจะใช้เทคนิค พีพีบีเอส, 

เพิร์ท / ซีพีเอม็ (PPBS, PERT /CPM) หรือ  แกนตซ์าร์ท (Gantt  Chart) ช่วยในการควบคุมก็ได ้

4. การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการปฏิบติังานว่าได้บรรลุเป้าหมายหรือ

วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการหรือไม่ การประเมินผลแผนน้ี เป็นการประเมินผลเพื่อกลบัไปยงัขั้นตอนท่ี 1 

ของกระบวนการวางแผนนัน่เอง สาํหรับกิจกรรมท่ีตอ้งการปฏิบติัมีดงัน้ี 
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4.1 ผลการปฏิบติังานไดต้ามท่ีตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด 

4.2 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ 

4.3 ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามแผน 

4.4 สมควรท่ีจะมีการทบทวนแผน ปรับแผนหรือไม่ 

การปฏิบัติตามแผน 

การปฏิบติัตามแผนเป็นขั้นตอนท่ีมีผลต่อเน่ืองมาจากการวางแผน กล่าวคือ ขั้นตอนน้ี

เป็นการนาํแผนมาปฏิบติัจริง เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีไดมี้การวางแผนไวใ้ห้มาก

ท่ีสุดโดยอยูภ่ายใตก้รอบของกิจกรรมของแผนท่ีไดเ้ลือกไวแ้ลว้ ดงัท่ีอดิศกัด์ิ พงษพ์ูลผลศกัด์ิ (2543, 

466)  กล่าวว่า หลงัจากไดด้าํเนินการวางแผนขั้นต่าง ๆ แลว้ ขั้นต่อไป จะเป็นการปฏิบติัตามแผน

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตส้าเหตุของแต่ละสาเหตุและวิธีการ

แกไ้ขปรับปรุงงานท่ีเลือกมาปฏิบติั ซ่ึงถา้ถา้เป็นงานท่ีสามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญหาของสาเหตุ

ดว้ยกลุ่มเองก็ลงมือปฏิบติัหากไปเก่ียวกบัหลายหน่วยงานก็แจง้ให้ผูบ้ริหารดาํเนินการสั่งการให้

หน่วยงานนั้น ร่วมมือแกไ้ขประสานงานกนัไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความหมายของการปฏิบัติตามแผน  

สํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2528, 5 – 6) อธิบายความหมาย

ของการปฏิบติัตามแผนไวว้่า หมายถึง การดาํเนินการท่ีประกอบด้วย การควบคุม กาํกบั ติดตาม 

และนิเทศ เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งกาํหนดผูป้ฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจน เป็นระบบซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียน หรือผู ้

ท่ีได้รับมอบหมายต้องปฏิบติัอย่างจริงจงัตามท่ีกาํหนด แต่สงดั อุทรานนท์ (2530, 90 – 91) ให้

ความหมายของการปฏิบติัตามแผนในลกัษณะของการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติัมี 3 ลกัษณะดว้ยกนั 

คือ 

1. ปฏิบติังานตามความรู้ความสามารถท่ีไดรั้บ 

2. ปฏิบติัใหเ้สร็จออกมาทนัตามกาํหนดเวลาและมีคุณภาพสูง 

3. ปฏิบติังานโดยใชว้สัดุอุปกรณ์ตลอดจนเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ีจะช่วยให้การปฏิบติังาน

เป็นไปอยา่งไดผ้ล 
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สุจริต คูณธนกุลวงศ์ (2543, 21) ให้ความหมายการปฏิบติัตามแผนในลักษณะของ

ความมั่นใจของผูคุ้มงานท่ีมีต่อผูป้ฏิบัติงาน ว่าหลังจากจบการวางแผนแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการ

ปฏิบติังานหรือดาํเนินงาน ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเสนอไวค้วรนาํไปปฏิบติัเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบติั

ตามแผนท่ีวางไว ้ 

1. สร้างความมัน่ใจว่า ผูรั้บผิดชอบดาํเนินงาน ตระหนักถึงวตัถุประสงค์ และความ

จาํเป็นของงานอยา่งถ่องแท ้

2. ใหผู้รั้บผดิชอบดาํเนินงานตามแผน รับรู้เน้ือหาในแผนอยา่งท่องแท ้

3. จดัใหมี้การศึกษาหรือฝึกอบรมเพื่อดาํเนินงานตามแผน 

4. จดัหาทรัพยากรท่ีจาํเป็นตามท่ีกาํหนด และเม่ือตอ้งการ 

สรุปไดว้า่ การปฏิบติัตามแผน หมายถึง การดาํเนินงานเก่ียวกบั การมอบหมายงาน การ

ประชาสัมพนัธ์ การประสานงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ การใชจ่้ายงบประมาณ การควบคุมงานท่ี

กาํหนดไวใ้นแผน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด   

กระบวนการของการปฏิบัติตามแผน 

กรมสามญัศึกษา (2522, 10 – 12) เสนอว่าการปฏิบติัตามแผนเป็นการดาํเนินงานเป็น

ขั้นตอนซ่ึงประกอบดว้ย 

1. การแจง้นโยบาย 

2. การตั้งคณะกรรมการ 

3. การสาํรวจความตอ้งการจาํเป็น 

4. การวางแผน 

5. การใหค้วามรู้แก่ผูป้ฎิบติั 

6. การดาํเนินงาน 

7. การสนบัสนุน เสริมกาํลงั 

8. การประเมินผลการประเมินงาน 
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9. การปรับปรุงแกไ้ข 

ส่วนสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544, 28 – 29) ไดเ้สนอขั้นตอนใน

การปฏิบติัตามแผนไวส้อดคลอ้งกนัวา่ เม่ือสถานศึกษาไดว้างแผนการปฏิบติังานเสร็จเรียบร้อยแลว้

บุคลากรก็ร่วมกนัดาํเนินการตามแผนท่ีจดัทาํไว ้โดยในระหว่างการดาํเนินงานตอ้งมีการเรียนรู้

เพิ่มเติมตลอดเวลา และควรมุ่งเน้นประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นสําคญั นอกจากน้ีผูบ้ริหาร

สถานศึกษาควรจะ 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคนทาํงานอยา่งมีความสุข 

2. จดัส่ิงอาํนวยความสะดวก สนบัสนุนทรัพยากรเพอ่ใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 

3. กาํกบัติดตาม ทั้งระดบัรายบุคคล รายกลุ่ม รายหมวด/ฝ่าย เพื่อกระตุน้และส่งเสริม

ใหมี้การดาํเนินงานตามแผน 

4. ใหก้ารนิเทศ 

จากแนวความคิดเก่ียวกบักระบวนการปฏิบติังานตามแผนของทั้งสองสถาบนั สรุปได้

วา่ผูบ้ริหารเป็นกลไกท่ีสาํคญั ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากในระหวา่งการปฏิบติังานผูบ้ริหาร ตอ้งมีการส่งเสริม 

สนับสนุน กํากับติดตาม ตลอดจนให้การนิเทศ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบติังานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามแผนท่ีไดว้างไว ้ 

การปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบติั  คือการลงมือปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามทางเลือกท่ีได้

กาํหนดไวใ้นขั้นตอนการวางแผน ในระหว่างการปฏิบติัต้องตรวจสอบด้วยว่าได้ดาํเนินไปใน

ทิศทางท่ีตั้งใจหรือไม่ พร้อมกบัการประสานงานหรือ ส่ือสารใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบ 

การตรวจสอบ การตรวจสอบนับเป็นขั้นตอนท่ีจะทําให้ผู ้ปฏิบัติได้รู้ว่า ในการ

ปฏิบติังานตามแผนสามารถบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นแผนหรือไม่ มากนอ้ย

เพียงใด เพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุงหรือกระตุ้นให้เกิดการพฒันา ซ่ึงจะเห็นได้จากแนวคิดของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544, 29) กล่าวว่า การตรวจสอบประเมินผล เป็น

กลไกสาํคญัท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันา 
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เพราะจะทาํให้ได้ขอ้มูลยอ้นกลบั ท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงการดาํเนินงานท่ีผ่านมาว่า

บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวเ้พียงใด ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองใดบา้ง 

สุจริต  คูณธนกุลวงศ์ (2543, 21) กล่าวว่า เม่ือตรวจสอบผลการดาํเนินงานตามแผน 

ควรมีการประเมิน 2 ดา้นอยา่งเป็นอิสระต่อกนั  

1. มีการดาํเนินงานตามแผนอยา่งถูกตอ้งหรือไม่ 

2. เน้ือหาของแผนมีสาระเพียงพอหรือไม่ 

ถา้วตัถุประสงคข์องงานไม่บรรลุ แสดงวา่ สภาพเง่ือนไขไม่เป็นไปตามขอ้ 1 หรือขอ้ 2  

หรือทั้งสองขอ้เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งพิจารณาวา่อยูใ่นกรณีใดเพราะการแกไ้ขท่ีตอ้งการในแต่ละขอ้ 

จะแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง จากแนวคิดทั้งสองแนวคิดจะเห็นไดว้า่ หลงัการปฏิบติังานจะตอ้งมีการ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง ผ ล ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น นั้ น ๆ  ดั ง ท่ี

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2530, 90 – 118) อธิบายว่า การประเมินผล คือ ขั้นตอนในการ

ติดตามตรวจสอบว่าการตดัสินใจท่ีไดก้ระทาํไปนั้นได้ผลตามท่ีไดค้าดหมายไวห้รือไม่ และการ

ประเมินผลคืองานในขั้นสุดท้าย เป็นการวดัหรือตรวจสบเพื่อประเมินการดาํเนินงานตามท่ีได้

กาํหนดไวใ้นแผน สอดคลอ้งกบัภิญโญ  สาธร (2526, 67) กล่าวว่า การประเมินผล หมายถึง การ

ตรวจสอบผลงานทุกระยะ จะไดท้ราบผลการปฏิบติังานและปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อหาแนวทางแก้ไข

และหมายถึงการประเมินขั้นสุดทา้ยนาํไปเปรียบเทียบผลงานท่ีไดก้บัเป้าหมายท่ีตั้งไวเ้พื่อวางแผน

ใหม่ในอนาคต และยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของลาภ  เพชรเรือง (2526, 29) อธิบายไวด้งัน้ี การ

ตรวจสอบ หมายถึงการทาํกิจกรรม 2 ประการคือ 

1. การตรวจสอบ วา่หลงัจากการแกปั้ญหาแลว้สภาพปัญหานั้นลดลงจนถึงเป้าหมายท่ี

วางไวห้รือไม่ ซ่ึงมีวธีิการดงัน้ี 

1.1 ตรวจสอบ หมายถึง หัวหน้าหน่วยหรือหัวหนา้แผนกให้คาํแนะนาํตามสภาพท่ี

กา้วหนา้ไป และใหค้าํแนะนาํวธีิการระหวา่งขั้นตอนของการดาํเนินงาน 

1.2 ตรวจสอบผลงาน หมายถึง การบนัทึกผลงานเปรียบเทียบกบัแผนท่ีกาํหนดแลว้

รายงาน และตรวจสอบดูวา่ ทาํไดต้ามแผนท่ีกาํหนดหรือไม่ 
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1.3 ตรวจสอบระหวา่งดาํเนินงาน โดยให้ผูด้าํเนินการตรวจสอบการดาํเนินการดว้ย

ตวัเอง 

1.4 รับรองผลท่ีได ้โดยบนัทึกผลลพัธ์ท่ีไดล้งในรายงานผลลพัธ์ของการดาํเนินงาน

แลว้นาํเสนอผล ถา้ไดผ้ลดีมาก ควรประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการเสริมแรง  

2. การควบคุม ภายหลงัการตรวจสอบให้ปฏิบติัตามขั้นตน เพื่อหาขอ้บกพร่องท่ีควร

ปรับปรุงแกไ้ข แลว้ให้ใชเ้ทคนิคการควบคุม โดยเก็บขอ้มูลสภาพก่อนการแกปั้ญหาและเก็บขอ้มูล

สภาพหลงัจากดาํเนินการแก้ปัญหาแล้วเพื่อวิเคราะห์คุณภาพเชิงเปรียบเทียบว่า บรรลุเป้าหมาย

เพียงใด เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูลนั้ น ควรเป็นเคร่ืองมือประเภทเดียวกันทั้ งก่อนและหลังการ

แกปั้ญหา การตดัสินผลการควบคุมการดาํเนินงานสาํคญัมากถา้ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นดงัน้ี 

2.1 ไม่บรรลุเป้าหมาย ใหน้าํไปปรับปรุงต่อไป 

2.2 บรรลุเป้าหมาย ใหก้าํหนดมาตรฐานของงาน 

การปรับปรุงแก้ไข เม่ือผา่นขั้นตอนการประเมินแลว้ สามารถนาํผลการประเมินไปใช้

เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบติังาน และนําผลท่ีได้ไปตรวจสอบกับเป้าหมายท่ีได้

กาํหนดไวใ้นแผนวา่เป็นอยา่งไร ดงัท่ีอดิศกัด์ิ พงษพ์ูนผลศกัด์ิ (2534, 467) กล่าววา่ ขั้นการปรับปรุง

แก้ไข ในขั้นน้ีเป็นผลการตรวจสอบว่า ถ้าได้ผลตํ่ ากว่าเป้าหมายให้รีบแก้ไขปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพข้ึน แลว้จึงจดัทาํเป็นมาตรฐานงานในการปฏิบติั เพื่อเสนอรายงานผลงานให้กลุ่มอ่ืน

ไดท้ราบต่อไป แต่สุจริต คูณธนกุลวงศ์ (2543, 36) กล่าวถึงการปรับปรุงแกไ้ขให้คาํนึงถึงเน้ือหา

ของแผนดว้ย ไม่ใช่แกไ้ขเฉพาะวิธีการปฏิบติังานอยา่งเดียว ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี ในการปฏิบติัการ

แกไ้ข มีความจาํเป็นจะตอ้งแยกแยะอยา่งชดัเจนในการกาํจดัอาการและหาสาเหตุของการวางแผนท่ี

ไม่ดีพอก่อน แลว้จึงปรับปรุงคุณภาพของการวางแผนและปรับปรุงเน้ือหาของแผนดว้ย 

นอกจากน้ีลาภ  เพชรเรือง (2526, 31) ให้ทศันะว่า การแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคเป็น

กิจกรรมท่ีตอ้งทาํในกรณีท่ีปรากฏวา่ตรวจสอบแลว้ ผลงานไม่บรรลุหรือไม่สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย

ก็ใหป้รับปรุงใหม่ วธีิการปรับปรุงใหม่ใหด้าํเนินการเป็นขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ปรับปรุงการวางแผนใหม่ 

2. ลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีปรับปรุงใหม่ 
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3. ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบติังานใหม่ 

4. ถา้ยงัไม่บรรลุเป้าหมายจะตอ้งปรับปรุงใหม่ จนกวา่จะบรรลุเป้าหมายจึงกาํหนดเป็น 

มาตรฐาน 

จากการศึกษาขั้นตอนหลกัการบริหารงานในสถานศึกษาตามวงจรเดมม่ิง สรุปไดว้่า 

กระบวนการบริหารงานอยา่งมีคุณภาพตามวงจรเดมม่ิง (PDCA) ซ่ึงมีขั้นตอนการบริหาร 4 ขั้นตอน 

ไดแ้ก่ 1) ขั้นการวางแผน (Plan: P) หมายถึง การกาํหนดวตัถุประสงคเ์ป้าหมายและวธีิการท่ีจะนาํมา

ปฎิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 2) ขั้นการปฎิบัติ (Do: D) หมายถึง การศึกษาขั้นตอนการ

ปฎิบติังานเพื่อลงมือปฎิบติัและรวบรวมขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจ 3) ขั้นตอนการตรวจสอบ 

(Check: C) หมายถึง การตรวจสอบและประเมินผลลพัธ์ของการปฎิบติัตามแผน และ 4) ขั้นการ

ปรับปรุง (Action: A) หมายถึง การทบทวนแผนงานเพื่อปรับปรุงระบบและวิธีการดาํเนินการให้

เหมาะสมซ่ึงส่งผลใหก้ารบริหารงานมีการจดัระบบการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง 

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศักราช 2560 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  

พฒันาข้ึนบนแนวคิดหลกัสําคญัเก่ียวกบัพฒันาการของเด็กปฐมวยั การทาํงานของสมอง การเรียนรู้

และการเล่นของเด็ก โดยหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัฉบบัน้ีจึงถือ “การเล่น”อยา่งมีจุดมุ่งหมาย เป็น

หัวใจสําคญัของการจดัประสบการณ์ให้กบัเด็กให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้า โดยครู

จาํเป็นตอ้งเขา้ใจและยอมรับวา่สังคมและวฒันธรรมท่ีแวดลอ้มตวัเด็กวา่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และ

การพฒันาศกัยภาพและพฒันาการของเด็กแต่ละคน ทั้งน้ี หลักสูตรฉบบัน้ีมีแนวคิดในการจัด

การศึกษาปฐมวยั ดงัน้ี  

1. แนวคิดเกีย่วกบัพฒันาการเด็ก พฒันาการของมนุษยเ์ป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนต่อเน่ืองในตวัมนุษยเ์ร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนตลอดชีวติ ซ่ึงครอบคลุมการเปล่ียนแปลงในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ พฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของเด็กแต่

ละคนจะมีลาํดบัขั้นตอนลกัษณะเดียวกนั แต่อตัราและระยะเวลาในการผ่านขั้นตอนต่าง ๆ อาจ

แตกต่างกนัได ้ขั้นตอนแรก ๆ จะเป็นพื้นฐานสาหรับพฒันาการขั้นต่อไป 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานของสมองและกระบวนการทํางานของสมองส่วนหน้า  

เด็กวยั 3 - 6 ปีเป็นช่วงเวลาทองของการพฒันาทกัษะสมองเพื่อจดัการชีวิตสู่ความสาํเร็จ ดีท่ีสุดชีวติ 



 

30 

เพราะสมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก เซลล์สมองและจุดเช่ือมต่อใดยิ่งไดรั้บการกระตุน้มาก 

การเช่ือมต่อกนัระหวา่งเซลลส์มองและความสามารถทางการคิดจะยิ่งมีมากข้ึนเท่านั้น ทกัษะสมอง

เพื่อจดัการชีวิตสู่ความสาํเร็จ เป็นกระบวนการทางความคิด (Mental Process) ในสมองส่วนหน้าท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการคิด ความรู้สึก และการกระทา เช่น การย ั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การ

ยืดหยุ่นทางความคิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมัน่ การจดจาํและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมี

ประสิทธิภาพ การจดัลาดบัความสาํคญัของเร่ืองต่างๆ และการทาํส่ิงต่าง ๆ อยา่งเป็นขั้นเป็นตอนจน

บรรลุความสําเร็จ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีมนุษยเ์ราทุกคนตอ้งใช ้มีความสําคญัยิ่งต่อทั้งความสําเร็จในการ

เรียน การทาํงาน รวมทั้งการมีชีวติครอบครัว 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการเล่นของเด็ก การเรียนรู้ของมนุษยเ์รามีผลสืบ

เน่ืองมาจากประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเกิดข้ึนจากกระบวนการท่ีผูเ้รียน

มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั โดยผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้ระทาให้เกิดข้ึนดว้ยตนเอง 

และการเรียนรู้จะเป็นไปไดดี้ ถา้ผูเ้รียนไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัทั้งห้า ไดเ้คล่ือนไหว มีโอกาสคิดริเร่ิม

ตามความต้องการและความสนใจของตนเอง รวมทั้งอยู่ในบรรยากาศท่ีเป็นอิสระ อบอุ่นและ

ปลอดภยั ดงันั้น การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการ

เรียนรู้ของเด็ก และเน่ืองจากการเรียนรู้นั้นเป็นพื้นฐานของพฒันาการในระดบัท่ีสูงข้ึน ทั้งคนเรา

เรียนรู้มาตั้งแต่เกิดตามธรรมชาติก่อนท่ีจะมาเขา้สถานศึกษาการจดัทาํหลกัสูตรจึงยึดแนวคิดท่ีจะให้

เด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงดว้ยตวัเด็กเอง ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอิสระ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

และจดักิจกรรมให้เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละคนหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั

ฉบบัน้ีจึงถือ “การเล่น” อยา่งมีจุดมุ่งหมาย เป็นหวัใจสําคญัของการจดัประสบการณ์ให้กบัเด็ก การ

เล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานท่ีถือเป็นองค์ประกอบสําคัญใน

กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ขณะท่ีเด็กเล่นจะเกิดการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กนัดว้ย จากการเล่นเด็กจะมี

โอกาสเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย ไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัและการรับรู้ ผอ่นคลายอารมณ์ และ

แสดงออกถึงตนเอง เรียนรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกต มี

โอกาสทาํการทดลอง คิดสร้างสรรค์ คิดแกปั้ญหาและคน้พบดว้ยตนเองการเล่นช่วยให้เด็กเรียนรู้

ส่ิงแวดลอ้ม และช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดงันั้น 

เด็กควรมีโอกาสเล่น ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล ส่ิงแวดล้อมรอบตวั และเลือกกิจกรรมการเล่นด้วย

ตนเอง 

4. แนวคิดเกี่ยวกับส่ือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ทาํให้เด็ก

เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงคท่ี์วางไว ้ทาํให้ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมเขา้ใจยาก กลายเป็นรูปธรรมท่ีเด็ก
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เขา้ใจและเรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้และคน้พบด้วยตนเอง การใช้ส่ือการ

เรียนรู้ ตอ้งปลอดภยัต่อตวัเด็กและเหมาะสมกบัวยั วุฒิภาวะ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความ

สนใจ และความตอ้งการของเด็กท่ีหลากหลาย ส่ือประกอบการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั

ควรมีส่ือทั้งท่ีเป็นประเภท 2 มิติ และ/หรือ 3มิติ ท่ีเป็นส่ือของจริง ส่ือธรรมชาติ ส่ือท่ีอยูใ่กลต้วัเด็ก 

ส่ือสะทอ้นวฒันธรรม ส่ือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่ือเพื่อพฒันาเด็ก ในดา้นต่าง ๆให้ครบทุกดา้น ทั้งน้ี 

ส่ือตอ้งเอ้ือให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้า โดยการจดัการใช้ส่ือสาหรับเด็กปฐมวยัตอ้ง

เร่ิมตน้  

5. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็ก การประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยัเป็น

กิจกรรมท่ีสอดแทรกอยูใ่นการจดัประสบการณ์ทุกขั้นตอนโดยเร่ิมตั้งแต่การประเมินพฤติกรรมของ

เด็กก่อนการจดัประสบการณ์ การประเมินพฤติกรรมเด็กขณะปฏิบติักิจรรม และการประเมินพฤติ

กรรมเด็กเม่ือส้ินสุดการปฏิบติักิจกรรม ทั้งน้ี พฤติกรรมการเรียนรู้และพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของ

เด็กท่ีไดรั้บการประเมินนั้น ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตวับ่งช้ี และสภาพท่ี

พึงประสงคข์องหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยัท่ีผูส้อนวางแผนและออกแบบไว ้การประเมิน

พฒันาการจึงเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจะช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กบรรลุตามเป้าหมายเพื่อนาํผลการ

ประเมินไปปรับปรุง พฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการพฒันาเด็ก

ต่อไป สถานศึกษาควรมีกระบวนการประเมินพฒันาการและการจดัการอยา่งเป็นระบบสรุปผลการ

ประเมินพฒันาการท่ีตรงตามความรู้ ความสามารถ ทกัษะและพฤติกรรมท่ีแทจ้ริงของเด็กสอดคลอ้ง

ตามหลกัการประเมินพฒันาการ รวมทั้งสะทอ้นการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง แนวปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวยัของ

สถานศึกษา มีดงัน้ี 

5.1  หลกัการสําคญัของการดาํเนินการประเมินพฒันาการตามหลกัสูตรการศึกษา

ปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัควรคาํนึงถึงหลักสําคัญของการ

ดาํเนินงานการประเมินพฒันาการตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั สําหรับเด็กปฐมวยัอายุ 3-6  ปี 

ดงัน้ี 

5.1.1  ผูส้อนเป็นผูรั้บผดิชอบการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั โดยเปิดโอกาส

ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม 

5.1.2  การประเมินพัฒนาการ มีจุดมุ่งหมายของการประเมินเพื่อพัฒนา

ความกา้วหนา้ของเด็กและสรุปผลการประเมินพฒันาการของเด็ก 
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5.1.3  การประเมินพฒันาการตอ้งมีความสอดคลอ้งและครอบคลุมมาตรฐาน

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตวับ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงคแ์ต่ละวยัซ่ึงกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา

ปฐมวยั 

5.1.4  การประเมินพฒันาการเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ตอ้งดาํเนินการดว้ยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อให้สามารถประเมินพฒันาการเด็กได้

อยา่งรอบดา้นสมดุลทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งระดบัอายุของเด็ก 

โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเท่ียงตรง ยติุธรรมและเช่ือถือได ้

5.1.5  การประเมินพฒันาการพิจารณาจากพฒันาการตามวยัของเด็ก การสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรู้และการร่วมกิจกรรม ควบคู่ไปในกระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตาม

ความเหมาะสมของแต่ละระดบัอาย ุและรูปแบบการจดัการศึกษา และตอ้งดาํเนินการประเมินอยา่ง

ต่อเน่ือง 

5.1.6  การประเมินพฒันาการต้องเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายได้

สะทอ้นและตรวจสอบผลการประเมินพฒันาการ 

5.1.7 สถานศึกษาควรจดัทาํเอกสารบนัทึกผลการประเมินพฒันาการของเด็ก

ปฐมวยัในระดบัชั้นเรียนและระดบัสถานศึกษา เช่น แบบบนัทึกการประเมินพฒันาการตามหน่วย

การจดัประสบการณ์ สมุดบนัทึกผลการประเมนพฒันาการประจาํชั้น เพื่อเป็นหลกัฐานการประเมิน

และรายงานผลพฒันาการและสมุดรายงานประจาํตัวนักเรียน เพื่อเป็นการส่ือสารข้อมูลการ

พฒันาการเด็กระหวา่งสถานศึกษากบับา้น 

5.2  ขอบเขตของการประเมินพฒันาการ หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 

2560  ไดก้าํหนดเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวยัเป็นมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ซ่ึงถือเป็น

คุณภาพลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนตัวเด็กเม่ือจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 

คุณลักษณะท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ถือเป็นส่ิงจาํเป็นสําหรับเด็กทุกคน 

ดงันั้น สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัการศึกษาเพื่อ

พฒันาเด็กใหมี้คุณภาพมาตรฐานท่ีพึงประสงคก์าํหนด ถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการขบัเคล่ือนและ

พฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวยั แนวคิดดงักล่าวอยูบ่นฐานความเช่ือท่ีวา่เด็กทุกคนสามารถพฒันา

อยา่งมีคุณภาพและเท่าเทียมได ้ขอบเขตของการประเมินพฒันาการประกอบดว้ย 

5.2.1  ส่ิงท่ีจะประเมิน 

5.2.2 วธีิและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

5.2.3  เกณฑก์ารประเมินพฒันาการ 
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5.3  ส่ิงท่ีจะประเมิน การประเมินพฒันาการสําหรับเด็กอายุ 3-6  ปี มีเป้าหมาย

สาํคญัคือ มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคจ์าํนวน 12  ขอ้ ดงัน้ี 

1. พฒันาการดา้นร่างกาย ประกอบดว้ย 2  มาตรฐาน คือ 

       มาตรฐานท่ี 1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวยัและมีสุขนิสัยท่ีดี 

       มาตรฐานท่ี 2  กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเล็กแข็งแรงใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่ว

และประสานสัมพนัธ์กนั 

2. พฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ประกอบดว้ย 3  มาตรฐาน คือ  

        มาตรฐานท่ี 3  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  

        มาตรฐานท่ี 4  ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว  

        มาตรฐานท่ี 5   มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม  

3. พฒันาการดา้นสงัคม ประกอบดว้ย 3  มาตรฐาน คือ  

        มาตรฐานท่ี 6   มีทกัษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

        มาตรฐานท่ี 7  รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย 

        มาตรฐานท่ี 8  อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดี

ของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

4. พฒันาการดา้นสติปัญญา ประกอบดว้ย 4  มาตรฐาน คือ 

       มาตรฐานท่ี  9   ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 

     มาตรฐานท่ี 10  มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

       มาตรฐานท่ี 11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

         มาตรฐานท่ี 12  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหา

ความรู้ไดเ้หมาะสมกบัวยั   ส่ิงท่ีจะประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวยัแต่ละดา้น มีดงัน้ี 

  ด้านร่างกาย ประกอบด้วย การประเมินการมีนํ้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 

สุขภาพอนามยั สุขนิสัยท่ีดี การรู้จกัรักษาความปลอดภยั การเคล่ือนไหวและการทรงตวั การเล่น

และการออกกาํลงักาย และการใชมื้ออยา่งคล่องแคล่วประสานสัมพนัธ์กนั 

  ดา้นอารมณ์ จิตใจ ประกอบดว้ย การประเมินความสามารถในการแสดงออกทาง

อารมณ์อยา่งเหมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น มีความรู้สึกเห็นอก

เห็นใจผู ้อ่ืน ความสนใจ/ความสามารถ/และมีความสุขในการทาํงานศิลปะ ดนตรี และการ

เคล่ือนไหว ความรับผิดชอบในการทาํงาน ความซ่ือสัตยสุ์จริตและรู้สึกถูกผิด ความเมตตากรุณา มี

นํ้าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน ตลอดจนการประหยดัอดออม และพอเพียง 
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  ดา้นสังคม ประกอบดว้ย การประเมินความมีวินยัในตนเอง การช่วยเหลือตนเอง

ในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั การระวงัภยัจากคนแปลกหนา้ และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอนัตราย การ

ดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การมีสัมมาคารวะและมารยาทตามวฒันธรรมไทย รักษาความ

เป็นไทย การยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล การมีสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น การ

ปฏิบติัตนเบ้ืองตน้ในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข 

  ดา้นสติปัญญา ประกอบดว้ย การประเมินความสามารถในการสนทนาโตต้อบและ

เล่าเร่ืองให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ ความสามารถในการอ่าน เขียนภาพและสัญลกัษณ์ ความสามารถในการคิด

แกปั้ญหา คิดเชิงเหตุผล คิดรวบยอด การเล่น/การทาํงานศิลปะ/การแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหวตาม

จินตนาการและความคิดสร้างสรรคข์องตนเอง การมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และความสามารถใน

การแสวงหาความรู้ 

5.4  วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินพฒันาการ การประเมินพฒันาการเด็กแต่

ละคร้ังควรใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลายเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด วิธีการท่ีเหมาะสม

และนิยมใชใ้นการประเมินเด็กปฐมวยัมีดว้ยกนัหลายวธีิ ดงัต่อไปน้ี 

1.)  การสังเกตและการบนัทึก การสังเกตมีอยู ่2  แบบคือ การสังเกตอยา่งมีระบบ 

ไดแ้ก่ การสังเกตอยา่งมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนตามแผนท่ีวางไว ้และอีกแบบหน่ึงคือ การสังเกตแบบ

ไม่เป็นทางการ เป็นการสังเกตในขณะท่ีเด็กทาํกิจกรรมประจาํวนัและเกิดพฤติกรรมท่ีไม่คาดคิดวา่

จะเกิดข้ึนและผูส้อนจดบนัทึกไวก้ารสังเกตเป็นวิธีการท่ีผูส้อนใช้ในการศึกษาพฒันาการของเด็ก 

เม่ือมีการสังเกตก็ต้องมีการบนัทึก ผูส้อนควรทราบว่าจะบันทึกอะไรการบันทึกพฤติกรรมมี

ความสาํคญัอยา่งยิ่งท่ีตอ้งทาํอยา่งสมํ่าเสมอ เน่ืองจากเด็กเจริญเติบโตและเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

จึงตอ้งนาํมาบนัทึกเป็นหลกัฐานไวอ้ยา่งชดัเจน การสังเกตและการบนัทึกพฒันาการเด็กสามารถใช้

แบบง่ายๆคือ 

แบบบนัทึกพฤติกรรม  ใช้บนัทึกเหตุการณ์เฉพาะอย่างโดยบรรยายพฤติกรรมเด็ก ผู ้

บนัทึกตอ้งบนัทึกวนั เดือน ปีเกิดของเด็ก และวนั เดือน ปี ท่ีทาํการบนัทึกแต่ละคร้ัง 

การบนัทึกรายวนั  เป็นการบนัทึกเหตุการณ์หรือประสบการณ์หรือประสบการณ์ท่ี

เกิดข้ึนในชั้นเรียนทุกวนั ถ้าหากบนัทึกในรูปแบบของการบรรยายก็มกัจะเน้นเฉพาะเด็กรายท่ี

ตอ้งการศึกษา ขอ้ดีของการบนัทึกรายวนัคือ การช้ีให้เห็นความสามารถเฉพาะอยา่งของเด็ก จะช่วย

กระตุน้ให้ผูส้อนไดพ้ิจารณาปัญหาของเด็กเป็นรายบุคคลช่วยให้ผูเ้ชียวชาญมีขอ้มูลมากข้ึนสาํหรับ

วนิิจฉยัเด็กวา่สมควรจะไดรั้บคาํปรึกษาเพื่อลดปัญหาและส่งเสริมพฒันาการของเด็กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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นอกจากนั้นยงัช่วยช้ีให้เห็นขอ้เสียของการจดักิจกรรมและประสบการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี แบบสํารวจ

รายการ  ช่วยใหส้ามารถวเิคราะห์เด็กแต่ละคนไดค้่อนขา้งละเอียด 

2.)  การสนทนา สามารถใชก้ารสนทนาไดท้ั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล เพื่อประเมิน

ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น และพฒันาการดา้นภาษาของเด็กและบนัทึกผลการสนทนา

ลงในแบบบนัทึกพฤติกรรมหรือบนัทึกรายวนั 

3.)  การสัมภาษณ์ ด้วยวิธีพูดคุยกับเด็กเป็นรายบุคคลและควรจัดในสภาวะ

แวดลอ้มเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดและวิตกกงัวล ผูส้อนควรใช้คาํถามท่ีเหมาะสมเปิด

โอกาสใหเ้ด็กไดคิ้ดและตอบอยา่งอิสระจะทาํใหผู้ส้อนสามารถประเมินความสามารถทางสติปัญญา

ของเด็กแต่ละคนและคน้พบศกัยภาพในตวัเด็กไดโ้ดยบนัทึกขอ้มูลลงในแบบสัมภาษณ์ 

การเตรียมการก่อนการสัมภาษณ์ ผูส้อนควรปฏิบติั ดงัน้ี 

1.) กาํหนดวตัถุประสงคข์องการสัมภาษณ์ 

2.) กําหนดคําพูด/คําถามท่ีจะพูดกับเด็ก ควรเป็นคําถามท่ีเด็กสามารถตอบโต้

หลากหลาย ไม่ผดิ/ถูก 

การปฏิบติัขณะสัมภาษณ์ 

1.) ผูส้อนควรสร้างความคุน้เคยเป็นกนัเอง 

2.) ผูส้อนควรสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีอบอุ่นไม่เคร่งเครียด 

3.) ผูส้อนควรเปิดโอกาสเวลาใหเ้ด็กมีโอกาสคิดและตอบคาํถามอยา่งอิสระ 

4.) ระยะเวลาสัมภาษณ์ไม่ควรเกิน 10-20 นาที 

4.)  การรวบรวมผลงานท่ีแสดงออกถึงความก้าวหน้าแต่ละด้านของเด็กเป็น

รายบุคคล  โดยจดัเก็บรวบรวมไวใ้นแฟ้มผลงาน (Portfolio) ซ่ึงเป็นวธีิรวบรวมและจดัระบบขอ้มูล

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัตวัเด็กโดยใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ รวบรวมเอาไวอ้ยา่งมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน แสดงการ

เปล่ียนแปลงของพฒันาการแต่ละด้าน นอกจากน้ียงัรวมเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เช่น แบบสอบถาม

ผูป้กครอง แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบนัทึกสุขภาพอนามยัและแบบบนัทึกอ่ืน ๆ เอาไวใ้นแฟ้ม

ผลงาน เพื่อผูส้อนจะไดข้อ้มูลเก่ียวกบัตวัเด็กอยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง การเก็บผลงานของเด็กจะไม่

ถือวา่เป็นการประเมินผลถา้งานแต่ละช้ินถูกรวบรวมไวโ้ดยไม่ไดรั้บการประเมินจากผูส้อนและไม่

มีการนาํผลมาปรับปรุงพฒันาเด็กหรือปรับปรุงการสอนของผูส้อน ดงันั้นจึงเป็นแต่การสะสม

ผลงานเท่านั้น เช่นแฟ้มผลงานขีดเขียน งานศิลปะ จะเป็นเพียงแค่แฟ้มผลงานท่ีไม่มีการประเมิน 

แฟ้มผลงานน้ีจะเป็นเคร่ืองมือการประเมินต่อเน่ืองเม่ืองานท่ีสะสมแต่ละช้ินถูกใช้ในการบ่งบอก

ความกา้วหน้า ความตอ้งการของเด็ก และเป็นการเก็บสะสมอยา่งต่อเน่ืองท่ีสร้างสรรค์โดยผูส้อน

และเด็ก 
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 ผูส้อนสามารถใช้แฟ้มผลงานอย่างมีคุณค่าส่ือสารกบัผูป้กครองเพราะการเก็บผลงานเด็ก

อย่างต่อเน่ืองและสมํ่ าเสมอในแฟ้มผลงานเป็นข้อมูลให้ผู ้ปกครองสามารถเปรียบเทียบ

ความก้าวหน้าท่ีลูกของตนมีเพิ่มข้ึน จากผลงานช้ินแรกกับช้ินต่อๆมาข้อมูลในแฟ้มผลงาน

ประกอบดว้ย ตวัอยา่งผลงานการเขียดเขียน การอ่าน และขอ้มูลบางประการของเด็กท่ีผูส้อนเป็นผู ้

บนัทึก เช่นจาํนวนเล่มของหนังสือท่ีเด็กอ่าน ความถ่ีของการเลือกอ่านท่ีมุมหนังสือในช่วงเวลา

เลือกเสรี การเปล่ียนแปลงอารมณ์ ทศันคติ เป็นตน้ ขอ้มูลเหล่าน้ีจะสะทอ้นภาพของความงอกงาม

ในเด็กแต่ละคนไดช้ดัเจนกวา่การประเมินโดยการให้เกรด ผูส้อนจะตอ้งช้ีแจงใหผู้ป้กครองทราบถึง

ท่ีมาของการเลือกช้ินงานแต่ละช้ินงานท่ีสะสมในแฟ้มผลงาน เช่น เป็นช้ินงานท่ีดีท่ีสุดในช่วง

ระยะเวลาท่ีเลือกช้ินงานนั้น เป็นช้ินงานท่ีแสดงความต่อเน่ืองของงาน  โครงการ เป็นตน้ ผูส้อนควร

เชิญผูป้กครองมามีส่วนร่วมในการคดัสรรช้ินงานท่ีบรรจุลงในแฟ้มผลงานของเด็ก 

5.)  การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก ตวัช้ีของการเจริญเติบโตในเด็กท่ีใชท้ัว่ ๆ 

ไป ไดแ้ก่ นํ้ าหนกั ส่วนสูง เส้นรอบศีรษะ ฟัน และการเจริญเติบโตของกระดูก แนวทางประเมิน

การเจริญเติบโต มีดงัน้ี  

การประเมินการเจริญเติบโต  โดยการชั่งนํ้ าหนักและวดัส่วนสูงเด็กแล้วนําไป

เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ปกติในกราฟแสดงนํ้าหนกัตามเกณฑ์อายกุระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงใชส้าํหรับ

ติดตามการเจริญเติบโตโดยรวม วธีิการใชก้ราฟมีขั้นตอน ดงัน้ี 

เม่ือชัง่นํ้ าหนกัเด็กแลว้ นาํนํ้ าหนกัมาจุดเคร่ืองหมายกากบาทลงบนกราฟ และอ่านการ

เจริญเติบโตของเด็ก โดยดูเคร่ืองหมายกากบาทวา่อยูใ่นแถบสีใด อ่านขอ้ความบนแถบสีนั้น ซ่ึงแบ่ง

ภาวะโภชนาการเป็น ๓ กลุ่มคือ นํ้าหนกัท่ีอยูใ่นเกณฑป์กติ นํ้าหนกัมากเกนเกณฑ ์นํ้าหนกันอ้ยกวา่

เกณฑ์ ขอ้ควรระวงัสําหรับผูป้กครองและผูส้อนคือ ควรดูแลนํ้ าหนกัเด็กอยา่งให้แบ่งเบนออกจาก

เส้นประเมิน     มิเช่นนั้นเด็กมีโอกาสนํ้าหนกัมากเกินเกณฑห์รือนํ้าหนกันอ้ยกวา่เกณฑไ์ด ้

ขอ้ควรคาํนึงในการประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก 

1.)  เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนัในดา้นการเจริญเติบโต บางคนรูปร่างอว้น บางคน

ช่วงคร่ึงหลงัของขวบปีแรก นํ้ าหนกัเด็กจะข้ึนช้า เน่ืองจากห่วงเล่นมากข้ึนและความอยากอาหาร

ลดลง 

ร่างใหญ่ บางคนร่างเล็ก 

2.)  ภาวะโภชนาการเป็นตวัสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขนาดของรูปร่าง แต่ไม่ใช่สาเหตุเดียว 

3.)  กรรมพนัธ์ุ เด็กอาจมีรูปร่างเหมือนพ่อแม่คนใดคนหน่ึง ถา้พ่อหรือแม่เต้ีย ลูกอาจ

เต้ียและพวกน้ีอาจมีนํ้าหนกัตํ่ากวา่เกณฑเ์ฉล่ียไดแ้ละมกัจะเป็นเด็กท่ีทานอาหารไดน้อ้ย 
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การตรวจสุขภาพอนามยั  เป็นตวัช้ีวดัคุณภาพของเด็ก โดยพิจารณาความสะอาดส่ิง

ปกติขอร่างกายท่ีจะส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตและการเจริญเติบโตของเด็ก ซ่ึงจะประเมินสุขภาพ

อนามยั 9 รายการคือ ผมและศีรษะ หูและใบหู มือและเล็บมือ เทา้และเล็บเทา้ ปาก ล้ินและฟัน จมูก 

ตา ผวิหนงัและใบหนา้ และเส้ือผา้ 

5.5 เกณฑ์การประเมินพฒันาการ การสร้างเกณฑ์หรือพฒันาเกณฑ์หรือกาํหนดเกณฑ์

การประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวยั ผูส้อนควรใหค้วามสนใจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้  ดงัน้ี  

  1.)  การวางแผนการสังเกตพฤติกรรมของเด็กอยา่งเป็นระบบ เช่น จะสังเกตเด็กคน

ใดบา้งในแต่ละวนั กาํหนดพฤติกรรมท่ีสังเกตให้ชัดเจน จดัทาํตารางกาํหนดการสังเกตเด็กเป็น

รายบุคคล รายกลุ่ม ผูส้อนตอ้งเลือกสรรพฤติกรรมท่ีตรงกบัระดบัพฒันาการของเด็กคนนั้นจริง ๆ 

  2.)  ในกรณีท่ีหอ้งเรียนมีนกัเรียนจาํนวนมาก ผูส้อนอาจเลือกสังเกตเฉพาะเด็กท่ีทาํ

ไดดี้แลว้และเด็กท่ียงัทาํไม่ได ้ส่วนเด็กปานกลางใหถื้อวา่ทาํไดไ้ปตามกิจกรรม 

  3.)  ผูส้อนตอ้งสังเกตจากพฤติกรรม คาํพูด การปฏิบติัตามขั้นตอนในระหว่าง

ทาํงานหรือกิจกรรม และคุณภาพของผลงาน ร่องรอยท่ีนาํมาใชพ้ิจารณาตดัสินผลของการทาํงาน

หรือการปฏิบติั ตวัอยา่งเช่น 

3.1)  เวลาท่ีใชใ้นการทาํกิจกรรมหรือทาํงาน ถา้เด็กไม่ชอบ ไม่ชาํนาญจะใช้

เวลามาก มีท่าทางอิดออด ไม่กลา้ ไม่เตม็ใจทาํงาน 

3.2)  ความต่อเน่ือง ถา้เด็กยงัมีการหยุดชะงกั ลงัเล ทาํงานไม่ต่อเน่ือง แสดง

วา่เด็กยงัไม่ชาํนาญหรือยงัไม่พร้อม 

3.3)  ความสัมพนัธ์ ถา้การทาํงานหรือปฏิบติันั้น ๆ มีความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง 

ไม่ราบร่ืน ท่าทางมือและเท้าไม่สัมพนัธ์กัน แสดงว่าเด็กยงัไม่ชํานาญหรือยงัไม่พร้อม ท่าท่ี

แสดงออกจึงไม่สง่างาม 

3.4)  ความภูมิใจ ถ้าเด็กยงัไม่ช่ืนชม   ก็จะทาํงานเพียงให้แล้วเสร็จอย่าง

รวดเร็ว ไม่มีความภูมิใจในการทาํงาน ผลงานจึงไม่ประณีต 

5.6  ระดบัคุณภาพผลการประเมินพฒันาการเด็ก การให้ระดบัคุณภาพผลการประเมิน

พฒันาการของเด็กทั้งในระดบัชั้นเรียนและระดบัสถานศึกษาควรกาํหนดในทิศทางหรือรูปแบบ

เดียวกนั สถานศึกษาสามารถใหร้ะดบัคุณภาพผลการประเมินพฒันาการของเด็กท่ีสะทอ้นมาตรฐาน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตวับ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค์ หรือพฤติกรรมท่ีจะประเมิน เป็นระบบ

ตัวเลข เช่น 1  หรือ 2  หรือ 3  หรือเป็นระบบที่ใช้คําสําคัญ เช่น ดี พอดี หรือ ควรส่งเสริม ตามท่ี

สถานศึกษากาํหนด ตวัอยา่งเช่น 
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ตารางที ่2.1  ระดับคุณภาพผลการประเมินพฒันาการเด็ก 

 

ระบบตวัเลข ระบบท่ีใชค้าํสาํคญั 

3 ดี 

2 พอใช ้

1 ควรส่งเสริม 

 

สถานศึกษาอาจกาํหนดระดบัคุณภาพของการแสดงออกในพฤติกรรม เป็น 3  ระดบั 

ดงัน้ี 

ตารางที ่2.2  ระดับคุณภาพของการแสดงออกในพฤติกรรมเด็ก 

 

ระดบัคุณภาพ ระบบท่ีใชค้าํสาํคญั 

1  หรือ ควรส่งเสริม เด็กมีความลงัเล ไม่แน่ใจ ไม่ยอมปฏิบติักิจกรรม ทั้งน้ี เน่ืองจากเด็กยงั

ไม่พร้อม ยงัมัน่ใจ และกลวัไม่ปลอดภยั ผูส้อนตอ้งย ัว่ยุหรือแสดงให้

เห็นเป็นตวัอยา่งหรือตอ้งคอยอยูใ่กล ้ๆ ค่อย ๆ ให้เด็กทาํทีละขั้นตอน 

พร้อมตอ้งใหก้าํลงัใจ 

2  หรือ พอใช ้ เด็กแสดงได้เอง แต่ยงัไม่คล่อง เด็กกล้าทาํมากข้ึนผูส้อนกระตุ้น

น้อยลง ผูส้อนตอ้งคอยแกไ้ขในบางคร้ัง หรือคอยให้กาํลงัใจให้เด็ก

ฝึกปฏิบติัมากข้ึน 

3  หรือ ดี เด็กแสดงไดอ้ย่างชาํนาญ คล่องแคล่ว และภูมิใจ เด็กจะแสดงไดเ้อง

โดยไม่ตอ้งกระตุน้ มีความสัมพนัธ์ท่ีดี 

 

5.7  การสรุปผลการประเมินพฒันาการเด็ก หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 

2560  กาํหนดเวลาเรียนสําหรับเด็กปฐมวยัต่อปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 180  วนั สถานศึกษาจึงควร

บริหารจดัการเวลาท่ีได้รับน้ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาเด็กอย่างรอบด้านและสมดุล 

ผูส้อนควรมีเวลาในการพฒันาเด็กและเติมเต็มศกัยภาพของแด็ก เพื่อให้การจดัประสบการณ์การ

เรียนรู้มีประสิทธิภาพ ผูส้อนตอ้งตรวจสอบพฤติกรรมท่ีแสดงพฒันาการของเด็กต่อเน่ืองมีการ

ประเมินซํ้ าพฤติกรรมนั้น ๆ อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อภาคเรียน เพื่อยนืยนัความเช่ือมัน่ของผลการประเมิน

พฤติกรรมนั้น ๆ และนําผลไปเป็นข้อมูลในการสรุปการประเมินสภาพท่ีพึงประสงค์ของเด็ก          
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ในแต่ละสภาพท่ีพึงประสงค ์นาํไปสรุปการประเมินตวับ่งช้ีและมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ตามลาํดบั 

อน่ึง การสรุประดบัคุณภาพของการประเมินพฒันาการเด็ก วธีิการทางสถิติท่ีเหมาะสม

และสะดวกไม่ยุง่ยากสาํหรับผูส้อน คือการใชฐ้านนิยม (Mode) ในบางคร้ังพฤติกรรม หรือสภาพท่ี

พึงประสงคห์รือตวับ่งช้ีนิยมมากวา่ 1  ฐานนิยม ให้อยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษา กล่าวคือ เม่ือมี

ระดบัคุณภาพซํ้ ามากกวา่ 1  ระดบั สถานศึกษาอาจตดัสินสรุปผลการประเมินพฒันาการบนพื้นฐาน 

หลกัพฒันาการและการเตรียมความพร้อม หากเป็นภาคเรียนท่ี 1  สถานศึกษาควรเลือกตดัสินใจใช้

ฐานนิยมท่ีมีระดบัคุณภาพตํ่ากวา่เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาเด็กให้พร้อมมากข้ึน หากเป็นภาค

เรียนท่ี 2   สถานศึกษาควรเลือกตดัสินใจใชฐ้านนิยมท่ีมีระดบัคุณภาพสูงกวา่เพื่อตดัสินและการส่ง

ต่อเด็กในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน 

5.8  การเล่ือนชั้นอนุบาลและเกณฑ์การจบการศึกษาระดบัปฐมวยั เม่ือส้ินปีการศึกษา 

เด็กจะไดรั้บการเล่ือนชั้นโดยเด็กตอ้งไดรั้บการประเมินมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทั้ง 12  

ขอ้ ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั เพื่อเป็นขอ้มูลในการส่งต่อยอดการพฒันาใหก้บัเด็กในระดบัสูง

ข้ึนต่อไป และเน่ืองจากการศึกษาระดับอนุบาลเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไม่นับเป็น

การศึกษาภาคบงัคบั จึงไม่มีการกาํหนดเกณฑ์การจบชั้นอนุบาล การเทียบโนการเรียน และเกณฑ์

การเรียนซํ้ าชั้น และหากเด็กมีแนวโนม้วา่จะมีปัญหาต่อการเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึน สถานศึกษาอาจ

ตั้ งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปัญหา และประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการให้ความ

ช่วยเหลือ เช่น เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขส่งเสริมตาํบล นกัจิตวทิยา เป็นตน้ เขา้ร่วมดาํเนินงานแกปั้ญหา

ได ้

อยา่งไรก็ตาม ทกัษะท่ีนาํไปสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ท่ีสามารถใช้เป็นรอยเช่ือมต่อ

ระหวา่งชั้นอนุบาลกบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีควรพิจารณามีทกัษะดงัน้ี 

1. ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ไดแ้ก่ ใชห้้องนํ้ า ห้องส้วมไดด้ว้ยตนเอง แต่งกายไดเ้อง   

เก็บของเขา้ท่ีเม่ือเล่นเสร็จและช่วยทาํความสะอาด รู้จกัร้องขอใหช่้วยเม่ือจาํเป็น 

2. ทกัษะการใช้กลา้มเน้ือใหญ่ ไดแ้ก่ วิ่งไดอ้ย่างราบร่ืน วิ่งกา้วกระโดดได ้กระดว้ย

สองขาพน้จากพื้น ถือจบั ขวา้ง กระดอนลูกบอลได ้

3. ทกัษะการใชก้ลา้มเน้ือเล็ก ไดแ้ก่ ใชมื้อหยิบจบัอุปกรณ์วาดภาพและเขียน วาดภาพ

คนมีแขน ขา และส่วนต่างๆของร่างกาย ตดัตามรอยเส้นและรูปต่าง ๆ เขียนตามแบบอยา่งได ้

4. ทกัษะภาษาการรู้หนงัสือ ไดแ้ก่ พูดให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้ฟังและปฏิบติัตามคาํช้ีแจงง

ง่ายๆ ฟังเร่ืองราวและคาํคลอ้งจองต่างๆอย่างสนใจ เขา้ร่วมฟังสนทนาอภิปรายในเร่ืองต่างๆ รู้จกั

ผลดักนัพูดโตต้อบ เล่าเร่ืองและทบทวนเร่ืองราวหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ตามลาํดบัเหตุการณ์เล่า
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เร่ืองจากหนงัสือภาพอยา่งเป็นเหตุเป็นผล อ่านหรือจดจาํคาํบางคาํท่ีมีความหมายต่อตนเอง เขียนช่ือ

ตนเองได ้เขียนคาํท่ีมีความหมายต่อตนเอง 

5. ทกัษะการคิด ไดแ้ก่ แลกเปล่ียนความคิดและให้เหตุผลได้ จดจาํภาพและวสัดุท่ี

เหมือนและต่างกนัได ้ใชค้าํใหม่ ๆ ในการแสดงความคิด ความรู้สึก ถามและตอบคาํถามเก่ียวกบั

เร่ืองท่ีฟังเปรียบเทียบจาํนวนของวตัถุ 2  กลุ่ม โดยใช้คาํ “มากกว่า” “น้อยกว่า” “เท่ากนั” อธิบาย

เหตุการณ์หรือเวลา ตามลาํดบัอยา่งถูกตอ้ง รู้จกัเช่ือมโยงเวลากบักิจวตัรประจาํวนั 

6. ทกัษะทางสังคมและอารมณ์ ไดแ้ก่ ปรับตวัตามสภาพการณ์ ใชค้าํพูดเพื่อแกไ้ขขอ้

ขดัแยง้นัง่ไดน้าน 5 -10  นาที เพื่อฟังเร่ืองราวหรือทาํกิจกรรม ทาํงานจนสําเร็จ ร่วมมือกบัผูอ่ื้นและ

รู้จกัผลัดกันเล่น ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เม่ือกงัวลหรือต่ืนเต้น หยุดเล่นและทาํในส่ิงท่ีผูใ้หญ่

ตอ้งการใหท้าํได ้ภูมิใจในความสาํเร็จของตนเอง 

5.9  การรายงานผลการประเมินพฒันาการ การรายงานผลการประเมินพฒันาการเป็น

การส่ือสารให้พ่อแม่ ผูป้กครองไดรั้บทราบความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงสถานศึกษาตอ้ง

สรุปผลการประเมินพฒันาการ และจดัทาํเอกสารรายงานให้ผูป้กครองทราบเป็นระยะๆ หรืออยา่ง

นอ้ยภาคเรียนละ 1  คร้ัง 

การรายงานผลการประเมินพฒันาการสามารถรายงานเป็นระดบัคุณภาพท่ีแตกต่างไป

ตามพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงพฒันาการแต่ละดา้น ท่ีสะทอ้นมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ทั้ง 

12  ขอ้ ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

5.10  บทบาทหน้าท่ีของผู ้เ ก่ียวข้องในการดําเนินงานประเมินพัฒนาการ การ

ดาํเนินงานประเมินพฒันาการของสถานศึกษานั้น ตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมใน

การประเมินพฒันาการและร่วมรับผิดชอบอย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละขนาด 

ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.3  บทบาทหน้าทีข่องผู้เกีย่วข้องในการดําเนินงานประเมินพฒันาการ 

 

ผูป้ฏิบติั บทบาทหนา้ท่ีในการประเมินพฒันาการ 

ผูส้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั และแนวการปฏิบติัการประเมิน

พฒันาการตามหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 

2. วิเคราะห์และวางแผนการประเมินพฒันาการท่ีสอดคลอ้งกบัหน่วยการ

เรียนรู้/กิจกรรมประจาํวนั/กิจวตัรประจาํวนั 

3. จดัประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ ประเมินพฒันาการ และบนัทึกผล

การประจาํวนั/กิจวตัรประจาํวนั 

4. รวบรวมผลการประเมินพฒันาการ แปลผลและสรุปผลการประเมินเม่ือ

ส้ินภาคเรียนและส้ินปีการศึกษา 

5. สรุปผลการประเมินพฒันาการระดบัชั้นเรียนลงในสมุดบนัทึกผลการ

ประเมินพฒันาการประจาํชั้น 

6. จดัทาํสมุดรายงานประจาํตวันกัเรียน 

7. เสนอผลการประเมินพฒันาการต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาลงนามอนุมติั 

ผูบ้ริหาร 

สถานศึกษา 

1. กําหนดผูรั้บผิดชอบงานประเมินพฒันาการตามหลักสูตร และวาง

แนวทางปฏิบัติการประเ มินพัฒนาการเ ด็กปฐมวัยตามหลักสู ตร

สถานศึกษาปฐมวยั 

2. นิเทศ กํากับ ติดตามให้การดําเนินการประเมินพฒันาการให้บรรลุ

เป้าหมาย 

3. นาํผลการประเมินพฒันาการไปจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานกาํหนด

นโยบายและวางแผนพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยั 

พอ่ แม่ ผูป้กครอง 

 

 

 

 

1. ใหค้วามร่วมมือกบัผูส้อนในการประเมินพฤติกรรมของเด็กท่ีสังเกตได้

จากท่ีบา้นเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการแปลผลท่ีเท่ียงตรงของผูส้อน 

2. รับทราบผลการประเมินของเด็กและสะทอ้นใหข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ีเป็น

ประโยชน์ในการส่งเสริมและพฒันาเด็กในปกครองของตนเอง 

3. ร่วมกบัผูส้อนในการจดัประสบการณ์หรือเป็นวทิยากรทอ้งถ่ิน 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 

ผูป้ฏิบติั บทบาทหนา้ท่ีในการประเมินพฒันาการ 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

1. ให้ความเห็นชอบและประกาศใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัและแนว

ปฏิบติัในการประเมินพฒันาการตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

2. รับทราบผลการประเมินพฒันาการของเด็กเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายใน 

สาํนกังานเขต 

พื้นท่ีการศึกษา 

 

 

 

 

1. ส่งเสริมการจดัทาํเอกสารหลกัฐานว่าดว้ยการประเมินพฒันาการของ

เด็กปฐมวยัของสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมให้ผูส้อนในสถานศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในแนวปฏิบติัการ

ประเมินพฒันาการตามมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

สถานศึกษาปฐมวยั ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิควิธีการประเมิน

พฒันาการในรูปแบบต่างๆโดยเนน้การประเมินตามสภาพจริง 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเคร่ืองมือพัฒนาการตาม

มาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและการ

จดัเก็บเอกสารหลกัฐานการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 

4. ให้คาํปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการประเมินพฒันาการและการจัดทาํ

เอกสารหลกัฐาน 

5. จดัให้มีการประเมินพฒันาการเด็กท่ีดาํเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา

หรือหน่วยงานตน้สังกดัและให้ความร่วมมือในการประเมินพฒันาการ

ระดบัประเทศ 

 

6. แนวคิดเกี่ยวกับสังคมและวฒันธรรม บริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยู่

หรือแวดลอ้มตวัเด็กทาํใหเ้ด็กแต่ละคนแตกต่างกนัไป หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัฉบบัน้ีถือวา่ผูส้อน

จาํเป็นตอ้งเขา้ใจและยอมรับวา่วฒันธรรมและสังคมท่ีแวดลอ้มตวัเด็ก เพราะเด็กไดรั้บอิทธิพลจาก

การปฏิบติัตามประเพณีมรดก และความรู้ของบรรพบุรุษ  ค่านิยมและความเช่ือของบุคคลใน

ครอบครัว และชุมชนของ ความเขา้ใจและการยอมรับสังคมและวฒันธรรมท่ีแวดล้อมตวัเด็กมี

อิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพฒันาศกัยภาพและพฒันาการของเด็กแต่ละคน เพื่อช่วยให้เด็กไดไ้ดรั้บ

การพฒันา เกิดการเรียนรู้และอยูใ่นกลุ่มคนท่ีมาจากพื้นฐานเหมือนหรือต่างจากตนไดอ้ยา่งราบร่ืนมี

ความสุข เป็นการเตรียมเด็กไปสู่สังคมในอนาคตกบัการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีมี

ความหลากหลายทางความคิด ความเช่ือและวฒันธรรม 



 

43 

ปรัชญาการศึกษาปฐมวยั 

การพฒันาเด็กปฐมวยัอยา่งเป็นองค์รวม ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี  บนพื้นฐานการอบรม

เล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็กแต่ละคนให้

เต็มตามศกัยภาพภายใตบ้ริบทสังคมและวฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยูด่ว้ยความรัก ความเอ้ืออาทร และ

ความเขา้ใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์

เกิดคุณค่าต่อตนเองครอบครัว และสังคม 

หลกัการของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560  มีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกคน 

2. ยึดหลกัการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นสําคญั โดยคาํนึงถึงความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล และวถีิชีวติของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวฒันธรรมไทย 

3. ยึดพฒันาการและการพฒันาเด็กโดยองคร์วม ผา่นการเล่นอยา่งมีความหมาย และมี

กิจกรรมหลากหลาย ไดล้งมือกระทาํในสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกบัวยั และมี

การพกัผอ่นเพียงพอ 

4. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทกัษะชีวิต และสามารถปฏิบติัตนตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวนิยั และมีความสุข 

5. สร้างความรู้ ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการพฒันาเด็ก ระหว่าง

สถานศึกษากบัพอ่แม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็กปฐมวยั 

การจัดประสบการณ์ 

การจดัประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวยัอายุ 3-6 ปี  เป็นการจดักิจกรรมในลักษณะ

บูรณาการผ่านการเล่น การลงมือกระทาํจากประสบการณ์ตรงอยา่งหลากหลาย เกิดความรู้ ทกัษะ 

คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่

จดัเป็นรายวชิาโดยมีหลกัการ และแนวทางการจดัประสบการณ์ ดงัน้ี 

1. หลกัการจัดประสบการณ์ 

1.1 จดัประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้หลากหลาย เพื่อพฒันาเด็กโดยองคร์วม

อยา่งสมดุลและต่อเน่ือง 
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1.2  เน้นเด็กเป็นสําคญั สนองความตอ้งการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่าง

บุคคลและบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศยัอยู ่

1.3 จัดให้เด็กได้รับการพฒันา โดยให้ความสําคญักับกระบวนการเรียนรู้และ

พฒันาการของเด็ก 

1.4 จดัการประเมินพฒันาการให้เป็นกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึง

ของการจดัประสบการณ์ พร้อมทั้งนาํผลการประเมินมาพฒันาเด็กอยา่งต่อเน่ือง 

1.5 ใหพ้อ่แม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 

2.  แนวทางการจัดประสบการณ์ 

2.1 โรงเรียนจดัแนวทางการจดัประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการกิจกรรม  6  หลกั 

เป็นแนวทางหน่ึงในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการท่ีมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของการจัด

ประสบการณ์ในระดับปฐมวยั ซึงเป็นการจดัประสบการณ์ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตวัของการจดั

ประสบการณ์ในระดบัปฐมวยั  ซ่ึงเป็นการจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นศูนยก์ลาง  และมีความ

สอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนรู้ของสมอง  คือ 

กิจกรรมเสรี   เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กเล่นกับส่ือและเคร่ืองเล่นหรือมุม

ประสบการณ์อยา่งอิสระโดยให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นไดอ้ยา่งเสรีตามความสนใจและความตอ้งการ

ของเด็กทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  ในมุมบา้น  มุมเสริมสวย  มุมหนงัสือ  มุมบล็อก  เคร่ืองเล่น

สัมผสั  มุมวทิยาศาสตร์  มุมเกมการศึกษา 

กิจกรรมสร้างสรรค์   เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กไดแ้สดงออกทางอารมณ์  ความรู้สึก  

ความคิด  ริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ  เช่น  การเขียนภาพ  การป้ัน   การฉีกปะ  

ตดัปะ  การพิมพภ์าพ  การร้อย  การประดิษฐห์รือวธีิการอ่ืน ๆ ท่ีเด็กไดคิ้ดสร้างสรรค ์

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ  เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้เด็กไดเ้คล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ 

ของร่างกายอยา่งอิสระตามจงัหวะ  โดยใชเ้สียงเพลง  คาํคลอ้งจอง  เคร่ืองเคาะจงัหวะ  หรืออุปกรณ์

อ่ืน  ๆ มาประกอบการเคล่ือนไหวเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค ์ การทาํ

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้จงัหวะและควบคุมการเคล่ือนไหวของตนเองได ้

กิจกรรมเสริมประสบการณ์  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เด็กได้พฒันาการทกัษะการ

เรียนรู้  ฝึกการทาํงานและอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่โดยจดักิจกรรมดว้ยวธีิต่าง ๆ 
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เช่น  สนทนา  อภิปราย  เล่านิทาน  สาธิตทดลอง  ศึกษานอกสถานท่ี  เล่นบทบาทสมมติ  ร้องเพลง  

เล่นเกม  ท่องคาํคลอ้งจองประกอบท่าทาง 

กิจกรรมกลางแจง้  เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้เด็กไดมี้โอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออก

กาํลงัเคล่ือนไหวร่างกายและแสดงออกอยา่งอิสระโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่

ละคนเป็นหลกั  ส่ิงท่ีเด็กเล่น  เช่น  การควบคุมท่าทางการเดิน  การวิ่งแข่ง  การเล่นกระบะทราย  

การเดินทรงตวับนแผน่ไม ้ เพื่อสร้างสมองใหพ้ร้อมสาํหรับการใชง้านในวยัถดัไป 

กิจกรรมเกมการศึกษา  เป็นเกมการเล่นท่ีช่วยพฒันาสติปัญญามีกฎเกณฑ์กติกาง่าย ๆ 

เด็กสามารถเล่นคนเดียว หรือเล่นเป็นกลุ่มก็ได้ ช่วยให้เด็กรู้จกัสังเกต   คิดหาเหตุผล   และเกิด

ความคิด รวบยอดเก่ียวกบั  สี  รูปร่าง  จาํนวน  ประเภท  และความสัมพนัธ์เก่ียวกบัพื้นท่ีหรือระยะ  

เช่น เกมจบัคู่  เกมแยกประเภท  จดัหมวดหมู่  เรียงลาํดบั  โดมิโน  ภาพตดัต่อ 

2.2  แนวทางการจดัประสบการณ์การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในระดบั

ปฐมวยั ดงัน้ี 

2.2.1 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กรู้จกัสังเกต  เปรียบเทียบ  และรู้จกัคิด

อยา่งมีเหตุผล 

2.2.2 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กรู้จกัการคน้หาคาํตอบจากการทดลอง

อยา่งเป็นระบบและมีขั้นตอน 

2.2.3 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดความเรียนรู้อย่างมีความสุขและ

สนุกสนานกบัการทดลอง 

2.2.4 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพฒันาทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ท่ีเหมาะสมกบัวยั  มีนิสัยในการสังเกต  การคิดวเิคราะห์  และการแกปั้ญหา 

2.2.5 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กฝึกทกัษะในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น  

และมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อส่วนรวม 

2.2.6 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กรู้จกัการเก็บบนัทึกขอ้มูลจากการลง

มือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง 

2.2.7 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบวินยัในการทาํงาน  มีความ

รับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

2.2.8 จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีวิสัยทัศน์ท่ีกวา้งไกลเก่ียวกับ

วทิยาศาสตร์ 
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2.2.9 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

ในอนาคต 

2.3  แนวทางการจดัประสบการณ์แบบมอนเตสซอร่ีระดบัปฐมวยั  ช่วงอายุ  3 - 6 ปี  

ใหมี้สาระท่ีควรเรียนรู้ 4 หมวดกิจกรรม คือ  

2.3.1 หมวดกิจกรรมชีวติประจาํวนั  (Practical  Life) 

2.3.2 หมวดกิจกรรมประสาทรับรู้  (The  Sensorial) 

2.3.3 หมวดกิจกรรมภาษา (Language) 

2.3.4 หมวดกิจกรรมคณิตศาสตร์ (Mathematics) 

กิจกรรมเสริมเร่ือง  โลก  ภูมิศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  ดนตรี  

กีฬาการละเล่นในบริบทของทอ้งถ่ิน 

 

การบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การนาํหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัสู่การ

ปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิภาพตามจุดหมายของ หลกัสูตร ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการหลกัสูตรใน

ระบบสถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูส้อน  พ่อแม่  หรือผูป้กครอง และชุมชนมีบทบาทสําคญัยิ่งต่อ

การพฒันาคุณภาพของเด็ก 

1.  บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย  การจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยในระบบ

สถานศึกษาให้เกดิประสิทธิผลสูงสุดผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาท  ดังนี ้

1.1  ศึกษาทาํความเขา้ใจหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัและมีวิสัยทศัน์ด้านการจดั

การศึกษาปฐมวยั 

1.2  คดัเลือกบุคลากรท่ีทาํงานกับเด็ก เช่น ผูส้อน  พี่เล้ียงอย่างเหมาะสมโดย

คาํนึงถึงคุณสมบติัหลกัของบุคลากร  ดงัน้ี 

1.2.1  มีวุฒิทางการศึกษาดา้นการอนุบาลศึกษาการศึกษาปฐมวยั หรือผ่าน

การอบรมเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั  

1.2.2  มีความรักเด็ก  จิตใจดี  มีอารมณ์ขนัและใจเย็นให้ความเป็นกนัเองกบั

เด็กอยา่งเสมอภาค 

1.2.3  มีบุคลิกของความเป็นผูส้อน เข้าใจและยอมรับธรรมชาติของเด็ก     

ตามวยั 
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1.2.4  พูดจาสุภาพเรียบร้อย  ชดัเจนเป็นแบบอยา่งได ้

1.2.5  มีความเป็นระเบียบ  สะอาด  และรู้จกัประหยดั 

1.2.6  มีความอดทน ขยนั ซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติังานในหนา้ท่ีและการปฏิบติั

ต่อเด็ก 

1.2.7 มีอารมณ์ร่วมกบัเด็ก รู้จกัรับฟัง พิจารณาเร่ืองราวปัญหาต่างๆ ของเด็ก

และตดัสินปัญหาต่างๆอยา่งมีเหตุผลดว้ยความ เป็นธรรม 

1.2.8 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ 

1.3  ส่งเสริมการจดับริการทางการศึกษาให้เด็กไดเ้ขา้เรียนอย่างทัว่ถึง และเสมอ

ภาค และปฏิบติัการรับเด็กตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

1.4  ส่งเสริมใหผู้ส้อนและผูท่ี้ปฏิบติังานกบัเด็กพฒันาตนเองมีความรู้กา้วหนา้อยูเ่สมอ 

1.5  เป็นผูน้าํในการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาโดยร่วมให้ความเห็นชอบ กาํหนด

วสิัยทศัน์  และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องเด็กทุกช่วงอาย ุ

1.6  สร้างความร่วมมือและประสานกบับุคลากรทุกฝ่ายในการจดัทาํหลกัสูตร

สถานศึกษา 

1.7  จดัให้มีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับตวัเด็ก  งานวิชาการหลกัสูตร อย่างเป็น

ระบบและมีการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรสถานศึกษา 

1.8  สนบัสนุนการจดัสภาพแวดลอ้มตลอดจนส่ือ  วสัดุ  อุปกรณ์ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อ 

การเรียนรู้ 

1.9  นิเทศ กาํกบั ติดตามการใช้หลกัสูตร  โดยจดัให้มีระบบนิเทศภายในอย่างมี

ระบบ 

1.10  กาํกบัติดตามให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและนาํผลจากการ

ประเมินไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพเด็ก 

1.11  กาํกบั  ติดตาม  ให้มีการประเมินการนาํหลกัสูตรไปใช้  เพื่อนาํผลจากการ

ประเมินมาปรับปรุงและพฒันาสาระของหลกัสูตรของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของเด็ก บริบทสังคมและใหมี้ความทนัสมยั 

2.  บทบาทผู้สอนปฐมวัย การพฒันาคุณภาพเด็กโดยถือว่าเด็กมีความสําคัญท่ีสุด  

กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้เด็กสามารถพฒันาตนตามธรรมชาติ สอดคล้องกับ

พฒันาการและเต็มตามศกัยภาพ ดงันั้น  ผูส้อนจึงมีบทบาทสําคญัยิ่งท่ีจะทาํให้กระบวนการจดัการ

เรียนรู้ดงักล่าวบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ  ผูส้อนจึงควรมีบทบาทหรือหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

 



 

48 

2.1  บทบาทในฐานะผู้เสริมสร้างการเรียนรู้ 

2.1.1  จดัประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กท่ีเด็กกาํหนดข้ึนดว้ยตวัเด็กเอง

และผูส้อนกบัเด็กร่วมกนักาํหนด  โดยเสริมสร้างพฒันาการเด็กใหค้รอบคลุมทุกดา้น 

2.1.2  ส่งเสริมให้เด็กใช้ข้อมูลแวดล้อม ศกัยภาพของตวัเด็ก และหลกัทาง

วชิาการในการผลิตกระทาํ  หรือหาคาํตอบในส่ิงท่ีเด็กเรียนรู้อยา่งมีเหตุผล 

2.1.3  กระตุน้ให้เด็กร่วมคิด  แกปั้ญหา  คน้ควา้หาคาํตอบดว้ยตนเองดว้ยวิธี

การศึกษาท่ีนาํไปสู่การใฝ่รู้  และพฒันาตนเอง   

2.1.4  จดัสภาพแวดลอ้มและสร้างบรรยากาศการเรียนท่ีสร้างเสริมให้เด็กทาํ

กิจกรรมไดเ้ตม็ศกัยภาพและความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล 

2.1.5  สอดแทรกการอบรมด้านจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ในการ

จดัการเรียนรู้  และกิจกรรมต่างๆอยา่งสมํ่าเสมอ 

2.1.6  ใช้กิจกรรมการเล่นเป็นส่ือการเรียนรู้สําหรับเด็กให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.1.7  ใชป้ฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูส้อนและเด็กในการดาํเนินกิจกรรมการเรียน

การสอนอยา่งสมํ่าเสมอ 

2.1.8  จดัการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัสภาพจริงและนาํผลการ

ประเมินมาปรับปรุงพฒันาคุณภาพเด็กเตม็ศกัยภาพ 

2.2  บทบาทในฐานะผู้ดูแลเด็ก 

2.2.1 สังเกตและส่งเสริมพฒันาการเด็กทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ  สังคม และ สติปัญญา 

2.2.2  ฝึกใหเ้ด็กช่วยเหลือตนเองในชีวติประจาํวนั 

2.2.3 ฝึกใหเ้ด็กมีความเช่ือมัน่  มีความภูมิใจในตนเองและกลา้แสดงออก   

2.2.4  ฝึกการเรียนรู้หนา้ท่ี  ความมีวนิยั  และการมีนิสัยท่ีดี 

2.2.5 จาํแนกพฤติกรรมเด็กและสร้างเสริมลกัษณะนิสัยและแกปั้ญหาเฉพาะ

บุคคล 

2.2.6 ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บา้น และชุมชน เพื่อให้เด็ก

ไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพและมีมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

2.3  บทบาทในฐานะนักพฒันาเทคโนโลยกีารสอน 

2.3.1 นาํนวตักรรม เทคโนโลยีทางการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบั

สภาพบริบทสังคม  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน 
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2.3.2 ใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเสริมสร้างการเรียนรู้

ใหแ้ก่เด็ก  

2.3.3 จดัทาํวิจยัในชั้นเรียน  เพื่อนาํไปปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร กระบวนการ

เรียนรู้  และพฒันาส่ือการเรียนรู้ 

2.3.4 พฒันาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลักษณะของผูใ้ฝ่รู้มี

วสิัยทศัน์และทนัสมยัทนัเหตุการณ์ในยคุของขอ้มูลข่าวสาร 

2.4  บทบาทในฐานะผู้บริหารหลกัสูตร 

2.4.1 ทาํหนา้ท่ีวางแผนกาํหนดหลกัสูตร หน่วยการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการ

เรียนรู้  การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.4.2 จดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคญั  ให้เด็กมีอิสระใน

การเรียนรู้ทั้งกายและใจ  เปิดโอกาสใหเ้ด็กเล่นหรือทาํงาน และเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

2.4.3 ประเมินผลการใช้หลกัสูตร  เพื่อนาํผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันา

หลกัสูตรใหท้นัสมยั  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ ผูเ้รียน  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน 

3.  บทบาทของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย การศึกษาระดบัปฐมวยัเป็นการศึกษา

ท่ีจดัให้แก่เด็กท่ีผูส้อนและพ่อแม่หรือผูป้กครองตอ้งส่ือสารกนัตลอดเวลา  เพื่อความเขา้ใจตรงกนั

และพร้อมร่วมมือกนัในการจดัการศึกษาให้กบัเด็ก  ดงันั้น พ่อแม่หรือผูป้กครองควรมีบทบาท

หนา้ท่ี  ดงัน้ี 

3.1  มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาและให้ความเห็นชอบ 

กาํหนดแผนการเรียนรู้ของเด็กร่วมกบัผูส้อนและเด็ก 

3.2 ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันา

เด็ก  ตามศกัยภาพ 

3.3 เป็นเครือข่ายการเรียนรู้  จดับรรยากาศภายในบา้นใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.4  สนบัสนุนทรัพยากรเพือ่การศึกษาตามความเหมาะสมและจาํเป็น 

3.5  อบรมเล้ียงดู เอาใจใส่ให้ความรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้และ

พฒันาการดา้นต่าง ๆ ของเด็ก 

3.6 ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ตลอดจนส่งเสริม

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคโ์ดยประสานความร่วมมือกบัผูส้อน ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

3.7 เป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งในดา้นการปฏิบติัตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และมี

คุณธรรมนาํไปสู่การพฒันาใหเ้ป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้ 
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3.8  มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กและในการประเมินการจดั

การศึกษาของสถานศึกษา  

4.  บทบาทของชุมชน การปฏิรูปการศึกษา  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 ได้กําหนดให้ชุมชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยให้มีการ

ประสานความร่วมมือเพื่อ ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ ดงันั้น ชุมชนจึงมีบทบาทในการจดั

การศึกษาปฐมวยั  ดงัน้ี 

4.1  มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษา  สมาคมหรือชมรมผูป้กครอง 

4.2  มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพฒันาสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินการของสถานศึกษา 

4.3  เป็นศูนยก์ารเรียนรู้  เครือข่ายการเรียนรู้  ให้เด็กไดเ้รียนรู้และมีประสบการณ์

จากสถานการณ์จริง 

4.4  ใหก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา  

4.5  ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ตลอดจนวิทยากรภายนอก 

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อเสริมสร้างพฒันาการของเด็กทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี  

ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและของชาติ 

4.6  ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อใหส้ถานศึกษาเป็นแหล่ง

วทิยาการของชุมชน  และมีส่วนในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ิน 

4.7  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา      

ทาํหนา้ท่ีเสนอแนะในการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

สรุปไดว้า่สาระสาํคญัของหลกัสูตรเม่ือเด็กจบการศึกษาระดบัปฐมวยั มีดงัน้ี 

1.  ร่างกายเจริญเติบโตตามวยัและมีสุขนิสัยท่ีดี 

2.  สุขภาพจิตดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจท่ีดีงาม 

3.  มีทกัษะชีวติท่ีเหมาะสมกบัวยั ดาํรงชีวติประจาํวนัโดยยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีวนิยั และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

4.  มีทกัษะการคิด การใชภ้าษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู้ไดเ้หมาะสมกบัวยั 
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หลกัการ แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอร่ีในระดับปฐมวยั 

กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2551 , 68-81) กล่าวถึง การสอนแบบมอนเตสซอร่ี เป็นการสอน

รูปแบบหน่ึงท่ีเหมาะกบัเด็ก ทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติ จะเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  โดยมีแพทยห์ญิงมา

เรียน มอนเตสซอร่ี (Dr. Maria Montessori) เป็นผูริ้เร่ิมจดัการเรียนการสอนแบบน้ีข้ึนมา สาํหรับเด็ก

ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา มอนเตสซอร่ี ไดใ้ชว้ิธีการท่ีคิดข้ึนเองน้ี จนประสบผลสําเร็จ และ

ไดพ้ฒันาวิธีการสอนต่อมาจนสมบรูณ์ เพื่อใช้เป็นวิธีการสอนสําหรับเด็กทัว่ ๆ ไป  จุดหมายหลกั

ของการสอนแบบมอนเตสซอร่ีนั้น คือเด็กจะเรียนไดดี้ท่ีสุด โดยการอนุญาตให้เด็กไดค้น้พบส่ิงต่าง 

ๆ ดว้ยตนเอง การฝึกฝนทางดา้นประสาทสัมผสัดว้ยการทาํงานดว้ยมือ เป็นส่ิงสําคญัประการแรก 

ครูและผูป้กครองไม่ควรบงัคบัให้เด็กทาํในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ การให้รางวลัและการลงโทษควร

ตอ้งยกเลิกไป และระเบียบวินยัควรเกิดมาจากความเป็นอิสระของเด็ก และแรงผลกัดนัท่ีเด็กทาํให้

เกิดข้ึนเองจากตวัของเด็กเอง 

แนวคิดพื้นฐาน มอนเตสซอร่ีเช่ือวา่ เราสามารถสร้างสังคมท่ีดีและก่อกาํเนิดโลกข้ึนมา

ใหม่ไดโ้ดยการใหก้ารศึกษาท่ีดีแก่เด็ก เพราะเด็กในวนัน้ีคือผูใ้หญ่ในวนัหนา้ซ่ึงจะเป็นผูส้ร้างสังคม

ใหม่เด็กแต่ละคนเป็นผูริ้เร่ิมอนาคตใหม่ ดงันั้น เด็กทุกคนจึงเป็นอนาคตของเรา มอนเตสซอร่ีเช่ือวา่

เราสามารถใชเ้ด็กเป็นเคร่ืองมือในการเปล่ียนแปลงสงัคม และแกไ้ขปัญหาปัจจุบนัได ้เพราะฉะนั้น

การศึกษาจึงเป็นส่ิงสําคญัสําหรับเด็ก เพราะการศึกษาเป็นหวัใจขงการเปล่ียนแปลง และ มีพื้นฐาน

แนวคิดว่า การเรียนรู้ของเด็กต้องเกิดจากการเห็นอย่างเป็นรูปธรรม การสัมผสั การได้หยิบจบั

ทดลองดว้ยตนเองตามรูปแบบอยา่งมีขั้นตอนและเป้าหมาย เด็กจะเรียนรู้อยา่งเขา้ใจจากการสัมผสั 

การใช้สมาธิและมีวินยัในตนเอง โดยมีอุปกรณ์เป็นส่ือการสอนท่ีสําคญัท่ีทาํให้เด็กพฒันาความรู้

และความคิดอยา่งมีระบบ 

สรุปไดว้า่การจดัการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ีครูและนกัเรียนร่วมกนัเรียนรู้ดงัน้ี  

เป็นผูส้าธิตครูตอ้งเตรียมอุปกรณ์และกิจกรรมต่างๆ ใหพ้ร้อมสาํหรับการเรียนของเด็ก เม่ือ

เปิดชัว่โมงเรียนครูตอ้งให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ ถา้สังเกตพบเด็กสนใจครูจะให้เด็กลองเล่น

เองก่อน ถา้ครูสังเกตวา่เด็กรู้วิธีการ แต่หากครูสังเกตพบวา่เด็กไม่ทราบวิธีเล่นครูตอ้งสาธิตนาํ ใน

บางกรณีถา้ครูพบวา่เด็กเลือกของเล่นสูงกวา่ความสามารถ ครูตอ้งเปล่ียนแปลงความสนใจเด็กแลว้

จูงใจใหเ้ด็กเลือกอุปกรณ์ท่ีเหมาะกบัการเรียนรู้ใหม ่
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เป็นผูว้นิิจฉยัครูตอ้งแปลความหมายการแสดงออกของเด็กและเช่ือมโยงสู่การสอนเพื่อการ

เรียนรู้ในระหว่างการเล่นอุปกรณ์ ตามหลกัของครูมอนเตสซอร่ี ครูตอ้งมีความสามารถในการ

สังเกตเด็กทั้งดา้นการคิด การกระทาํและการพฒันาของเด็ก โดยการดูอยูใ่กล้ๆ  ครูตอ้งใชส้ายตาใน

การประเมินความคิดเด็ก การพูดสนทนาตอบโตค้วามตอ้งการและการกา้วเดินทางปัญญา แลว้แปล

ความหมายส่ิงท่ีเด็กตอ้งการ 

เป็นผูส้นับสนุนการคิดแก้ปัญหา ระหว่างเด็กทาํกิจกรรมการเรียนรู้ ถ้ามีปัญหาครูต้อง

แกไ้ข ดว้ยการสนบัสนุนให้เด็กคิดแกปั้ญหา ดว้ยคาํถามหรือบางคร้ังสาธิตให้เด็กดูใหม่ เพื่อใหเ้ด็ก

ได้คิดแล้วนาํไปแก้ไขการกระทาํของตนท่ีนาํไปสู่การเรียนรู้และความสําเร็จ ในการเล่นกบัชุด

อุปกรณ์นั้น ๆ ในขณะเดียวกนัครูตอ้งชกัชวนใหเ้ด็กชอบและสนุกกบัชุดอุปกรณ์ดว้ย 

เป็นผูป้ระเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของเด็ก ชุดอุปกรณ์แต่ละชุดของมอนเตสซอร่ีจะ

มีจุดประสงคข์องการเรียนรู้เฉพาะ การสังเกตของครูในขณะเด็กเรียนรู้จากอุปกรณ์ และการบนัทึก

ความสามมารถในการเรียนรู้ของเด็กจะช่วยให้ครูทราบการเรียนรู้ของและสามารถรายงานผล

ความกา้วหนา้ใหแ้ก่ผูป้กครองไดท้ราบ 

แนวคิดทฤษฎกีารจัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอร่ีทีเ่กีย่วกบัพฤติกรรมการเรียน 

ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ปผา  เรืองรอง อาจารยป์ระจาํคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั

นครศรีธรรมราช, (2554) ไดก้ล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ี เป็นการนาํวิธีการ

สอนเด็กท่ีมีพฒันาการทางสติปัญญาล่าชา้ท่ีประสบความสําเร็จมาใชก้บัเด็กปฐมวยั โดยให้เด็กจบั

ตอ้งส่ือหรือเล่นอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเลือกเอง ทาํให้เด็กเรียนรู้อยา่งมีสมาธิและสร้างสรรค ์เด็กสามารถ

ประสมคาํ อ่านคาํและฝึกเขียนหนังสือได้ด้วยตนเองตามความสนใจตั้งแต่อายุ  3-6 ปี การจัด

ประสบการณ์ตามหลกัสูตรการสอนแบบมอนเตสซอร์ร่ีระดบัปฐมวยัช่วงอายุ  3-6 ปี ให้มีสาระท่ี

ควรเรียนรู้ 4 หมวดกิจกรรม คือ 

1.  หมวดกิจกรรมชีวติประจาํวนั ( Practical  Life) 

2.  หมวดกิจกรรมประสาทรับรู้ ( The  Sensorial) 

3.  หมวดกิจกรรมภาษา ( Language) 

4.  หมวดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ( Mathematics) 
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กิจกรรมเสริมโลก  ภูมิศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  ดนตรี  กีฬา

การละเล่นในบริบทของทอ้งถ่ิน  

การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ีเกิดจากแนวคิดของมาเรีย มอนเตสซอร่ี (Maria 

Montessori) แพทยห์ญิงชาวอิตาลีท่ีมีความเช่ือว่า “การให้การศึกษากบัเด็กในวยัเร่ิมตน้ ไม่ใช่การ

นาํความรู้ไปบอกเด็ก แต่ควรเป็นการปลูกฝังให้เด็กไดเ้จริญเติบโตไปตามความตอ้งการทางธรรม 

ชาติของเขา” มอนเตสซอร่ีเร่ิมตน้นาํแนวการสอนน้ีไปใชก้บัเด็กท่ีมีพฒันาการทางสติปัญญาล่าช้า 

โดยประดิษฐ์ส่ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีเป็นหัวใจสําคญัในการเปิดโอกาสให้เด็กไดค้น้พบส่ิงต่าง ๆ ดว้ย

ตวัเอง โดยเน้นการฝึกฝนทางด้านประสาทสัมผสัจบัตอ้ง บิดหรือหมุนด้วยมือ เพื่อให้สมองทาํ

หนา้ท่ีตอบสนองไดเ้ด็ก ๆ จะไดเ้รียนรู้ความสําเร็จ ความลม้เหลว รู้จกัแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดว้ยตวัเอง 

เกิดแรงผลกัดนัท่ีเด็กทาํให้เกิดข้ึนเอง และมีระเบียบวินยัท่ีเกิดจากความเป็นอิสระของเด็กโดยไม่

จาํเป็นตอ้งมีคาํติชมของผูใ้หญ่ หรือการให้รางวลัและการลงโทษ มอนเตสซอร่ีประสบความสําเร็จ

อย่างยิ่งเม่ือเด็กท่ีมีพฒันาการทางสติปัญญาล่าช้าเหล่านั้นสามารถอ่าน เขียน สอบผ่านและเรียน

ร่วมกบัเด็กปกติได้ และยงัใช้ได้ผลดีกบัเด็กปกติอีกด้วย วิธีการสอนของมอนเตสซอร่ีจึงเป็นท่ี

แพร่หลายไปทัว่โลก 

การจดัการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ีเป็นการจดัสภาพการเรียนรู้สาํหรับเด็ก โดย

มีครูเป็นผูจ้ดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนให้เหมือนบา้น และเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน ให้เสรีภาพแก่เด็ก 

ให้คาํปรึกษาและกระตุน้ให้เด็กคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ให้ใชจิ้ตใจซึมซบัส่ิงแวดลอ้ม โดยครูคาํนึง 

ถึงความสนใจ ความต้องการและความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้ของเด็กและยึดหลักความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลด้วย การจดัการสอนแบบมอนเตสซอร่ีจะคาํนึงถึงเด็กเป็นสําคญั ส่งเสริมให้เด็ก

เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ จดัส่ิงแวดล้อมและอุปกรณ์ให้เด็กได้ฝึกทกัษะกลไกผ่านประสาท

สัมผสัทั้งห้า รู้จกัควบคุมการทาํงานดว้ยตวัเอง เพราะมอนเตสซอร่ีเช่ือว่า เด็กคือ ผูรู้้ความตอ้งการ

ของตนเองและมีความสามารถท่ีจะซึมซบัการเรียนรู้จากส่ิงแวดลอ้มได ้หลกัสูตรของมอนเตสซอร่ี

สําหรับเด็กวยั 3-6 ขวบ ครอบคลุมการศึกษา 3 ดา้นคือ ดา้นทกัษะกลไก (Motor Education) หรือ

กลุ่มประสบการณ์ชีวิต มีจุดประสงค์เพื่อฝึกการดูแลและจดัการส่ิงแวดลอ้ม การทาํงานให้เสร็จ

สมบูรณ์ ความรับผดิชอบและการประสานสัมพนัธ์ใหส้มดุล เด็กจะทาํกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการ

เคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ของชีวิตประจาํวนั การดูแลตนเอง การจดัการเก่ียวกบัของใชใ้นบา้น เช่น การ

ตกันํ้ า การตวงขา้ว การขดัโต๊ะไม ้การเยบ็ปักร้อย การรูดซิป การพบัและเก็บผา้ห่ม หรือมารยาทใน
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การรับประทานอาหารเป็นตน้ ดา้นประสาทสัมผสั (Education of the Senses) มีจุดประสงคเ์พื่อฝึก

การสังเกต การใชป้ระสาทสัมผสัทั้งห้าเก่ียวกบัมิติ รูปทรง ปริมาตรของแข็ง ของทึบ อุณหภูมิ เด็ก

จะไดรู้้จกัทรงกระบอก ลูกบาศก ์ปริซึม แขนงไม ้ชุดรูปทรงเรขาคณิต บตัรประกอบแถบสี กระดาน

สัมผสั แผ่นไม ้แท่งรูปทรงเรขาคณิต กิจกรรมท่ีจดัให้เด็กปฏิบติัผ่านการเล่น เช่น หอคอยสีชมพู 

แผ่นไมสี้ต่าง ๆ เศษผา้สีต่าง ๆ รูปส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ รูปทรงกระบอก ระฆงั กล่อง และขวดบรรจุ

ของมีกล่ิน แท่งไมสี้แดงและแท่นวางเป็นขั้นบนัได ถุงท่ีซ่อนส่ิงลึกลบั เป็นตน้ ดา้นการเขียนและ

คณิตศาสตร์ (Preparation For Writing and Arithmetic) หรือกลุ่มวิชาการ มีจุดประสงค์เพื่อเตรียม

เด็กเข้าสู่ระดับประถมศึกษา เตรียมตัวด้านการอ่านการเขียนโดยธรรมชาติ การประสมคาํ 

คณิตศาสตร์ การศึกษาทางพฤกษศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การประพนัธ์เพลง การเคล่ือนไหวมือ เด็กจะ

เรียนเก่ียวกบัตวัเลข กล่องชุดอกัษร ชุดแผนท่ี เคร่ืองมือ โนต้ดนตรี กล่องและแท่งสี อกัษรกระดาษ

ทราย แผน่โลหะชุดรูปทรงเรขาคณิต ชุดแต่งกาย เป็นตน้ กิจกรรมท่ีจดัสาํหรับเด็ก เช่น การคูณ การ

หารยาว ทศนิยม การแนะนาํเลขจาํนวนเต็ม 10 ด้วยลูกปัด แบบฝึกหัดการบวกและการลบ การ

เรียนรู้คาํศพัท์ต่าง ๆ เรียนเร่ืองส่วนท่ีเป็นพื้นดิน เช่น ท่ีราบ ภูเขา เกาะ แหลม เป็นตน้ ส่วนท่ีเป็น 

พื้นนํ้า เช่น นํ้าตก ทะเลสาบ อ่าว ช่องแคบ เป็นตน้ 

จึงสรุปไดว้่าหลกัการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ีมีดงัน้ี จดัห้องเรียนให้เสมือน

บา้นเพื่อสร้างความรู้สึกอบอุ่นและมัน่ใจให้แก่เด็กท่ีเพิ่งจากบา้นมาโรงเรียนคร้ังแรกและเช่ือว่าใน

สภาพแวดลอ้มคลา้ยบา้น เด็กจะพอใจท่ีจะเลียนแบบ (Imitation) บทบาทต่าง ๆ ของผูท่ี้อยูแ่วดลอ้ม

เด็กไดง่้าย เพราะเด็กจะมีประสบการณ์กบับุคคลท่ีเขาใกลชิ้ดอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะพ่อแม่ เด็กเห็นพ่อ

แม่ทาํงานบา้น การทาํตามแบบเป็นการแสดงความสามารถของเด็กท่ีจะนาํไปใชใ้นชีวิตจริงต่อไป 

ให้เสรีภาพกบัเด็กท่ีจะเลือกเล่นดว้ยตนเอง เป็นการสร้างความมัน่ใจต่อตนเอง เด็กจะไดโ้อกาส

แสดงความสามารถของตนเองให้คนอ่ืนรับรู้ได ้ตลอดจนสามารถท่ีจะฝึกฝน สร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ 

และปรับชีวิตตนเองโดยไม่รู้ตวั มอนเตสซอร่ีเช่ือวา่ เด็กมีจิตใจท่ีซึมซับส่ิงต่าง ๆ จากส่ิงแวดลอ้ม 

(Absorbent Mind) ไดเ้หมือนฟองนํ้ า และเช่ือว่ามนุษยเ์ราเป็นผูใ้ห้การศึกษาแก่ตนเอง ดงัเช่น เด็ก

เรียนรู้ภาษาแม่ได้เองโดยไม่ต้องสอนอย่างเป็นทางการ แตกต่างจากการท่ีผู ้ใหญ่ เ รียน

ภาษาต่างประเทศท่ีตอ้งใชค้วามพยายามมาก จดัสภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ียดึเด็กเป็นศูนยก์ลาง ครูเป็น

เพียงผูอ้าํนวยความสะดวก คอยให้คาํ แนะนาํ ปรึกษา เตรียมการสอนและจดัส่ิงแวดล้อมอย่างมี

จุดมุ่งหมาย เด็กจะตอ้งติดตามดูการสาธิตการใช้อุปกรณ์ของครูแลว้จึงจะตดัสินใจเองว่าจะเลือก

ทาํงานหรือฝึกหัดอุปกรณ์ช้ินใด ลกัษณะการเรียนรู้เช่นน้ีคือ การเรียนดว้ยความอิสระท่ีมีขอบเขต 
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เด็กตอ้งเรียนรู้ท่ีใช้อุปกรณ์อย่างถูกตอ้งก่อนท่ีจะมีสิทธ์ิเลือก เป็นการปลูกฝังวินยัและการควบคุม

ตนเองให้เด็ก พฒันาจิตใจของเด็กไปพร้อมกบัการพฒันาการทางดา้นสติปัญญาและร่างกาย เน้น

สุขอนามยัของเด็ก เด็กตอ้งทาํความสะอาดอวยัวะทุกส่วนของร่างกาย เด็กตอ้งไดอ้อกกาํลงักายและ

มีการเคล่ือนไหว การเรียนไปพร้อมกบัการเล่นจะช่วยให้เด็กสนใจ เพลิดเพลิน เพราะเป็นวิธีการ

สอนท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของเด็ก คือ เด็กตอ้งการการเคล่ือนไหว ไม่หยุดน่ิง เด็กชอบเล่น ร้ือ 

แคะ แกะช้ินส่วนของส่ิงต่าง ๆ หรือนาํไปประกอบใหม่ เด็กชอบเลียนแบบผูท่ี้ตนเองพบเห็น เด็กจึง

ชอบสมมุติ พร้อมกนันั้นเด็กมีจินตนาการ จึงชอบทาํในส่ิงท่ีเกินกวา่วยัของตนเองจะทาํได ้และเด็ก

มีความอยากรู้อยากเห็น จึงชอบสาํรวจ คน้หาเสมอ ฝึกการใชป้ระสาทสัมผสัของเด็กทุกดา้น ทั้งการ

สังเกต การจบัตอ้ง การลูบคลาํ การฟังเสียง การดมกล่ินและการชิมรส เพื่อการเจริญเติบโตทางดา้น

สติปัญญา ยึดหลกัความแตกต่างระหวา่งบุคคล เพราะเด็กแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะของตนท่ีไดรั้บ

จากพนัธุกรรมจากพอ่แม่ จากการอบรมเล้ียงดู และจากสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเขาไดป้ะทะสัมพนัธ์ เด็ก

แต่ละคนจึงไม่เหมือนกนั จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนจึงไม่คาดหวงัวา่เด็กทุกคนจะทาํอะไร

ไดเ้หมือนกนัหมด แต่พยายามหาทางส่งเสริมให้ทุกคนอยา่งเหมาะสม มอนเตสซอร่ีย ํ้าวา่ เด็กไม่ใช่

ผูใ้หญ่ตวัเล็ก จึงควรไดรั้บการดูแลแตกต่างไปจากผูใ้หญ่โดยคาํนึงถึงสภาพชีวิตเด็ก การรักเด็กและ

นับถือความสามารถท่ีเป็นธรรมชาติของเด็ก มอนเตสซอร่ีจัดการเรียนการสอนให้เด็กตาม

ความสามารถของแต่ละคน แต่ให้ทาํงานไปตามลาํดบัความยาก ง่าย โดยมีอุปกรณ์ขนาดเหมาะมือ

เด็ก เป้าหมายสูงสุดของการสอนคือ การมุ่งใหเ้ด็กไดเ้ป็นเด็กท่ีมีคุณค่าทางจิตใจสูง ฝึกใหเ้ห็นคุณค่า

ของความร่วมมือกบัส่วนรวม การควบคุมตนเอง ความรับผิดชอบ ความอดทน เป็นตนั จดัโอกาส

การเรียนรู้ใหแ้ก่เด็ก ใหเ้ด็กไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ท่ีเพราะช่วงเวลาหลกัของชีวติคือช่วงอายแุรกเกิดถึง 6 

ขวบเป็นช่วงท่ีสติปัญญาของคนและพลงัจิตพฒันาสูงสุด วธีิสอนและเทคนิคการสอนแบบมอนเตส

เซอร่ีเนน้ให้เด็กทาํกิจกรรมดว้ยตนเอง (Self Activity) มีดงัน้ี การเล่นปนเรียน (Play Way Method) 

มอนเตสซอร่ีมีความเช่ือว่า การเล่นมีความสําคญัต่อชีวิตของเด็กเพราะธรรมชาติของเด็กจะผูกพนั

กบัการเล่น จึงใหเ้สรีภาพในการเล่นกบัเด็กและจดัโอกาสใหเ้ด็กไดเ้ล่น หากเด็กสนใจเล่น จะเล่นซํ้ า 

ๆ กนัได้หลายคร้ัง เพราะการเล่นจะทาํให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด การเล่นเกมจะตอบสนอง

ความตอ้งการของเด็กและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เด็กจะมีเสรีภาพท่ีเล่นลกัษณะใดก็ได ้กติกา

อาจเกิดจากเด็กเป็นผูก้าํหนดเอง เกมอาจเกิดจากความคิดของเด็กท่ีได้จากส่ือคณิตศาสตร์ และ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีครูจดัไวใ้ห ้วธีิใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์(Creativity Method) เป็นวธีิการท่ีแฝงอยู่ใน

กระบวนการจดัการเรียนการสอนของมอนเตสซอร่ีท่ีจะสนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการ
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กระทาํของตนเองตามลาํดบัคือ เด็กไดแ้สดงออกอยา่งอิสระ การพยายามใหเ้ด็กใชท้กัษะท่ีมีอยู ่การ

ส่งเสริมให้คน้หาส่ิงใหม่ การปรับปรุงส่ิงเดิมให้ดีข้ึน และการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม การ

สาธิต (Demonstration) ครูจะใช้วิธีน้ีเม่ือเด็กขอร้องและครูสังเกตว่าเด็กช่วยตนเองไม่ได้แลว้ ครู

สาธิตดว้ยวิธีท่ีเงียบ ไม่อธิบายหรืออธิบายนอ้ยท่ีสุด สาธิตเป็นขั้นๆ และให้โอกาสเด็กลงมือกระทาํ

ตามท่ีครูทาํให้ดูและครูคอยสังเกตการทาํของเด็กว่าถูกต้องหรือไม่ ห้องเรียนแบบเปิด (Open 

Classroom) เป็นลกัษณะการจดัหอ้งเรียนมากกวา่วธีิสอน มอนเตสซอร่ีเป็นผูบุ้กเบิกการจดัการเรียน

ท่ีให้อิสระเด็กเป็นรายบุคคล สนบัสนุนการสืบคน้ความรู้จากส่ิงแวดลอ้ม เด็กจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง

เป็นส่วนมากการเสริมสร้างอตัมโนทศัน์ (Self Concept) เป็นลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ

มนุษยนิ์ยม เพราะมอนเตสซอร่ีจดัส่ิงแวดลอ้มและส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นประสบการณ์ส่งเสริม

ใหเ้ด็กคน้พบความสาํเร็จ ส่งเสริมใหเ้ด็กมัน่ใจวา่ตนเป็นผูมี้ความสามารถเสริมแรงทางบวก เป็นตน้  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน  

คู่มือ คือการอธิบายหรือให้รายละเอียดของการดาํเนินงานอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหป้ระสบ

ผลสําเร็จ โดยผา่นขั้นตอนหรือกระบวนการต่าง ๆ คู่มือเป็นหนงัสือหรือเอกสารท่ีใชค้วบคู่กบัการ

จดักิจกรรมต่าง ๆ เป็นเอกสารท่ีใหแ้นวทางการปฏิบติัแก่ผูใ้ชคู้่มือ เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถดาํเนินการใน

เร่ืองนั้น ๆ ดว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ( สุมาลี สังขศ์รี, 2553 ) 

วธีิการเขียนคู่มือการปฏิบติังาน มีขั้นตอนหลกั ๆ อยู ่4 ขั้นตอน 

1. ขั้นกาํหนดเร่ืองท่ีจะเขียนเป็นคู่มือ 

2. ขั้นวางแผนการเขียน (หรือขั้นการจดัทาํ Outline) 

3. ขั้นลงมือเขียน 

4. ขั้นตรวจสอบและปรับปรุง 

ขั้นกาํหนดเร่ืองท่ีจะเขียนเป็นคู่มือ 

เน่ืองจากคู่มือเป็นการนาํเสนอรายละเอียดและลาํดบัขั้นตอนของการปฏิบติังานดงันั้น

งานท่ีจะนาํมาเขียนเป็นคู่มือควรตอ้งเป็นงานท่ีมีความซบัซอ้นพอสมควร ยากท่ีจะอธิบายใหผู้ ้

ปฏิบติัเขา้ใจไดใ้นคร้ังเดียว และการปฏิบติัจะตอ้งดาํเนินการในแนวเดียวกนั มิเช่นนั้นจะทาํใหง้าน

เสียหาย ดงันั้นจึงตอ้งมีการกาํหนดขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน ถาเป็นงานท่ีไม่ซบัซอ้นมีขั้นตอน

การปฏิบติังานอยา่งง่าย ๆ ท่ีสามารถอธิบายใหผู้ป้ฏิบติัเขา้ใจไดท้นัทีก็ไม่จาํเป็นตอ้งเขียนเป็นคู่มือ 

ผูเ้ขียนตอ้งเลือกงานท่ีเหมาะสมท่ีควรนาํมาเขียนเป็นคู่มือเช่น คู่มือการจดัโครงการฝึกอบรม คู่เมือ

การเทียบโอนผลการศึกษา คู่มือการจดัประชุมนานาชาติ เป็นตน้ 
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ขั้นวางแผนการเขียน (ขั้นการจดัทาํ Outline) 

ในขั้ น น้ีหลังจากผู ้เ ขียนกําหนดช่ือของคู่มือเ รียบร้อยแล้วผู ้เ ขียนจะกําหนด

วตัถุประสงค์ในการจดัทาํคู่มือนั้น ๆ ว่าคู่มือเล่มนั้นจดัทาํเพื่อวตัถุประสงค์เพื่ออะไร เม่ือกาํหนด

วตัถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว ผูเ้ขียนจะตอ้งจดัทาํเคา้โครง หรือ Outline ของคู่มือว่าจะมีขอบเขต

เน้ือหาอยา่งไร จะแบ่งออกเป็นก่ีบท แต่ละบทมีขอบเขตเน้ือหาอะไร ประเด็นหลกัคืออะไร ประเด็น

รองคืออะไร ในการจดัทาํ Outline  ผูเ้ขียนตอ้งทาํการศึกษา ศึกษาเน้ือหาในเร่ืองท่ีจะเขียนคู่มือนั้น

จากแหล่งต่าง ๆ ท่ีจะสืบค้นได้ อาจจะเป็นตาํรา เอกสาร รายงาน คู่มือท่ีมีผูท้าํมาก่อน รวมทั้ง

ประสบการณ์ในการทาํงานในเร่ืองน้ี แลว้นาํขอ้มูลทั้งหมดมาพิจารณาร่วมกบัวตัถุประสงค์ของ

คู่มือ แลว้กาํหนดออกมาเป็น Outline โดยทัว่ไปจะกาํหนดเน้ือหาออกเป็นบทยอ่ยๆ ดงัน้ี 

บทท่ี 1 บทนาํ เน้ือหาในบทน้ีจะประกอบดว้ย 1) เหตุผลและความจาํเป็นในการจดัทาํ

คู่มือเล่มนั้น ๆ 2) วตัถุประสงคข์องคู่มือ 3) ขอบเขตเน้ือหาในคู่มือ 4) ประโยชน์ของคู่มือเล่มนั้น ๆ 

5) คาํศพัทส์าํคญัในคู่มือ 

บทท่ี 2 การวเิคราะห์งานและการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง แสดงความสัมพนัธ์ของงาน

ท่ีจะนาํมาเขียนเป็นคู่มือกบังานทั้งระบบขององค์กร รวมทั้งการเสนอหลกัการทฤษฎีเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบังานท่ีนาํมาจดัทาํเป็นคู่มือ เน้ือหาจะครอบคลุมการวิเคราะห์งานขององค์กร 

เพื่อแสดงให้เห็นงานท่ีจะเขียนเป็นคู่มือ หลกัการ ทฤษฎี วิธีการ ระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองท่ีนาํมาเขียนเป็นคู่มือ 

บทท่ี 3 ขั้นตอนการดาํเนินงานหรือการปฏิบติังานในเร่ืองนั้น ๆ เน้ือหาจะคลอบคลุม

ขั้นตอนหรือกระบวนการดาํเนินงาน ในเร่ืองท่ีนาํมาจดัทาํคู่มือตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอน

สุดทา้ยอยา่งละเอียด ซ่ึงผูท่ี้อ่านคู่มือสามารถนาํไปปฏิบติัได ้อาจมีแผนภูมิ (Flow-chart)ประกอบ 

บทท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ เน้ือหาในบทน้ีจะประกอบดว้ยปัญหา 

อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมกัพบในการดาํเนินการในเร่ืองน้ี ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาและขอ้เสนอแนะ

ในการพฒันางานน้ีใหดี้ยิง่ข้ึน 

ผูเ้ขียนบางท่านอาจมีการยกกรณีตวัอยา่ง (Case Study) เพื่อเป็นตวัอยา่งแก่ผูอ่้านดว้ย 

ซ่ึงการยกกรณีตวัอยา่งหากมีหลาย ๆ กรณี อาจจะแยกออกเป็นอีกบทหน่ึงต่างหาก หากมีกรณี

ตวัอยา่งก็จะอยูใ่นบทท่ี 4 และเล่ือนปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะมาเป็นบทท่ี 5 

ขั้นลงมือเขียน 

ในขั้นน้ี ผูเ้ขียนจะลงมือเขียนรายละเอียดตามโครงร่างคู่มือท่ีไดจ้ดัทาํไวใ้นขั้นท่ี 2 โดย

เขียนแต่ละบทดงัน้ี 
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1) การกาํหนดช่ือของคู่มือ 

2) การเขียนรายละเอียด ในแต่ละบท 

บทท่ี 1 บทนาํ 

1.) การเขียนเหตุผลและความจาํเป็นในการจดัทาํคู่มือ 

2.) วตัถุประสงคข์องคู่มือ 

3.) ขอบเขตเน้ือหาในคู่มือ 

4.) ประโยชน์ท่ีผูอ่้านจะไดรั้บจากคู่มือ 

5.) คาํศพัทส์าํคญัท่ีใชใ้นคู่มือ 

บทท่ี 2 การวเิคราะห์งานและการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.) การวเิคราะห์งาน 

2.) หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

บทท่ี 3 ขั้นการดาํเนินงาน/ปฏิบติัการ 

บทท่ี 4 กรณีตวัอยา่ง 

บทท่ี 5 ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 

1.) สรุปขั้นตอนการปฏิบติังาน 

2.) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข 

3.) ขอ้เสนอแนะในการพฒันางานปฐมนิเทศ 

ขั้นตรวจสอบและปรับปรุง 

ขั้นน้ีจะทาํการประเมินและตรวจสอบคู่มือโดยผูเ้ช่ียวชาญก่อนนาํมาใชเ้ป็นแนวทาง

ปฏิบติัและนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงพฒันาต่อไป 

ส่วนประกอบของรูปเล่มคู่มือปฏิบติังาน ส่วนประกอบตอนตน้ 

1. ปกนอก 

2. ปกใน 

3. คาํนาํ 

4. สารบญั 

5. บญัชีตาราง/บญัชีภาพประกอบ (ถา้มี) 
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ส่วนเน้ือหา เป็นเน้ือหาตามท่ีทาํโครงร่างโดยตอ้งปรับปรุงใหเ้ป็น สารบญั ท่ีแบ่งเป็น

บท ๆ ควรนาํเสนอแต่ละบทวา่มีแนวคิดโดยยอ่อยา่งไร แนวคิดเม่ือนาํไปปฏิบติัอยา่งไรแลว้จึงเร่ิมท่ี

เน้ือหาซ่ึงอาจจะมีทั้งอญัประกาศ และเชิงอรรถ ท่ีอา้งอิงในเน้ือหาสาระ หรือตารางภาพประกอบ 

(ถา้มี) 

ส่วนประกอบตอนทา้ย 

1. บรรณานุกรม 

2. ภาคผนวก 

3. ประวติัยอ่ผูเ้ขียน 

ลกัษณะของคู่มือการปฏิบติังาน แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะคือ 

1. คู่มือท่ีเขียนใหผู้เ้ขียนเองถือเป็นแนวปฏิบติั 

2. คู่มือท่ีเขียนใหผู้ป้ฏิบติังานอ่ืนถือเป็นแนวปฏิบติั 

3. คู่มือท่ีเขียนใหผู้รั้บบริการถือเป็นแนวปฏิบติั 

 

ระดบัของคู่มือการปฏิบติังานแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 

1. คู่มือท่ีนาํเอา กฎ พระราชบญัญติั พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 

หนงัสือเวียน  มติ หนงัสือตอบขอ้หารือท่ีเก่ียวขอ้ง  มารวบรวมไวเ้ป็นหมวดหมู่ แลว้ทาํเป็นรูปเล่ม 

(Manual  Book)   

2. คู่มือการปฏิบติังานสูงข้ึนมาอีกหน่ึงระดบัมีลกัษณะเหมือนระดบัท่ี 1 แต่ได้เพิ่ม

ขั้นตอนและวธีิการปฏิบติังานเขา้ไปแต่ตอ้งเพิ่มเติมขั้นตอน วธีิการปฏิบติังาน (Cook  Book) 

3. คู่มือการปฏิบติังานระดบัสูงสุด ท่ีลกัษณะเหมือนระดบั 1 ระดบั 2 แต่เพิ่มเทคนิค

วธีิการ ประสบการณ์จากการปฏิบติังานมานานเขา้ไป (Tip  Book) 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบขา้ราชการ (กพร.) ใหค้วามสาํคญักบัการจดัทาํ

คู่มือการปฏิบติังาน และประโยชน์ของการจดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน ไวด้งัน้ี 

1. เพื่อใหก้ารปฏิบติังานในปัจจุบนัเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

2. ผูป้ฏิบติังานทราบและเขา้ใจวา่ควรทาํอะไรก่อนและหลงั 

3. ผูป้ฏิบติังานทราบวา่ควรปฏิบติัอยา่งไร เม่ือใดกบัใคร 
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4. เพื่อให้การปฏิบติังานสอดคลอ้งกบันโยบาย วสิัยทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมายของ

องคก์ร  

5. เพื่อใหผู้บ้ริหารติดตามงานไดทุ้กขั้นตอน 

6. เป็นเคร่ืองมือในการฝึกอบรม 

7. ใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงในการทาํงาน 

8. ใชเ้ป็นส่ือในการประสานงาน 

9. ไดง้านท่ีมีคุณภาพตามกาํหนด 

10. ผูป้ฏิบติังานไม่เกิดความสับสน 

11. แต่ละหน่วยงานรู้งานซ่ึงกนัและกนั 

12. บุคลากร หรือเจา้หนา้ท่ีสามารถทาํงานแทนกนัได ้

13. สามารถเร่ิมปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว เม่ือมีการโยกยา้ยตาํแหน่งงาน 

14. ลดขั้นตอนการทาํงานท่ีซบัซ้อน 

15. ลดขอ้ผดิพลาดจากการทาํงานท่ีไม่เป็นระบบ 

16. ช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจในการทาํงาน 

17. ช่วยใหเ้กิดความสมํ่าเสมอในการปฏิบติังาน 

18. ช่วยลดความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึนในการทาํงาน 

19. ช่วยลดการตอบคาํถาม 

20. ช่วยลดเวลาสอนงาน 

21. ช่วยใหก้ารทาํงานเป็นมืออาชีพ 

22. ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน 

23. ผูป้ฏิบติังานทราบรายละเอียด และทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

24. ทราบถึงตาํแหน่งงานท่ีรับผดิชอบ 

25. ทราบถึงเทคนิคในการทาํงาน 

 

สรุปได้ว่าหลักสําคญัในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานท่ีแบ่งออกเป็น 5 บทจะต้อง

อธิบายใหต่้อเน่ืองกนัดงัน้ี 

บทท่ี 1  ความเป็นมาความจาํเป็น ตอ้งหาคาํสําคญั (Keyword) ของช่ือเร่ืองใหไ้ด ้แลว้

นาํมาอธิบายความเป็นมาของงานดั้งนั้น วา่สาํคญัอยา่งไร หากไม่มีงานน้ีจะมีผลกระทบต่อผูบ้ริหาร

อยา่งไร  จะมีผลกระทบต่ออาจารย ์อยา่งไร จะมีผลกระทบต่อนิสิตนกัศึกษาอยา่งไร จะมีผลต่อผูรั้บ
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บริหารอยา่งไร เม่ือมีผลกระทบดงักล่าว เราจึงสนใจท่ีจะทาํคู่มือ  โดยยดึหลกั ยอ่หนา้แรกวเิคราะห์

ว่าทาํไมเราจึงทาํเร่ืองน้ี ย่อหน้าท่ีสอง ทาํแลว้ไดอ้ะไร ย่อหน้าท่ีสามสรุปปมท่ีตอ้งทาํคู่มือหรือท่ี

อยากรู้  ประมาณ 2-3 หน้ากระดาษ A 4 ตัวอย่าง คู่มือการขอเล่ือนตาํแหน่งทางวิชาการของ

คณาจารย ์สังกดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ไม่ใช่อธิบายช้ีแจงความเป็นมาอย่างละเอียดว่า 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อตั้ งมาอย่างไร หรืออธิบายช้ีแจงความเป็นมาของกองการ

เจา้หนา้ท่ีวา่เป็นอยา่งไร ตอ้งเอาคาํสาํคญั (Keyword) คืองานการเล่ือนตาํแหน่งทางวชิาการ โดยการ

อธิบายช้ีแจงใหเ้ห็นวา่งานการเล่ือนตาํแหน่งทางวชิาการ น้ีมีความเป็นมาอยา่งไร หากไม่มีงานน้ีจะ

มีผลกระทบต่อผูบ้ริหารอยา่งไร  ต่อผูป้ฏิบติัอยา่งไร ต่อคณาจารยอ์ยา่งไร  ต่อนิสินนกัศึกษาอยา่งไร  

มีใครกล่าวไวบ้า้งหรือพูดไวท่ี้ไหนบา้ง หรือมีขอ้หารือ มีหนงัสืออะไรพูดถึงบา้งตอ้งมีการอา้งอิงให้มี

ความน่าเช่ือถือในผลงานเป็นตน้ เม่ือเป็นเช่นน้ี เราจึงเลือกทาํเป็นคู่มือการปฏิบติังานน้ี  ถา้มีคู่มือน้ี

แล้วจะได้อะไร จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบใครต่อใครท่ีกล่าวไวแ้ล้วขา้งตน้อย่างไรจริง

หรือไม่ตอ้งอา้งอิงผลงานท่ีมีคนเคยทาํไวแ้ลว้หรือมีคนพูดไวเ้ก่ียวกบัเร่ืองน้ีมาอา้งอิงบา้งจะไดใ้ห้

เป็นท่ีเช่ือถือของผลงานไม่ใช่กล่าวลอยๆ แลว้ต่อมาจึงสรุปวา่อยากทราบเร่ืองใดกบัการทาํคู่มือการ

ปฏิบติังานน้ีเป็นตน้ 

บทท่ี 2 บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ บทท่ี 1 เราอธิบายไปแลว้วา่งานสําคญัอยา่งไร 

มีความเป็นมาอยา่งไร เจา้นายหรือผูบ้งัคบับญัชาจึงมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบใหท้าํงานท่ีวา่

สําคัญและจาํเป็นนั้ น ต้องเขียนอธิบายช้ีแจงตาม ข้อตกลง ข้อกําหนดของผูว้่าจ้าง (Term  Of  

Reference: TOR) หรือมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง โดยแยกออกเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ และ

ลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏิบติังานนั้น  เม่ือมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และลกัษณะงานท่ีปฏิบติัแลว้  จะมี

การบริหารจดัการงานนั้นอยา่งไร เขียนอธิบายเป็นโครงสร้างการบริหารจดัการงานท่ีวา่สําคญันั้น 

ตอ้งมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน (Flow Chart) 

บทท่ี 3 หลกัเกณฑ์ วิธีการปฏิบติังานและเง่ือนไข งานทีว่าสําคญัและจาํเป็น จึงมีการ

มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ทาํงาน มีการบริหารจดัการงานนั้น แต่จะทาํงานให้บรรลุ

ความสําเร็จ จะตอ้งมีหลกัเกณฑ์ วิธีการและหรือเง่ือนไขในการปฏิบติังานนั้น โดยจะตอ้งมีการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หนงัสือเวียน มติของท่ีประชุมคณะ

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เอามาสรุปแยกแยะให้ออกว่าตรงไหนข้อไหน เป็นหลกัเกณฑ์ ตรงไหนเป็น

วิธีการ  ตรงไหนเป็นเง่ือนไข แต่ละประเด็นมีรายละเอียดอะไรวา่ไวอ้ยา่งไร เขียนอธิบายช้ีแจงให้
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เป็นภาษาของผูป้ฏิบติัและผูรั้บบริการอ่านแล้วเขา้ใจตรงกนั ไม่ควรเอาตวับทกฎหมายมาเขียน   

ลว้น ๆ ตอ้งดดัแปลงใหเ้ป็นภาษาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

สําหรับหวัขอ้รองท่ีสําคญัอีกหัวขอ้หน่ึงคือ ขอ้สังเกตหรือขอ้ควรระวงัหรือส่ิงท่ีควร

คาํนึงในการปฏิบติังาน เราผา่นงานน้ีมาหลายปี มีประสบการณ์ในการทาํงานน้ีมา ตอ้งวิเคราะห์ให้

ออกว่าการปฏิบัติงานน้ี แยกเป็นผูป้ฏิบัติควรระวงัอะไรบ้าง ผูรั้บบริการควรระวงัอะไรบ้าง 

ผูบ้งัคบับญัชาควรระวงัอะไรบา้ง ท่ีพบบ่อย ๆ หรือมีขอ้ผิดพลาด อาจจะแยกเป็นส่ิงท่ีควรคาํนึงใน

ดา้นหลกัเกณฑ ์ส่ิงท่ีควรคาํนึงในดา้นวิธีการ ส่ิงท่ีควรคาํนึงในดา้นเง่ือนไข หรือส่ิงท่ีควรคาํนึงใน

การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ  หรือยกกรณีศึกษาเป็นตวัอยา่ง เป็นตน้ 

อีกหวัขอ้ท่ีสาํคญัไม่แพก้นัคืองานของผูอ่ื้นท่ีเคยเขียนไวแ้ลว้หรือเคยทาํเป็นงานวจิยั

งานวเิคราะห์เขียนเป็นบทความไว ้ ตอ้งศึกษาเอามาสรุปอา้งอิงไว ้ แต่ควรใหท้นัสมยั ตามหลกัการ

ไม่ควรเกิน 10 ปี ยกเวน้ท่ีเป็นกฎหมาย และยงัใชอ้ยูปั่จจุบนั จะทาํใหง้านของเราเป็นท่ีน่าเช่ือถือได้

ในปัจจุบนัและทนัสมยั 

บทท่ี 4 เทคนิคในการปฏิบติังาน บทน้ีจะแสดงถึงความเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการ

ทาํงานน้ี แสดงถึงความเป็นผูช้าํนาญงาน เป็นผูช้าํนาญการ เป็นผูเ้ช่ียวชาญในงาน เพราะหวัขอ้รอง

ทุกหวัขอ้มีความสําคญัทั้งส้ิน จากบทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 เก่ียวโยงสัมพนัธ์กนัมาเป็นลาํดบั การจะ

ทาํให้งานบรรลุความสําเร็จ  มีแผนกลยุทธ์ในการปฏิบติังาน มีแผนเชิงรุก มีเทคนิคการทกงานแต่

ละขั้นตอนในการปฏิบติังาน มีเทคนิคในการทาํให้ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ งานล่าชา้ไม่เป็นไป

ตามกาํหนดจะมีเทคนิควิธีการติดตามงานอย่างไร มีหลกัเกณฑ์ มีวิธีการ มีขอ้ตกลงกาํหนดไว้

อยา่งไร  งานจะสําเร็จไม่สําเร็จจะมีการประเมินความสําเร็จอย่างไร จะทาํรายวนั รายสัปดาห์ ราย

เดือน ทุก 3 เดือน และหรือ ทุก 6 เดือน และหรือราย ปี ทาํอย่างไร ผูท่ี้จะปฏิบติังานน้ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพจะตอ้งมีจรรยาบรรณอยา่งไร วเิคราะห์งานออกวา่ยุง่ยากซบัซอ้นอยา่งไร ตอ้งเอาคนท่ี

มีสมรรถนะ (Competency) อยา่งไรจึงจะปฏิบติังานแกปั้ญหายุง่ยากซบัซอ้นนั้น  

บทท่ี 5 ปัญหาอุปสรรค แนวทางแกไ้ข และการพฒันา  บทน้ีสามารถวเิคราะห์แยกแยะ

ออกเป็นหลกัใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี 

1.  เสนอปัญหาแนวทางแกไ้ขและหรือการพฒันา ตามแต่ละขั้นตอนการปฏิบติังาน  
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2.  เสนอปัญหาแนวทางแกไ้ขและหรือการพฒันาตามหัวขอ้รองดา้นหลกัเกณฑ์ ดา้น

วธีิการปฏิบติังาน ดา้นเง่ือนไขการปฏิบติังาน ดา้นแบบฟอร์ม  

3.  เสนอปัญหาแนวทางแก้ไขและหรือการพฒันา ด้านตวับุคคล องค์คณะบุคคล 

ผูรั้บบริการ ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติั   

4.  เสนอปัญหาแนวทางแกไ้ขและหรือการพฒันามองในมุมท่ีทาํการ  SWOT  

5.  เสนอปัญหาแนวทางแกไ้ขและหรือการพฒันากรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงาน 

ภายในองค์กร ท่ีสามารถควบคุมได ้หรือกรณีท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้จะมี

วธีิการอยา่งไร  

6.  เสนอปัญหาแนวทางแกไ้ขการพฒันาในลกัษณะ ถาม-ตอบ เป็นขอ้ ๆ ทั้งน้ีสามารถ

นาํกรณีตามขอ้ 1 –ขอ้ 5 มาสรุปรวมนาํเสนอแต่ละประเด็นเป็นขอ้ 6 ก็ได ้

 

เอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

งานวจัิยในประเทศ 

กิตติ  กสิณธารา (2550)  วิจยัเร่ืองความสําเร็จในการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนปฐมวยั 

โดยใช้นวตักรรมการสอนแบบมอนเตสซอร่ี สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐมเขต 1 ศึกษา

พฒันาการของนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี2 ตามพฒันาการทั้ง 4 ดา้นคือ ดา้นร่างกาย  ดา้นอารมณ์-จิตใจ 

ดา้นสังคม  และดา้นสติปัญญา โดยประเมินตามการบูรณาการดา้นต่างๆ ของการพฒันา 6 ชุดคือชุด

ภาวการณ์เจริญเติบโตและสุขนิสัย ชุดสัมพนัธ์กลา้มเน้ือ  ชุดการละเล่นไทย ชุดสนุกกบัภาพ  ชุด

เรขาคณิตสร้างสรรค ์และชุดสนใจใฝ่รู้ พบวา่ นกัเรียน ส่วนใหญ่มีการพฒันาเป็นไปตามเกณฑ์และ

สูงกวา่เกณฑ ์

มานพ  วรรณภิละ(2550)  ศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน

เก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต 1 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ครูผูส้อนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก

ในเขตพื้นท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ท่ีสาํคญั 3 อนัดบัแรก คือ (1) กาํหนดวสิัยทศัน์พนัธกิจและ

เป้าหมายท่ีเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตร (2) จดัประชุมคณะครู และผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อทาํความเขา้ใจ

เก่ียวกบัการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา และ (3) กาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ของผูเ้รียนจาก

สภาพปัญหาความตอ้งการหรือความจาํเป็นของชุมชนทอ้งถ่ิน 2) ผูบ้ริหารสถาน   ศึกษามีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 
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1 ท่ีสําคญั 3 อนัดบัแรก คือ (1) จดัประชุมคณะครูและผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา  (2) ส่งเสริมใหค้รูสอนให้นกัเรียนคิดเป็น ทาํเป็นและแกปั้ญหาเป็นโดย

ใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและ (3) กาํหนดวสิัยทศัน์พนัธกิจและเป้าหมาย

ท่ีเก่ียวกับการบริหาร หลักสูตรและ 3) ครูผูส้อนท่ีมีเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด รายได้และ

ประสบการณ์ในการ ทาํงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานว ิชาการของโรงเรียน

ขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เสง่ียม  แกว้บุญปัน (2551)  วจิยัเร่ือง รายงานผลการพฒันาแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์

โดย การจดักิจกรรมตามแนวการสอนมอนเตสซอร่ีชั้นอนุบาลปีท่ี 2 / 2 โรงเรียนบา้นฟ่อนวิทยา

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 1  ผลการวิจยัพบว่า คะแนนผลพฒันาการดา้นสติปัญญา

หลงัเรียน สูงกว่า ก่อนเรียนแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ในกิจกรรมตามแนวการสอนมอนเตสซอร่ี

อยา่งมี นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

อจัจิมา  ศิริบูลยผ์ล (2552)  วิจยัเร่ืองทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยัออทิสติกท่ีไดรั้บการ

จดักิจกรรมการเล่นแบบร่วมมือ ผลการวิจยัพบวา่ เด็กปฐมวยัออทิสติกท่ีไดรั้บการจดักิจกรรม การ

เล่นแบบร่วมมือ มีทกัษะทางสังคมสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .01 

ประสิทธ์ิ  ตนัมี (2551) พฒันางานวิชาการโดยใช้วงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) ของ

โรงเรียนบา้นวงัรวก สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 โดยพบว่าหลงัจากได้

พฒันางานวชิาการโดยใชว้งจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) แลว้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในปี

การศึกษา 2549 สูงกว่าปีการศึกษา 2548 และยงัพบว่าครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และ

ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากต่อการพฒันางานวชิาการ 

พทัธนา  กลางประพนัธ์ (2549) ประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) และการ

วางแผนแบบมีส่วนร่วมสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อาํเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร 

ผลการวจิยัพบวา่หลงัจากประยกุตใ์ชว้งจรคุณภาพของเดม่ิงแลว้ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนทุก

ฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยรวมเพิ่มข้ึนจากก่อนการทดลอง และ

โปรแกรมการประยุกตใ์ชว้งจรคุณภาพเดม่ิง (PDCA) และการวางแผนแบบมีส่วนร่วมสามารถทาํ

ใหโ้รงเรียนผา่นเกณฑป์ระเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไดโ้ดยทุกส่วนมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 

สราวุธ  สุตะวงศ์ (2553)   ศึกษาการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสังกดัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่สมรรถนะการ
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บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารการเรียนรู้ 

ประกอบดว้ย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพฒันาตนเอง การทาํงานเป็นทีม  การพฒันา

ศกัยภาพของบุคลากร การส่ือสารและการจูงใจ การมีวิสัยทศัน์ การมีจริยธรรม การมีภาวะผูน้าํ  

และการบริหารการจดัการเรียนรู้ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ประกอบดว้ย การวเิคราะห์และสังเคราะห์ 

หลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้นการนิเทศประกอบดว้ย การนิเทศการจดัการเรียนรู้ 

ในสถานศึกษา และด้านการส่งเสริมการวิจยั ประกอบด้วย การส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียนและ

สถานศึกษา   

งานวจัิยต่างประเทศ 

เพียร์ ซ่ี  (Piercy,1990) วิจัย เ ร่ือง ความคิดเห็นครูปฏิบัติการในโรงเ รียนระดับ

มธัยมศึกษาในรัฐอิลินอยส์ เก่ียวกบักิจกรรมทางดา้นวชิาการท่ีทดลองใชใ้นโรงเรียนระหวา่งปี ค.ศ. 

1988-1999 จากการศึกษาเปรียบเทียบครูท่ีใหค้วามสาํคญัในกิจกรรมทางดา้นวชิาการต่าง ๆ เก่ียวกบั

หลกัสูตร นกัเรียนและผูร่้วมงาน มีความคิดเห็นวา่ตนเองประสบความสําเร็จมากกวา่ครูปฏิบติัการ

สอนท่ีไม่ไดเ้นน้ความสาํคญัในดา้นน้ี 

คินเดรค (Kindred,2002) วิจยัเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนในการบริหารงาน

วิชาการในรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกาจาํนวนกลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียน

และครูผูส้อนในโรงเรียน จาํนวน 480 คน ระดบัประถมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการมีการดาํเนินงานในดา้นการพฒันาหลกัสูตรและดา้น

การวดัผลและประเมินผลอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านการนิเทศ การศึกษาและด้านการแนะแนว

การศึกษาอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการพฒันาระบบ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและ

การส่งเสริมความรู้ ดา้นวิชาการแก่ชุมชนอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบ 34 ความคิดเห็น

ของครูผูส้อนและผูบ้ริหารโรงเรียนพบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

เม่ือเปรียบเทียบตามประสบการณ์ในการทาํงานมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่ การบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีในระดบัปฐมวยั เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการวางแผนงาน

วิชาการ การจัดการเรียนการสอน การพฒันาหลักสูตร และส่งเสริมด้านวิชาการ การวดัและ

ประเมินผลการเรียน ซ่ึงภารกิจต่างๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจ

ใหช้ดัเจน สามารถแนะนาํใหค้รูผูส้อนปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

 

การบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี

ของโรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่

โดยใชก้ระบวนการ PDCA ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.  รูปแบบการดําเนินการวิจยั 

2.  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

3.  เคร่ืองมือในการวจิยั 

4.  วิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

5.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 

6.  การวิเคราะห์ข้อมลู 

7.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

รูปแบบการวจัิย 

การดาํเนินการวจิยัคร้ังน้ีใชว้ธีิวทิยาการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Method)  

กลุ่มเป้าหมาย 

ใช้กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเขา้ร่วม

โครงการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1- เขต 6 จาํนวน 18 คนครูผูส้อนระดบัปฐมวยัท่ีจดักิจกรรม

เสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีโรงเรียนละ 2 คน จาํนวน 36 คนและตวัแทน
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ผูป้กครองของโรงเรียนท่ีจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีโรงเรียนละ 2 

คน จาํนวน 36 คนรวมทั้งส้ิน 90 คน  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยั เร่ือง การบริหารงานวชิาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ีของโรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ ได้

ใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัโดยแยกตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1  การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์

ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จงัหวดัเชียงใหม่โดยใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวชิาการ ซ่ึง

เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ใช้สําหรับสอบถาม 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน จาํนวน 18 คน  ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั จาํนวน 36 คน และผูป้กครอง จาํนวน 

36 คน 

2  การพฒันาคู่มือการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ 

ใช้แบบสรุปประชุมกลุ่ม ร่างคู่มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดั

เชียงใหม่ และแบบประเมินความเหมาะสมความเป็นไปไดข้องคู่มือการบริหารงานวิชาการด้าน

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี ซ่ึงประกอบด้วยข้อคาํถามแบบมี

โครงสร้าง ขอบเขตของประเด็นคาํถามไดจ้ากการสรุปและวิเคราะห์เคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถาม

ชุดแรกของโรงเรียนท่ีจดักิจกรรมตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี แลว้นาํมาประชุมปฏิบติัการกบั

ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัท่ีผา่นการอบรมการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตส

ซอร่ี จาํนวน 18 คน เพื่อสรุปเป็นร่างคู่มือดาํเนินงานต่อไป 

3  แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องคู่มือการบริหารงานวิชาการ

ดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี ใช้กบัผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 ท่าน 
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ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ท่ีสุด  (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 , 133) 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1  แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการบริหารวิชาการตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ีของโรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ มี

ขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

1.1  ศึกษาทฤษฎี หลกัการ ตวัแปร และประเด็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการ

ดาํเนินงานการบริหารงานวชิาการตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีโดยใชก้ระบวนการ PDCA 

1.2  สร้างข้อคาํถามเก่ียวกับสภาพและปัญหาการดําเนินงานการบริหาร

วิชาการตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี คณะผูบ้ริหารโรงเรียน  คณะครูโรงเรียน   ผูป้กครอง

นกัเรียน 

1.3  นาํร่างแบบสอบถาม เสนออาจารยท่ี์ปรึกษา และคณะกรรมการควบคุม

วทิยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาเพื่อแกไ้ขและรับขอ้เสนอแนะ 

                    ..     1.4 นําข้อคาํถามท่ีออกแบบไปตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content 

Validation) ของแบบสอบถาม โดยนาํข้อคาํถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่าน 

พิจารณาความสอดคล้องของเน้ือหากับวตัถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยการหาค่าดัชนีความ

สอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัจุดประสงค์ (The Index of Item Objective Congruence: IOC) เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และคดัเลือกขอ้คาํถาม

เฉพาะท่ีไดค้่าเฉล่ียจากคะแนนของผูเ้ช่ียวชาญในการพิจารณาเลือกขอ้คาํถามไปใชจ้ะใช้เกณฑ์ท่ีมี

ค่าระหวา่ง 0.50-1.00 ไปใชใ้นการวจิยัและแกไ้ขแลว้นาํไปใชใ้นการประเมิน 

             1.5 นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบความตรงของเน้ือหาแล้วไปใช้กับ

กลุ่มทดลองท่ีมีลักษณะคล้ายและใกล้เคียงกบักลุ่มเป้าหมายในการวิจยัได้แก่กลุ่มโรงเรียนใน

เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาอาํเภอสะเมิง 1 ถึงเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาอาํเภอสะเมิง 3 
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จาํนวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมัน่ ดว้ยการทดสอบสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค(Cronbach 

Alpha Coefficiency) ซ่ึงไดค้่าเท่ากบั 0.82  

2.  คู่มือการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอน

เตสซอร่ีมีขั้นตอนในการดาํเนินการดงัน้ี 

2.1  ศึกษาทฤษฎี หลกัการ ตวัแปร และประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํร่างคู่มือ 

2.2  จดัประชุมกลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคและแนวทางใน

การจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์และเพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัทาํร่างคู่มือการบริหารงานวิชาการ

ดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีจากประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ละ

โรงเรียน 

2.3  ตรวจสอบและสังเคราะห์การร่างคู่มือดา้นความเท่ียงตรงจากผูเ้ช่ียวชาญและนาํ

ผลท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3  แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องคู่มือการบริหารงานวิชาการ

ดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีมีขั้นตอนในการดาํเนินการดงัน้ี 

3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

3.2  กาํหนดขอบข่ายและลกัษณะของแบบประเมินท่ีมีขอ้คาํถามครอบคลุมการ

ประเมิน องคป์ระกอบทุกดา้นของคู่มือการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

3.3  สร้างแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องคู่มือการบริหารงาน

วิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีตามขอบข่ายของ

องคป์ระกอบทุกดา้นของคู่มือ 

3.4 นาํแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องคู่มือการบริหารงาน

วิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและนําแบบประเมินไปหาความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ จาก

ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 ท่าน พิจารณาความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดว้ย

การหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกับจุดประสงค์ (The Index of Item Objective 
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Congruence: IOC) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

และคดัเลือกขอ้คาํถามเฉพาะท่ีได้ค่าเฉล่ียจากคะแนนของผูท้รงคุณวุฒิในการพิจารณาเลือกข้อ

คาํถามไปใชจ้ะใชเ้กณฑ์ท่ีมีค่าระหวา่ง 0.50-1.00 จึงสามารถนาํไปใชใ้นการวจิยัและนาํมาปรับปรุง

แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะและนาํไปใชใ้นการประเมินต่อไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 133) 

3.5  ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ของคู่มือการบริหารงานวิชาการ

ด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี โดยผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 ท่าน 

เพื่อใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะ 

3.6  ผูว้ิจ ัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะและจัดทําคู่มือการบริหารงานวิชาการด้าน

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัใหส้มบูรณ์ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัดาํเนินการกระทาํในระหวา่งเดือนมีนาคม-เมษายน ปี

การศึกษา 2561 

  .... 1. ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บข้อมูล 3 กลุ่มตามลาํดับขั้นตอนดังน้ีคือ ข้อมูลศึกษาสภาพ

ปัญหาการบริหารงานวชิาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี ขอ้มูล

การประชุมกลุ่มย่อย ข้อมูลการประเมินคู่ มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรรมเสริม

ประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

1.1  ขอหนงัสือแนะนาํตวัผูว้ิจยัและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยัจาก

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนท่ี

จดัประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จงัหวดัเชียงใหม่เพือ่ขอความร่วมมือในการวจิยั 

1.2  ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถาม จาํนวน 90 ฉบบั ถึงครูผูส้อนในโรงเรียนท่ีจดักิจกรรม

เสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีด้วยตนเอง และในกรณีท่ีไม่สามารถนํา

แบบสอบถามไปใหด้ว้ยตนเองไดน้ั้นจะนาํแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย ์พร้อมขอความร่วมมือส่ง

แบบสอบถามคืนผูว้ิจยัภายใน 15 วนั นับตั้งแต่ได้รับแบบสอบถาม ผูว้ิจยัได้รับแบบสอบถาม

กลบัคืน จาํนวน 65 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 72.22 
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1.3  นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

2.  ผูว้จิยัดาํเนินการจดัการทาํร่างคู่มือตามลาํดบัขั้นตอนดงัน้ี 

     2.1  ขอหนงัสือแนะนาํตวัผูว้ิจยัและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยั

จากภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ถึงผูบ้ริหารโรงเรียน

ท่ีจดัประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อขอความร่วมมือในการวิจยัโดยแบบกาํหนดการนดัหมายท่ีจะไปจาก

การสังเคราะห์การประชุมปฏิบติัการพร้อมทั้งให้ทางโรงเรียนคดัเลือกครูท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีได้

กาํหนดไวเ้พื่อเป็นผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในการวจิยั 

     2.2  ผูว้ิจยัประชุมปฏิบติัการผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจาํนวน 18 คน เพื่อรวบรวมขอ้มูล

ในการสรุปและสังเคราะห์การจัดทํา ร่างคู่ มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีให้กับครูผู ้สอนในโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีระดบัปฐมวยัสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่  

3.  การประเมินคุณภาพความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของคู่มือการบริหารงาน

วชิาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีระดบัปฐมวยัสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 5 คน 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถาม แบบสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบติัการ คู่มือ

และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้คู่มือการบริหารงานวิชาการดา้น

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีระดับปฐมวยัได้ดาํเนินการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัน้ี  

1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณในแบบสอบถาม ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์

ท่ีใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปโดยวิธีการหาค่าร้อยละ หาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้สรุปพรรณา

ประกอบตารางนาํมาสรุปสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตาม
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แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดั

เชียงใหม่ 

 

2.  ขอ้มูลเชิงคุณภาพ สรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามประเด็นเพื่อจดัทาํร่างคู่มือการ

บริหารงานวชิาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีในโรงเรียนระดบั

ปฐมวยัสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กาํหนดค่าคะแนนจากแบบสอบถาม เป็น 5 ระดบั   (พวงรัตน์  ทวรัีตน์, 2543, 143) 

ระดบั 5 หมายถึง  มากท่ีสุด 

ระดบั 4 หมายถึง  มาก 

ระดบั 3 หมายถึง  ปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึง  นอ้ย 

ระดบั 1 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

การแปลผล 

ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00    อยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50    อยูใ่นระดบั  มาก 

ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50    อยูใ่นระดบั  ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50    อยูใ่นระดบั  นอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50    อยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 

สภาพการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซร่ีของ

โรงเรียนระดับปฐมวัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่ โดย

ใช้กระบวนการ PDCA 

 

การบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี

ของโรงเรียนสงักดังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี 

วัตถุประสงค์ที่  1   เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดับปฐมวยัในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานจงัหวดัเชียงใหม่โดยใชก้ระบวนการ PDCA 

ตารางที ่4.1  ผลร้อยละและจํานวนของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพของผู้ตอบ 

แบบสอบถามและเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม รวม 

ร้อยละ 

(จํานวน) 

ชาย  

ร้อยละ (จํานวน) 

หญงิ  

ร้อยละ (จํานวน) 

อายุ 

     ตํ่ากวา่ 30 ปี 0.00(0) 5.80(4) 4.44(4) 

     30 - 40 ปี 47.62(10) 65.22(45) 61.11(55) 

     41 ปี ข้ึนไป 52.38(11) 28.99(20) 34.44(31) 

รวม 100(21) 100(69) 100(90) 
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ตารางที ่4.1. (ต่อ) 

สถานภาพ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม รวม 

ร้อยละ 

(จํานวน) 

ชาย  

ร้อยละ (จํานวน) 

หญงิ  

ร้อยละ (จํานวน) 

ระดับการศึกษา 

     ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 9.52(2) 17.39(12) 15.56(14) 

     ปริญญาตรี 47.62(10) 78.26(54) 71.11(64) 

     สูงกวา่ปริญญาตรี 42.86(9) 4.35(3) 13.33(12) 

รวม 100(21) 100(69) 100(90) 

ตําแหน่งในการทาํงาน 

     ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 38.10(8) 2.90(2) 11.11(10) 

     รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

     กลุ่มบริหารงานวชิาการ 

19.05(4) 5.80(4) 8.89(8) 

     ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั 0.00(0) 53.62(37) 41.11(37) 

     ผูป้กครองนกัเรียนปฐมวยั 42.86(9) 37.68(26) 38.89(35) 

รวม 100(21) 100(69) 100(90) 

ประสบการณ์ในการทาํงาน 

     นอ้ยกวา่ 10 ปี 4.76(1) 17.39(12) 14.44(13) 

     10 – 20 ปี 33.33(7) 52.17(36) 47.78(43) 

     มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 61.90(13) 30.43(21) 37.78(34) 

รวม 100(21) 100(69) 100(90) 

 

จากขอ้มูลตารางท่ี 4.1  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหวา่ง 30 - 40 ปี มีจาํนวนมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.1 โดยรวมเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 17.6 รองลงมาคือ

อายุ 41 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 34.4 โดยรวมเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 23.4 

ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามระดบัปริญญาตรี มีจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.1 

โดยรวมเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.7 รองลงมาตํ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อย

ละ 15.6 โดยรวมเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 7.9 ตาํแหน่งในการทาํงานครูผูส้อน
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ระดบัปฐมวยั มีจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.1 โดยรวมเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 53.6 

รองลงมาคือผูป้กครองนกัเรียนปฐมวยั คิดเป็นร้อยละ 38.9 โดยรวมเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 5.2 ประสบการณ์ในการทาํงานระหวา่ง10 – 20 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

47.8 โดยรวมเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 18.9 รองลงมาคือมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป คิด

เป็นร้อยละ 37.8 โดยรวมเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 31.5 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4.2  ผลค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ันการวางแผน 

ข้ันการวางแผน 
คะแนนการปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัต ิX  S.D.  

ด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวยั พ.ศ. 2560 

มีการวางแผนร่วมกนัในการกาํหนดแนวการทาํงาน 4.60 0.56 มากท่ีสุด 

มีส่วนร่วมในการประชุมเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตรการ

สอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 
4.48 0.66 มาก 

มีการกาํหนดปฏิทินปฏิบติังานเก่ียวกบัการพฒันา

หลกัสูตรการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 
4.58 0.62 มากท่ีสุด 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 
4.58 0.63 มากท่ีสุด 

มีการจดัทาํแผนงานโครงการใชจ่้ายเงินเพื่อดาํเนินการ

พฒันาหลกัสูตรการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 
4.53 0.67 มากท่ีสุด 

รวม 4.56 0.55 มากทีสุ่ด 

ด้านการจัดกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

มีการวางแผนร่วมกนัในการจดัทาํแผนการจดั

ประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 
4.51 0.75 มากท่ีสุด 

มีส่วนร่วมในการจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียนเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้สาํหรับเด็กปฐมวยั 
4.51 0.69 มากท่ีสุด 

มีการวางแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 

4.55 0.62 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 

ข้ันการวางแผน คะแนนการปฏิบัติ 
ระดับการ

ปฏิบัต ิ

มีการจดัทาํแผนงานการบูรณาการนวตักรรมการเรียนการ

สอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีในระดบัปฐมวยั 
4.54 0.75 มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.60 มากทีสุ่ด 

ด้านการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 

มีการกาํหนดจดัทาํส่ือการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ีในระดบัปฐมวยั 
4.62 0.63 มากท่ีสุด 

มีการกาํหนดจดัทาํส่ือการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียน 4.55 0.60 มากท่ีสุด 

รวม 4.58 0.54 มากทีสุ่ด 

ด้านการประเมินพฒันาการ 

มีการกาํหนดจดัทาํใบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนกัเรียน

ขณะปฏิบติักิจกรรม 
4.56 0.65 มากท่ีสุด 

มีการกาํหนดจดัทาํแฟ้มผลงานนกัเรียนในระดบัปฐมวยั 4.56 0.60 มากท่ีสุด 

มีการกาํหนดจดัทาํแบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน

ขณะปฏิบติักิจกรรม 
4.63 0.59 มากท่ีสุด 

รวม 4.58 0.54 มากทีสุ่ด 

 

จากขอ้มูลตารางท่ี 4.2 พบว่า ขั้นการวางแผน ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน

การปฏิบติังานสูงที่สุดคือ ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน และดา้นการประเมินพฒันาการ 

มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.58 รองลงมาคือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา

ระดบัปฐมวยั พ.ศ. 2560 มีความคิดเห็นอยู ่ระดบัมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.56 และดา้นการจดั

กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยูร่ะดบัมากที่สุด ค่า เฉลี่ย 4.53 

ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.3  ผลค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ันการปฏิบัติ 

ข้ันการปฏิบัติ 
คะแนนการปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัต ิX  S.D.  

ด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวยั พ.ศ. 2560 

มีการดาํเนินการตามแนวทางการพฒันาหลกัสูตรการสอน

ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี และปฏิทินปฏิบติังาน

ตามท่ีกาํหนด 

4.63 0.63 มากท่ีสุด 

มีการประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 

หน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับการสนบัสนุนทรัพยากรในการ

พฒันาหลกัสูตรการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

4.53 0.71 มากท่ีสุด 

มีการดาํเนินจดักิจกรรมการพฒันาการสอนตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ีตามแนวทางของหลกัสูตรการศึกษา

ระดบัปฐมวยั พ.ศ.2560 

4.52 0.74 มากท่ีสุด 

มีความเขา้ใจดา้นการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังานการ

พฒันาหลกัสูตรการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 
4.52 0.71 มากท่ีสุด 

มีการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศประชาสัมพนัธ์การ

ดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหชุ้มชนไดท้ราบ

อยา่งเป็นระบบและเป็นปัจจุบนั 

4.53 0.62 มากท่ีสุด 

รวม 4.54 0.60 มากทีสุ่ด 

ด้านการจัดกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

มีการจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ี 
4.58 0.75 มากท่ีสุด 

มีการจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียนท่ีปลอดภยัและ

เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียน 
4.54 0.66 มากท่ีสุด 

มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 4.61 0.63 มากท่ีสุด 

มีการจดัทาํแผนงานการบูรณาการนวตักรรมการเรียนการ

สอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีในระดบัปฐมวยั 
4.70 0.57 มากท่ีสุด 

รวม 4.61 0.56 มากทีสุ่ด 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

ข้ันการปฏิบัติ 
คะแนนการปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัต ิX  S.D.  

ด้านการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 

มีการกาํหนดจดัทาํส่ือการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ีในระดบัปฐมวยั 
4.57 0.70 มากท่ีสุด 

มีการจดัทาํส่ือการสอนเพือ่พฒันาผูเ้รียนในระดบัปฐมวยั 4.44 0.64 มาก 

รวม 4.51 0.59 มากทีสุ่ด 

ด้านการประเมินพฒันาการ 

มีการกาํหนดจดัทาํใบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนกัเรียน

ขณะปฏิบติักิจกรรม 
4.62 0.62 มากท่ีสุด 

มีการกาํหนดจดัทาํแฟ้มผลงานนกัเรียนในระดบัปฐมวยั 4.61 0.61 มากท่ีสุด 

มีการจดัทาํแบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติั

กิจกรรม 
4.56 0.62 มากท่ีสุด 

รวม 4.61 0.56 มากทีสุ่ด 

 

จากขอ้มูลตารางที่ 4.3 พบว่า ขั้นการปฏิบติั ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน

การปฏิบตัิงานสูงที่สุดคือ ด้านการจดักระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และดา้นการ

ประเมินพฒันาการ มีความคิดเห็นเท่ากนัอยู่ระดบัมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.61 รองลงมาคือ ด้านการ

พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยั พ.ศ. 2560 มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

4.54 และด้านการพฒันาส่ือการเรียนการสอน อยู่ระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.51 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.4  ผลค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ันการตรวจสอบ 

 

ข้ันการตรวจสอบ 
คะแนนการปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัต ิX  S.D.  

ด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวยั พ.ศ. 2560 

มีการวเิคราะห์หลกัสูตรการสอนตามแนวคิดแบบมอน

เตสซอร่ีสาํหรับการตรวจสอบเพือ่ปรับปรุงพฒันา 

4.68 0.57 มากท่ีสุด 

มีการจดัทาํเคร่ืองมือในการประเมินการใชห้ลกัสูตรการ

สอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 
4.61 0.67 มากท่ีสุด 

มีการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้กครองในการประเมิน

การใชห้ลกัสูตรการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 
4.63 0.68 มากท่ีสุด 

ผูบ้ริหารและครูมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ขอ้มูลพฒันา

หลกัสูตรการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 
4.55 0.70 มากท่ีสุด 

ผูบ้ริหารและครูมีส่วนร่วมตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพ

หลกัสูตรการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 
4.52 0.77 มากท่ีสุด 

รวม 4.60 0.60 มากทีสุ่ด 

ด้านการจัดกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

มีการจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ี 
4.55 0.70 มากท่ีสุด 

มีสภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ

นกัเรียน 
4.54 0.58 มากท่ีสุด 

มีการวางแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 

4.54 0.64 มากท่ีสุด 

มีการจดัทาํแผนงานการบูรณาการนวตักรรมการเรียนการ

สอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีในระดบัปฐมวยั 
4.57 0.65 มากท่ีสุด 

รวม 4.55 0.55 มากทีสุ่ด 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 

 

ข้ันการตรวจสอบ 
คะแนนการปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัต ิX  S.D.  

ด้านการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 

มีส่ือการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีใน

ระดบัปฐมวยัท่ีหลากหลาย 
4.63 0.69 มากท่ีสุด 

มีส่ือการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนในระดบัปฐมวยั 4.50 0.64 มากท่ีสุด 

รวม 4.56 0.61  

ด้านการประเมินพฒันาการ 

มีใบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนกัเรียนขณะปฏิบติั

กิจกรรม 
4.57 0.62 มากท่ีสุด 

มีแฟ้มผลงานนกัเรียนในระดบัปฐมวยั 4.56 0.58 มากท่ีสุด 

มีแบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม 4.56 0.64 มากท่ีสุด 

รวม 4.57 0.55 มากทีสุ่ด 

 

จากขอ้มูลตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการปฏิบติังานสูง

ที่สุดคือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยั พ.ศ. 2560 มีความคิดเห็นอยูร่ะดบัมาก

ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.60 รองลงมาคือ ด้านการประเมินพฒันาการ มีความคิดเห็นอยู่ระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 4.57 ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน อยูร่ะดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.56 และดา้นการจดั

กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ อยูร่ะดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.55 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.5  ผลค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ันการปรับปรุง 

 

ข้ันการปรับปรุง 
คะแนนการปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัต ิX  S.D.  

ด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวยั พ.ศ. 2560 

มีการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญร่วมในการพฒันาหลกัสูตรการ

สอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

4.55 0.66 มากท่ีสุด 

มีการติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาตาม

แนวปฏิบติังานท่ีกาํหนด มีการรวบรวม บนัทึกปัญหา 

อุปสรรค และขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงพฒันาใหมี้

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.52 0.64 มาก 

มีการจดัทาํแฟ้มขอ้มูลและรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน

อยา่งต่อเน่ืองเพื่อเป็นการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร

การสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

4.57 0.64 มากท่ีสุด 

มีการนาํผลการตรวจสอบติดตามประเมินมาปรับปรุง

พฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
4.58 0.67 มากท่ีสุด 

รวม 4.56 0.57 มากทีสุ่ด 

ด้านการจัดกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

มีการปรับปรุงพฒันาการจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์

ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 
4.50 0.66 มาก 

ส่งเสริมการจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ของนกัเรียน 
4.61 0.57 มากท่ีสุด 

มีการพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 

4.67 0.56 มากท่ีสุด 

มีการส่งเสริมและพฒันาการทาํแผนงานการบูรณาการ

นวตักรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอ

ร่ีในระดบัปฐมวยั 

4.60 0.72 มากท่ีสุด 

รวม 4.59 0.54 มากทีสุ่ด 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

ข้ันการปรับปรุง คะแนนการปฏิบัติ 
ระดับการ

ปฏิบัต ิ

ด้านการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 

มีการส่งเสริมการผลิตส่ือการเรียนการสอนตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ี 
4.50 0.69 มาก 

มีการพฒันาการผลิตส่ือการเรียนการสอนตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ี 

4.54 0.67 มากท่ีสุด 

รวม 4.52 0.61 มากทีสุ่ด 

ด้านการประเมินพฒันาการ 

มีการประเมินพฒันาการการมีส่วนร่วมของนกัเรียนขณะ

ปฏิบติักิจกรรมอยา่งหลายวธีิ 
4.65 0.56 มากท่ีสุด 

มีการรวบรวมแบบประเมินพฒันาการของนกัเรียนใน

ระดบัปฐมวยั 

4.61 0.57 มากท่ีสุด 

มีการวเิคราะห์ผลการประเมินพฒันาการเพื่อนาํไปพฒันา

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
4.62 0.63 มากท่ีสุด 

รวม 4.62 0.53 มากทีสุ่ด 

 

จากขอ้มูลตารางท่ี 4.5 พบวา่ ขั้นการปรับปรุง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน

การปฏิบติังานสูงท่ีสุดคือ ดา้นการประเมินพฒันาการ มีความคิดเห็นอยูร่ะดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

4.62 รองลงมาคือ ดา้นการจดักระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยูร่ะดบัมาก

ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.59 ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยั พ.ศ. 2560 มีความคิดเห็นอยู่

ระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.56 และดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน มีความคิดเห็นอยูร่ะดบัมาก

ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.52 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.6   ผลค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ันตอนการดําเนินงานการบริหารงาน

วชิาการ 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
คะแนนการปฏิบัติ ระดับการ

ปฏิบัต ิX  S.D.  
ขั้นการวางแผน (Plan:P) 4.56 0.49 มากท่ีสุด 

ขั้นการปฏิบติั (DO:D) 4.57 0.51 มากท่ีสุด 

ขั้นการตรวจสอบ (Cheek:C) 4.57 0.51 มากท่ีสุด 

ขั้นการปรับปรุง (Action:A) 4.57 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.57 0.65 มากทีสุ่ด 

 

จากขอ้มูลตารางท่ี 4.6 ขั้นตอนการดาํเนินงานการบริหารงานวิชาการในภาพรวม อยู่

ระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.57 และมีความคิดเห็นเท่ากนัในขั้นการปฏิบติั (DO: D) ขั้นการตรวจสอบ 

(Cheek: C) และขั้นการปรับปรุง (Action: A) อยู่ระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.57 รองลงมาคือขั้นการ

วางแผน (Plan: P) อยูร่ะดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.56 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4.7  แสดงความถี่และร้อยละของปัญหาในการบริหารงานวชิาการด้านกจิกรรมเสริม

ประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดับปฐมวยัในสังกดั

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานจังหวดัเชียงใหม่ 

 

รายการปัญหา ความถี่ ร้อยละ 

1. ไม่มีงบประมาณในการทาํส่ือ 25 25.25 

2. ครูท่ีไดรั้บการอบรมขาดการถ่ายทอดใหก้บัเพื่อน

ครูผูส้อน 

15 15.15 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนไม่ใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรม 12 12.12 
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ตารางที ่4.7   (ต่อ) 

 

รายการปัญหา ความถี่ ร้อยละ 

4. ครูขาดความกระตือรือร้นในการผลิตส่ือการเรียนการ

สอนของมอนเตสซอรี 

9 9.09 

5. ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีประสบการณ์เก่ียวกบักิจกรรม

มอนเตสซอร่ีนอ้ย 

8 8.08 

6. ครูขาดการอบรมอยา่งต่อเน่ือง  7 7.07 

7. สถานท่ีหอ้งเรียนคบัแคบไม่ไดม้าตรฐาน 6 6.06 

8. ผูป้กครองขาดความเขา้ใจและไม่ใหค้วามสาํคญั 5 5.05 

9. ครูขาดการประชุมช้ีแจงใหค้วามรู้เก่ียวกบัการสอนแบบ

มอนเตสซอร่ีแก่ผูป้กครอง 

4 4.04 

10. ครูไม่ครบชั้นทาํใหก้ารเรียนการสอนมอนเตสซอร่ีไม่

ต่อเน่ือง 

3 3.03 

11. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตส

ซอร่ีของโรงเรียนตอ้งใหค้รูประจาํชั้นสอนอยา่ง

ต่อเน่ือง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและนกัเรียน 

คุณครูท่ีอบรมมีการโยกยา้ยบ่อยจึงทาํใหข้าดแคลนเร่ือง

สอน 

1 1.01 

12. ไม่มีประสบการณ์เพราะคุณครูท่ีรับผดิชอบโครงการ

ยา้ย 

1 1.01 

13. ความพร้อมท่ีควรเตรียมคือ ครูไม่เพียงพอต่อจาํนวนเด็ก 1 1.01 

14. ครูปฐมวยัยงัไม่ไดน้าํนโยบายสู่การปฏิบติัจริงเตม็ 

100% 

1 1.01 

15. จดัไดไ้ม่ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย เน่ืองจากปัญหา

ดงักล่าวมาขา้งตน้ 

1 1.01 
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จากตารางท่ี 4.7  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัญหาในการบริหารงาน

ดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดั

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด 3 ลาํดับแรกคือ ไม่มี

งบประมาณในการทาํส่ือ คิดเป็นร้อยละ 25.25 รองลงมาคือ ครูท่ีไดรั้บการอบรมขาดการถ่ายทอด

ให้กบัเพื่อนครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ 15.15 และผูบ้ริหารโรงเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการจดั

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 12.12  ตามลาํดบั 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

1. ปัญหาอ่ืนๆ  

ในการบริหารงานดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของ

โรงเรียนระดบัปฐมวยัในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ 

      1.1  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนตอ้ง

ให้ครูประจาํชั้นสอนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและนกัเรียน คุณครูท่ีอบรมมีการ

โยกยา้ยบ่อยจึงทาํใหข้าดแคลนเร่ืองสอน 

      1.2  ไม่มีประสบการณ์เพราะคุณครูท่ีรับผดิชอบโครงการยา้ย 

      1.3  ความพร้อมควรเตรียมคือ ครูไม่เพียงพอต่อจาํนวนเด็ก 

      1.4  สถานท่ีหอ้งเรียนคบัแคบไม่ไดม้าตรฐาน 

      1.5  ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีประสบการณ์เก่ียวกบักิจกรรมมอนเตสซอร่ีนอ้ย 

      1.6  ครูปฐมวยัยงัไม่ไดท้าํนโยบายสู่การปฏิบติัจริงเตม็ร้อยละ 100 

      1.7  จดัไดไ้ม่ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายเน่ืองจากปัญหาดงักล่าวมาขา้งตน้ 

      1.8  ผูบ้ริหารโรงเรียนไม่ใหค้วามร่วมมือในการจดักิจกรรม 

      1.9  ครูขาดความกระตือรือร้นในการผลิตส่ือการเรียนการสอนของมอนเตสซอร่ี 

      1.10 ครูขาดการอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

      1.11 ครูไม่ครบชั้นทาํใหก้ารเรียนการสอนมอนเตสซอร่ีไม่ต่อเน่ือง 
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      1.12 ไม่มีงบประมาณในการทาํส่ือ 

      1.13 ผูป้กครองขาดความเขา้ใจและไม่ใหค้วามสาํคญั 

      1.14 ครูขาดการประชุมช้ีแจงใหค้วามรู้เก่ียวกบัการสอนแบบมอนเตสซอร่ีแก่ 

ผูป้กครอง 

      1.15 ครูท่ีไดรั้บการอบรมขาดการถ่ายทอดใหก้บัเพื่อนครูผูส้อน 

 

การพฒันาคู่มือการบริหารงานวชิาการด้านกจิกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบ 

มอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดับปฐมวยัในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน

จังหวดัเชียงใหม่  โดยใช้กระบวนการ PDCA 

 

2. ข้อเสนอแนะ 

2.1 ใหคุ้ณครูทุกโรงเรียนเขา้ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

2.2 ยนิดีมากท่ีผูป้กครองมีส่วนร่วมการประเมินเด็กตามแนวทางของเด็กท่ีจะเขา้สู่

วยัเป็นผูใ้หญ่ 

2.3 ควรศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีประสบความสาํเร็จ 

2.4 มีแหล่งเรียนรู้ใหค้รูผูส้อนและผูบ้ริหารไดศึ้กษาเรียนรู้ 

วตัถุประสงค์ที ่2  เพื่อพฒันาคู่มือการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์

ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดับปฐมวยัในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่โดยใชก้ระบวนการ PDCA 

     ผูว้ิจยัได้นาํคู่มือการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จงัหวดัเชียงใหม่โดยใชก้ระบวนการ PDCA ไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุตรวจสอบคุณภาพ ไดผ้ลดงัน้ี 
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ตารางที ่ 4.8  ร้อยละและจํานวนของผู้ตอบแบบประเมินจําแนกตามสถานภาพและเพศของ      

ผู้ตอบแบบประเมิน 

 

สถานภาพ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม รวม 

ร้อยละ 

 (จํานวน) 

ชาย  

ร้อยละ (จํานวน) 

หญงิ  

ร้อยละ (จํานวน) 

อายุ 

     ระหวา่ง 35-44 ปี 100.00(1) 0.00(0) 20.00(1) 

45 ปีข้ึนไป 0.00(0) 100.00(4) 80.00(4) 

ระดับการศึกษา 

     ปริญญาตรี 20.00(1) 80.00(4) 100.00(5) 

ตําแหน่งทีป่ฏิบัติงาน 

     ครู คศ.2 100.00(1) 0.00(0) 20.00(1) 

ครู คศ.3 0.00(0) 100.00(4) 80.00(0) 

ประสบการณ์ในการทาํงาน 

     ระหวา่ง 11-15 ปี 100.00(1) 0.00(0) 20.00(1) 

     16 ปีข้ึนไป 0.00(0) 100.00(4) 80.00(4) 

รวม 100.00(1) 100.00(4) 100.00(5) 

 

จากขอ้มูลตารางท่ี 4.8  พบว่า ผูต้อบแบบประเมินอาย ุ45 ปีข้ึนไป มีจาํนวนมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 80.0 โดยรวมเป็นเพศหญิงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาคืออยู่ระหว่าง

อายุ 35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.0 โดยรวมเป็นเพศชายทั้ งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ระดับ

การศึกษาของผูต้อบแบบประเมินอยู่ในระดบัปริญญาตรีทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยรวม

เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60.0 ตาํแหน่งในการปฏิบติังานเป็นครู คศ.3 จาํนวน 

มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 80.0 โดยรวมเป็นเพศหญิงทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ ครู 

คศ.2  คิดเป็นร้อยละ 20.0 โดยรวมเป็นเพศชายทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ประสบการณ์   ใน

การทาํงาน16 ปีข้ึนไป มีจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 โดยรวมเป็นเพศหญิงทั้งหมด คิด
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เป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาคือระหวา่ง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.00 โดยรวมเป็นเพศชายทั้งหมด 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่4.9  แสดงค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อคู่มือการบริหารงานวชิาการด้านกจิกรรม

เสริมประสบการณ์ตามแนวคิด แบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนสังกดัสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานจังหวดัเชียงใหม่ 

 

 

รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่

ค่า 

IOC 

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

ด้านรูปเล่มของคู่มือ 

1. ขนาดของคู่มือ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. ความสวยงามของปกหนา้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรปกหนา้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4. ความถูกตอ้งของการพิมพ ์ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5. ส่วนประกอบของปกนอก +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

ด้านเน้ือหาของคู่มือ 

1. เน้ือหาครอบคลุม +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. เน้ือหามีความกระชบั ทาํความเขา้ใจไดง่้าย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. เน้ือหามีความชดัเจนทุกขั้นตอน +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหามีความเหมาะสมและปัจจุบนั +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5. การลาํดบัขั้นตอนก่อนหลงัของเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่4.9    (ต่อ) 

 

 

รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่าความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที ่

ค่า 

IOC 

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 

6. เน้ือหาสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัจริงได ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

7. เน้ือหาสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัจริงได ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

8. สาํนวนภาษาท่ีใชเ้ขา้ใจง่าย +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

9. ภาษาท่ีใชถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารใช้

ภาษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

ด้านการนําไปใช้ 

1. ความรู้จากคู่มือ สามารถนาํไปใชแ้กไ้ข

ปัญหาไดด้ว้ยตนเองและแนะนาํผูอ่ื้นได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. สามารถนาํไปปฏิบติัได ้ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ความรู้ท่ีไดจ้ากคู่มือสามารถนาํไปใช้

ประโยชน์ดา้นการบริหารงานวชิาการได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4. ดา้นการประเมินพฒันาการนกัเรียน 

สามารถเขา้ใจไดง่้ายมีความละเอียด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5. สามารถนาํคู่มือพกพาไปใชไ้ดอ้ยา่ง

สะดวก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

 

ค่า  IOC = 
19

19
 =  1 
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จากขอ้มูลตารางท่ี 4.9  พบวา่ผูป้ระเมินคู่มือการบริหารงานวชิาการดา้นกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ตามแนวคิด แบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ มีความคิดเห็นเท่ากบั 1  แสดงวา่คู่มือการบริหารงานวชิาการดา้น

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิด แบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่มีความเหมาะสม 
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บทที ่5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 

การบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี

ของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเขียงใหม่ โดยทาํการศึกษา

จากกลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน 90 คน ประกอบด้วยผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 - เขต 6 ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั และผูป้กครองนกัเรียนใน

กลุ่มท่ีจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี ทั้งหมด 18 โรงเรียน ผูว้ิจยัขอ

สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 

สรุปผลการวจัิย 

1.  สภาพการบริหารงานวชิาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอน

เตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดั

เชียงใหม่โดยใชก้ระบวนการ PDCA มีผลดงัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อการดาํเนินการบริหารงานวิชาการฯ 

ในภาพรวม อยูร่ะดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.57 และมีความคิดเห็นเท่ากนัในขั้นการปฏิบติั (DO: D) ขั้น

การตรวจสอบ (Cheek: C)และขั้นการปรับปรุง (Action: A) อยู่ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.57 

รองลงมาคือขั้นการวางแผน (Plan: P) อยูร่ะดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.56 ตามลาํดบั 

ขั้นการวางแผน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการปฏิบติังานสูงที่สุด

คือ ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน และดา้นการประเมินพฒันาการ มีความคิดเห็นอยู่ระดบั

มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.58 รองลงมาคือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยั พ.ศ. 

2560 มีความคิดเห็นอยู ่ระดบัมากที ่สุด  ค ่า เฉลี ่ย  4 .56 และดา้นการจดักระบวนการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.53 ตามลาํดบั 

ขั้นการปฏิบติั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการปฏิบติังานสูงที่สุดคือ 

ด้านการจดักระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และด้านการประเมินพฒันาการ มีความ

คิดเห็นเท่ากนัอยู่ระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.61 รองลงมาคือ ด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา

ระดบัปฐมวยั พ.ศ. 2560 มีความคิดเห็นอยู่ระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.54 และด้านการพฒันาส่ือ

การเรียนการสอน อยู่ระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.51 ตามลาํดบั 
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ขั้นการตรวจสอบ  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการปฏิบตัิงานสูง

ที่สุดคือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยั พ.ศ. 2560 มีความคิดเห็นอยูร่ะดบัมาก

ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.60 รองลงมาคือ ด้านการประเมินพฒันาการ มีความคิดเห็นอยู่ระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 4.57 ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน อยูร่ะดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.56 และดา้นการจดั

กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ อยูร่ะดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.55 ตามลาํดบั 

ขั้นการปรับปรุง  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการปฏิบติังานสูงที่สุด

คือ ดา้นการประเมินพฒันาการ มีความคิดเห็นอยูร่ะดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.62 รองลงมาคือ ดา้นการ

จดักระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ มีความคิดเห็นอยูร่ะดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.59 ดา้นการ

พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยั พ.ศ. 2560 มีความคิดเห็นอยูร่ะดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.56 

และดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน มีความคิดเห็นอยูร่ะดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.52 ตามลาํดบั 

สภาพการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอน

เตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดั

เชียงใหม่โดยใชก้ระบวนการ PDCA   ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมการดาํเนินการ

บริหารงานวิชาการฯ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.57 และมีความคิดเห็นเท่ากนัใน 3 ขั้น คือขั้น

การปฏิบติั (DO: D) ขั้นการตรวจสอบ (Cheek: C)และขั้นการปรับปรุง (Action: A) อยู่ระดบัมาก

ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.57 รองลงมาคือขั้นการวางแผน (Plan: P) อยูร่ะดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.56 ตามลาํดบั 

2.  การพฒันาคู่มือการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จงัหวดัเชียงใหม่โดยใชก้ระบวนการ PDCA ผูว้ิจยัไดท้าํการสร้างคู่มือการบริหารงานวิชาการด้าน

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดับปฐมวยัในสังกดั

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่โดยใชก้ระบวนการ PDCA และได้

นาํไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุประเมิน จาํนวน 5 ท่าน ผลการประเมินพบวา่คู่มือการบริหารงานวชิาการดา้น

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิด แบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ มีความคิดเห็นในภาพรวมต่อคู่มือฯ อยูร่ะดบั

มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.61 โดยมีความพึงพอใจในด้านการนาํไปใช้มากเป็นลาํดับท่ีหน่ึง มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.64 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดรองลงมาคือดา้นรูปเล่มของคู่มือและดา้นเน้ือหาของคู่มือ มีความ

พึงพอใจเท่ากนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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1.  การพฒันาคู่มือโดยการจดัทาํประชุมปฏิบติัการ ครูปฐมวยัจาํนวน 18 คน มีการ

แสดงความคิดเห็น เก่ียวกบั ประเด็นท่ีเป็นปัญหา ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค ประเด็นท่ีตอ้งการพฒันา

และขอ้เสนอแนะทัว่ไป  โดยใชแ้บบบนัทึกการประชุม และในการจดัประชุมนั้นไดจ้ดัหลากหลาย

รูปแบบตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการดาํเนินงาน แลว้สรุปประเด็น

หวัขอ้องคป์ระกอบในการจดัทาํร่างคู่มือการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของ

โรงเรียนระดับปฐมวยัสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่  8 

องคป์ระกอบคือ การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้และแผนการจดัประสบการณ์ การจดัทาํรายงานผล

การประเมินพฒันาการนกัเรียนระดบัปฐมวยั การนิเทศภายใน แนวปฏิบติัการประเมินพฒันาการ

นกัเรียนระดบัปฐมวยั 4 ดา้น แนวปฏิบติังานพฒันาส่ือ/นวตักรรม แนวปฏิบติังานระบบการประกนั

คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา แนวปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยั

ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี แนวปฏิบติัการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูป้กครอง 

2.  ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องคู่มือการบริหารงานวชิาการ

ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการประเมินพบว่าคู่มือการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ ภาพรวมคู่มือฯ มีความเหมาะสมและความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.61 โดยมีความพึงพอใจในดา้นการนาํไปใช้มากเป็นลาํดบัท่ีหน่ึง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

4.64 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดรองลงมาคือดา้นรูปเล่มของคู่มือและดา้นเน้ือหาของคู่มือ มีความพึงพอใจ

เท่ากนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60  ซ่ึงไดค้่า IOC เท่ากบั 1.00  

 

อภิปรายผล 

จากความคิดเห็นในภาพรวมท่ีม่ีต่อการดาํเนินการการบริหารงานวชิาการดา้นกิจกรรม

เสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดัสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชก้ระบวนการ PDCA แลว้มีความคิดเห็น

ต่อระดับปฏิบติัการโดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดับมากท่ีสุดนั้นทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อนระดบัปฐมวยัในโครงการทั้ง 18 โรงเรียนในเขตพื้นท่ี

การศึกษา เขต 1 – 6 ของจงัหวดัเชียงใหม่ไดศึ้กษาวธีิการดาํเนินการประเมินพฒันาการตามหลกัสูตร

การศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2560 และนาํกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี

มาบูรณาการกบัหน่วยการเรียนรู้ประจาํสัปดาห์บางโรงเรียนสามารถจดัแหล่งเรียนรู้เป็นห้องเรียน
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เฉพาะทางสําหรับการฝึกทักษะเสริมพัฒนาการให้นักเรียนระดับปฐมวยัได้เป็นอย่างดีซ่ึง

สถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ได้รับนโยบายจาก

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัทาํโครงการให้ความรู้แก่ครูผูส้อนในระดบั

ปฐมวยัเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยเนน้สมองเป็นฐาน BBL (Brain-based learning) 

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีเพื่อขยายผลให้ความรู้แก่ครูผูส้อนและ

ส่งเสริมพฒันาการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัใหมี้ความพร้อมดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอน 

การบริหารงานวิชาการและดาํเนินงานการประเมินพฒันาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 

สาํหรับเด็กอาย ุ3 – 6 ปี ใหถึ้งจุดหมายปลายทางโดยสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัท่ี 

สุจริต  คูณชนกุลวงศ์ (2543 , 20) กล่าวในการวางแผนควรกาํหนดวิธีการต่างๆ ท่ีใช้เพื่อการ

ตรวจสอบวา่แผนดงักล่าวมีการวางแผนท่ีดี และมีการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและดว้ยความร่วมมือจาก

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้มอบนโยบายการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพของครูผูส้อน ระดับ

ปฐมวยัของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ ไดส่้ง

ตวัแทนครูผูส้อนระดับปฐมวยัให้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรการเรียนการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี ตามโครงการของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงักล่าว 

ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนระดบัปฐมวยั ไดศึ้กษาขอ้คน้พบ และสภาพปัญหาของการดาํเนินงานน้ีใน

กระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีจากขอ้เท็จจริงพบวา่ โรงเรียนบางแห่งยงั

มีการดาํเนินงานไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองมาจากสภาพของโรงเรียนยงัตอ้งได้รับการ

พฒันาดา้นการวางแผนกลยุทธ์ โดยผูบ้ริหารสถานตอ้งนาํนโยบายน้ีไวใ้นแผนปฏิบติัการประจาํปี 

ซ่ึงโรงเรียนควรมีตวัช้ีวดัในโครงการพฒันาผูเ้รียนระดบัปฐมวยัอย่างชัดเจน และเป็นระบบ ซ่ึง

หลกัการบริหารถา้พิจารณาการบริหารในลกัษณะของการปฏิบติัท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์และทกัษะของผูบ้ริหารแต่ละคน ท่ีจะทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงเป็นการประยุกต์

เอาความรู้หลักการทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และ

ส่ิงแวดลอ้มการบริหารก็จะมีลกัษณะเป็นศิลป์ท่ีเรียกว่า 4 MS คือ คน (Man)  เงิน (Money)  วสัดุ

ส่ิงของ  (Materials)  และ การจดัการ  (Management)  ในส่วนของครูผูส้อนระดบัปฐมวยัก็ขาด

ความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาเสริมทกัษะอยา่งเหมาะสมใหก้บันกัเรียน เน่ืองจากครูมีการโยกยา้ย

กบัภูมิลาํเนาของตนเอง ทาํใหก้ารเรียนการสอนตามหลกัสูตรการจดัประสบการณ์ตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ีไม่ต่อเน่ือง ทั้งครูผูส้อนร้อยละ 20 ของจาํนวนท่ีเขา้รับการอบรมไม่ไดจ้บการศึกษา

ตรงสาขาวิชาเอกปฐมวยั จึงทาํให้ครูขาดความกระตือรือร้น และไม่มีการผลิตส่ือการเรียนการสอน
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อย่างสมํ่าเสมอ และครบถว้น ตามจาํนวนของหมวดกิจกรรม 4 หมวดได ้จุดอ่อนของการจดัการ

บริหารสถานศึกษาในปัญหาดา้นน้ี ไดรั้บความร่วมมือและขอ้เสนอแนะจากสํานกังานเขตพื้นท่ี ใน

เร่ืองการวางแผนอตัรากาํลงัของสถานศึกษาสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ให้กบัโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ในโครงการครูคืนถ่ิน เพื่อรองรับอตัราการ

โยกยา้ยของขา้ราชการครู รวมไปถึงอตัราการเกษียณอายุราชการของขา้ราชการครู อน่ึงขอ้คน้พบ

ดา้นสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตส

ซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยั ในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดั

เชียงใหม่ ไดร้ะบุเป็นปัญหาจุดอ่อนอนัดบัแรก คือไม่มีงบประมาณในการทาํส่ือ ส่ือวสัดุมีราคาแพง 

ทาํให้เกิดปัญหาด้านความกระตือรือร้นในการผลิตส่ือการเรียนการสอน ของครูแก่เด็กนักเรียน

ระดบัปฐมวยั ตรงจุดน้ีผูรั้บผิดชอบโครงการ และผูติ้ดตามประเมินผลโดยศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นท่ี

การศึกษา ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะและแนวทางการผลิตส่ือการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตส

ซอร่ีไวคื้อ ครูผูส้อนสามารถปรับอุปกรณ์แต่ละช้ินให้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนนั้นๆ เช่น

การใชว้สัดุท่ีมีในทอ้งถ่ินการใชว้สัดุเหลือใช ้การดดัแปลงอุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบัความสนใจของ

เด็กในหมวดภาษา หรือสามารถประยกุตน์าํส่ือ 60 พรรษามาบูรณาการสร้างสวรรคเ์ป็นส่ือการเรียน

การสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวคิดพื้นฐานของมอนเตส

ซอร่ี เช่ือวา่ เราสามารถสร้างสังคมท่ีดี และก่อกาํเนินโลกข้ึนมาใหม่ได ้ โดยการใหก้ารศึกษาท่ีดีแก่

เด็ก มอนเตสซอร่ี เช่ือวา่เราสามารถใชเ้ด็กเป็นเคร่ืองมือในการเปล่ียนแปลงสังคม และแกไ้ขปัญหา

ปัจจุบนัได ้เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นส่ิงสําคญัสําหรับเด็ก ขอ้คน้พบสภาพปัญหาอีกประการ

หน่ึงในการดาํเนินงานบริหารงานวชิาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตส

ซอร่ีของโรงเรียนระดับปฐมวยัในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดั

เชียงใหม่รองลงมาคือ ครูท่ีไดรั้บการอบรมขาดการถ่ายทอดใหก้บัเพื่อนครูผูส้อน โดยภาพรวมแลว้

ครูผูส้อนในระดบัปฐมวยัของแต่ละโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาจะมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน

กิจกรรมเปิดบา้นวิชาการระดบัเครือข่าย หรือระดบัอาํเภอข้ึน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละ

โรงเรียนไดน้าํเสนอผลงานของโรงเรียนตนเอง ครูมีการรายงานผลการดาํเนินงานต่างๆใหก้บัเพื่อน

ครูดว้ยกนัใหไ้ดรั้บทราบ และดว้ยปัญหาน้ีผูว้จิยัคิดวา่ การขยายผลการถ่ายทอดความรู้ควรจะปฏิบติั

ในรูปแบบการศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีสามารถมีการดาํเนินงานบริหารงานวิชาการตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ีเป็นผลสําเร็จ ซ่ึงจะมีศึกษานิเทศก์ช่วยประสานงานและช้ีแจงให้กบัครูผูส้อนใน

ระดบัปฐมวยัใหไ้ดรั้บความรู้มากยิง่ข้ึน ปัญหาอีกประการหน่ึงรองลงมาคือ ผูบ้ริหารโรงเรียนไม่ให้
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ความร่วมมือในการจดักิจกรรม ซ่ึงปัญหาน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่ละโรงเรียนตอ้งมีการสร้างเจต

คติท่ีดีในการจดักระบวนการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัในสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบับริบท

ของโรงเรียนโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมในการพฒันายกระดบัการจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัให้

สนองความตอ้งการของสังคมในการพฒันาศกัยภาพเด็กเล็กให้มีพื้นฐานดา้นทกัษะต่าง ๆ ความมี

วินยั และสมาธิในการปฏิบติังานได้เหมาะสมตามวยั สอดคลอ้งกบัหลกัการ แนวคิดของ โนชญ์ 

ชาญด้วยกิจ (2553, 52) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมคือ กระบวนการหรือวิธีการท่ีส่งเสริมและเปิด

โอกาสให้กับประชาชนในชุมชนการมีส่วนร่วม (Participation)  การมีส่วนร่วมเก่ียวข้อง 

(Involvement) การมีความผูกพนั (Commitment) ทั้งส่วนบุคคล กลุ่มต่าง ๆ ชมรม สมาคม มูลนิธิ 

และองคก์รต่าง ๆ ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดหรือหลายเร่ืองร่วมกนั การ

มีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนไดพ้ฒันาศกัยภาพในการ

บริหารการจดัการกบัปัญหาของตนเองไดอ้ย่างเต็มท่ี และเป็นการสร้างความเขม้แข็งให้กบัสังคม

และชุมชน ให้มีความสามารถท่ีจะพึ่งตนเองได ้การมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งของชุมชนทาํให้เกิดความ

ผูกพนัต่อภารกิจของตนท่ีมีส่วนร่วมต่อองคก์รในฐานะท่ีโรงเรียนเป็นหน่วยหน่ึงของสังคมท่ีจดัตั้ง

ข้ึนมาเพื่อสนองความตอ้งการของสังคมและชุมชน 

การพฒันาคู่มือการบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จงัหวดัเชียงใหม่โดยใชก้ระบวนการ PDCA ผลการสร้างคู่มือสามารถนาํไปเป็นแนวปฏิบติัในการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนระดับปฐมวยัให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนได้อย่าง

เหมาะสม ซ่ึงคณะผูท้รงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นในภาพรวมต่อคู่มือฯ วา่มีความเหมาะสมและความ

เป็นไปได ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุดนั้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก คู่มือมีองค์ประกอบครบถว้น กล่าวคือมี

องคป์ระกอบสาํคญั 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนประกอบตอนตน้ ไดแ้ก่ ปก คาํนาํ สารบญั ส่วนท่ีเป็นเน้ือหา

ไดแ้ก่แนวปฏิบติัในการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี ดา้นการจดัการเรียนการ

สอน โดยพิจารณาความเหมาะสมดา้นรูปเล่ม ดา้นเน้ือของคู่มือ และดา้นการนาํไปใช ้ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับ คีรีบูน จงวุฒิเวศย์และมาเรียม นิลพันธ์ุ (อ้างถึงใน ปทุมทิพย์ ดีบุกคํา 2548 , 62-63) ว่า

กระบวนการพฒันาคู่มือท่ีดี จะตอ้งผา่นการตรวจสอบคุณภาพจากผูท้รงคุณวุฒิ พร้อมทั้งปรับปรุง

แก้ไขตามขอ้เสนอแนะให้สมบูรณ์เสียก่อนนาํไปใช้ จึงจะทาํให้ได้คู่มือท่ีมีคุณภาพและสามารถ

นาํไปใชไ้ดจ้ริง 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ควรมีการให้ผูรั้บผิดชอบในการถ่ายทอดการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีไดเ้ป็นผูนิ้เทศภายในสถานศึกษานั้น หรือในโรงเรียนเครือข่ายเดียวกนั

ตามความเหมาะสม 

2. ผูบ้ริหารควรมีการวางแผนกรอบการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาให้

บรรจุโครงการการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีในแผนปฏิบติัการเพื่อสามารถดาํเนินการให้

บรรลุเป้าประสงค์ด้านการจดัการงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านส่ือ วสัดุ และด้านการบริหาร

จดัการใหมี้ประสิทธิผล 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการวิจยัเก่ียวกับการนําคู่มือไปใช้และการประเมินผลการดาํเนินงานการ

บริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียน

ระดบัปฐมวยัในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ควรมีการวิจยัดา้นการพฒันาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญดา้นการจดั

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีในระดบัปฐมวยั 
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ประวตัิผู้วจิัย 

 

ช่ือ – นามสกุล  นางพทัธนนัท ์  ปาเป็ง 

วนั เดือน ปีเกดิ  24   มกราคม   2520 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  130/2 หมู่ 3 ตาํบลแม่สา  อาํเภอแม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประวตัิการศึกษา  พ.ศ. 2542  ครุศาสตรบณัฑิต (การศึกษาปฐมวยั) 

         สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ 

   พ.ศ. 2557  หลกัสูตร ครุศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) 

         มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์การทาํงาน พ.ศ. 2543- 2545  เจา้หนา้ท่ีธุรการสาํนกังานฝ่ายกิจการนกัศึกษาสถาบนั 

                   ราชภฏัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2545 – 2553 ครูผูส้อนโรงเรียนอนุบาลสวนนอ้ย อาํเภอเมือง  จงัหวดั 

เชียงใหม่ 

พ.ศ.2553 -2554   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านปางตอง  อําเภอขุนยวม  

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

พ.ศ.2554 -2556   ครูผูช่้วยโรงเรียนบา้นเปียงหลวง  อาํเภอเวียงแหง  

จงัหวดัเชียงใหม่ 

พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน  ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ  อาํเภอสะเมิง  

จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ก 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิย 

 

ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

1. นางสาวชนิกานต ์ เรือนแกว้  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

2. นางสาวปาริชาติ  เภสัชชา   ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

3. นายกนัตวชิญ ์  มะโนคาํ  ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ 

4. นายศุภวฒัน์  ณ ลาํพูน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นแม่ตะละ 

5. นายธีรยทุธ  บุญธง   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นแม่สา 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบประเมินคุณภาพของคู่มือการบริหารงานวชิาการด้านกจิกรรมเสริม

ประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

1. นางกาํไล เอ่ียมงาม  ครูชาํนาญการพิเศษโรงเรียนบา้นแม่สา 

2. นางณิชานนัท ์ แดงมูล   ครูชาํนาญการพิเศษโรงเรียนบา้นป่าต้ิว 

3. นางอจัฉรา วรหาญ   ครูชาํนาญการพิเศษโรงเรียนบา้นป่าเหมือด 

4. นางนพมาศ ทิพยแ์สง  ครูชาํนาญการพิเศษโรงเรียนบา้นแม่สา 

5. นายทศพล ทิพยป่ิ์นทอง  ครูชาํนาญการโรงเรียนบา้นสะลวงนอก 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการทาํวทิยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ค 

ผลการตรวจสอบคุณภาพด้านความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม 

ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามการบริหารงาน

วชิาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาโดยการหาค่า index of 

item objective congruence (IOC) 

 

ประเด็น ผูเ้ช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย 

1 2 3 4 5 

ข้ันการวางแผน (Plan:P) 

ดา้นการพฒันาหลกัสูตรการสอนตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ี 

1.มีการวางแผนร่วมกนัในการกาํหนดแนว

การทาํงานมีส่วนร่วมในการประชุมเก่ียวกบั

การใชห้ลกัสูตรการสอนตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ี 

2.มีการกาํหนดปฏิทินปฏิบติังานเก่ียวกบัการ

พฒันาหลกัสูตรการสอนตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ี 

3.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร

การสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

4.มีการจดัทาํแผนงานโครงการใชจ่้ายเงินเพือ่

ดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 
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5.00 

 

 

 

1.00 

 

 

 

1.00 

 

 

1.00 

 

1.00 
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ประเด็น ผูเ้ช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย 

1 2 3 4 5 

ดา้นการจดักระบวนการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ 

5.มีการวางแผนร่วมกนัในการจดัทาํ

แผนการจดัประสบการณ์ตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ี 

6.มีส่วนร่วมในการจดัสภาพแวดลอ้ม

ภายในหอ้งเรียนเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้สาํหรับเด็กปฐมวยั 

7.มีการวางแผนการจดัการเรียนการ

สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

8.มีการจดัทาํแผนงานการบูรณาการ

นวตักรรมการเรียนการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีในระดบั

ปฐมวยั 

ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 

9.มีการกาํหนดจดัทาํส่ือการเรียนการ

สอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีใน

ระดบัปฐมวยั 

10.มีการกาํหนดจดัทาํส่ือการสอนเพื่อ

พฒันาผูเ้รียน 

ดา้นการวดัและประเมินผล 

11.มีการกาํหนดจดัทาํใบกิจกรรมการ

มีส่วนร่วมของนกัเรียนขณะปฏิบติั

กิจกรรม 

12.มีการกาํหนดจดัทาํแฟ้มผลงาน

นกัเรียนในระดบัปฐมวยั 
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ประเด็น ผูเ้ช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย 

1 2 3 4 5 

13.มีการกาํหนดจดัทาํแบบสังเกต

พฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติั

กิจกรรม 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5.00 

 

 

1.00 

ข้ันการปฏิบัติ (DO:D) 

ดา้นการพฒันาหลกัสูตรการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

       

1.มีการดาํเนินการตามแนวทางการ

พฒันาหลกัสูตรการสอนตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ีและมีปฏิทิน

ปฏิบติังานตามท่ีกาํหนด 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

2.มีการประสานงานกบัคณะกรรมการ

สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ 

เพื่อขอรับการสนบัสนุนทรัพยากรใน

การพฒันาหลกัสูตรการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

3.มีการดาํเนินจดักิจกรรมการพฒันา

หลกัสูตรการสอนตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ีตามแนวทางของ

หลกัสูตรการศึกษาระดบัปฐมวยั พ.ศ. 

2560 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

4.มีความเขา้ใจดา้นการดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติังานการพฒันาหลกัสูตร

การสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอ

ร่ี 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 
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ประเด็น ผูเ้ช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย 

1 2 3 4 5 

5.มีการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ

ประชาสัมพนัธ์การดาํเนินการพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษาใหชุ้มชนได้

ทราบอยา่งเป็นระบบและเป็นปัจจุบนั 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

ดา้นการจดักระบวนการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ 

       

6.มีการจดัทาํแผนการจดั

ประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอน

เตสซอร่ี 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

7.มีการจดัสภาพแวดลอ้มภายใน

หอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ

นกัเรียน 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

8.มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

1 1 1 1 1 15.00 1.00 

9.มีการดาํเนินการทาํแผนงานการ 

บูรณาการนวตักรรมการเรียนการ

สอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีใน

ระดบัปฐมวยั 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน        

10.มีการดาํเนินการจดัทาํส่ือการเรียน

การสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอ

ร่ีในระดบัปฐมวยั 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

11.มีการจดัทาํส่ือการสอนเพื่อพฒันา

ผูเ้รียนในระดบัปฐมวยั 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 
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ประเด็น ผูเ้ช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย 

1 2 3 4 5 

ดา้นการวดัและประเมินผล        

12.มีการจดัทาํใบกิจกรรมการมีส่วน

ร่วมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

13.มีการจดัทาํแฟ้มผลงานนกัเรียนใน

ระดบัปฐมวยั 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

14.มีการจดัทาํแบบสังเกตพฤติกรรม

ของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

ข้ันการตรวจสอบ (Check:C) 

ดา้นการพฒันาหลกัสูตรการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

       

1.มีการวเิคราะห์หลกัสูตรสาํหรับการ

ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงพฒันา 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

2.มีการจดัทาํเคร่ืองมือในการประเมิน

การใชห้ลกัสูตรการสอนตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ี 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

3.มีการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลในการ

ประเมินการใชห้ลกัสูตรการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

4.ผูบ้ริหารและครูมีส่วนร่วมในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลการพฒันาหลกัสูตร

การสอนตามแนวคิดแบบมอนเตส-

ซอร่ี 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

5.ครูและผูบ้ริหารมีส่วนร่วม

ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพหลกัสูตร

การสอนตามแนวคิดแบบมอนเตส-

ซอร่ี 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 
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ประเด็น ผูเ้ช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย 

1 2 3 4 5 

ดา้นการจดักระบวนการจดั

ประสบการณ์เรียนรู้ 

       

6.มีการวเิคราะห์การจดัทาํแผนการจดั

ประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอน

เตสซอร่ี 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

7.มีสภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียนท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

8.มีแนวปฏิบติัการจดัการเรียนการ

สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

9.มีการทาํแผนงานการบูรณาการ

นวตักรรมการเรียนการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีในระดบั

ปฐมวยั 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน        

10.มีส่ือการเรียนการสอนตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ีในระดบัปฐมวยัท่ี

หลากหลาย 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

11.มีส่ือการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนใน

ระดบัปฐมวยั 

1 -1 1 1 1 4.00 0.80 

ดา้นการวดัและประเมินผล        

12.มีใบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ

นกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

13.มีแฟ้มผลงานนกัเรียนในระดบั

ปฐมวยั 

1 0 1 1 1 4.00 0.80 

14.มีแบบสังเกตพฤติกรรมของ

นกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 
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ประเด็น ผูเ้ช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย 

1 2 3 4 5 

ข้ันการปรับปรุง (Action:A) 

ดา้นการพฒันาหลกัสูตรการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

      1.00 

1.มีการติดตามประเมินผลการใช้

หลกัสูตรสถานศึกษาตามแนว

ปฏิบติังานท่ีกาํหนด 

มีการรวบรวม บนัทึกปัญหา อุปสรรค 

และขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงพฒันา

ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

2.มีการจดัทาํสถิติขอ้มูลและรายงาน

สรุปผลการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง

เพื่อเป็นการพฒันาและปรับปรุง

หลกัสูตรการสอนตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ี 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

3.มีการนาํผลการตรวจสอบติดตาม

ประเมินมาปรับปรุงพฒันาใหมี้

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

4.มีการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญร่วมในการ

พฒันาหลกัสูตรการสอนตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ี 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

ดา้นการจดักระบวนการจดั

ประสบการณ์เรียนรู้ 

       

5.มีการปรับปรุงพฒันาการจดัทาํ

แผนการจดัประสบการณ์ตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ี 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 
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ประเด็น ผูเ้ช่ียวชาญ รวม เฉล่ีย 

1 2 3 4 5 

6.ส่งเสริมการจดัสภาพแวดลอ้ม

ภายในหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

7.มีการพฒันาการจดัการเรียนการ

สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

8.มีการส่งเสริมและพฒันาการทาํ

แผนงานการบูรณาการนวตักรรมการ

เรียนการสอนตามแนวคิดแบบมอน

เตสซอร่ีในระดบัปฐมวยั 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน        

9.มีการส่งเสริมการผลิตส่ือการเรียน

การสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอ

ร่ีอยา่งหลากหลายวธีิ 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

10.มีการพฒันาการผลิตส่ือการเรียน

การสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอ

ร่ีอยา่งหลากหลายวธีิ 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

ดา้นการวดัและประเมินผล        

11.มีการรวบรวมขอ้มูลใบกิจกรรม

การมีส่วนร่วมของนกัเรียนขณะ

ปฏิบติักิจกรรม 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

12.มีการรวบรวมแฟ้มผลงานนกัเรียน

ในระดบัปฐมวยั 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

13.มีการรวบรวมขอ้มูลแบบสังเกต

พฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติั

กิจกรรม 

 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 

รวม 53 52 53 54 53 265 53 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามการบริหารงานวชิาการด้านกจิกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

ของโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานจังหวดัเชียงใหม่ 

 

 

แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 

เร่ือง 

การบริหารงานวชิาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

ของโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานจังหวดัเชียงใหม่ 

 

 

คําช้ีแจง 

1. การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวชิาการตามแนวคิด 

แบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ผูต้อบแบบสอบถาม คือ 

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา หรือ รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานวชิาการ 

ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั และ ผูป้กครองนกัเรียนระดบัชั้นปฐมวยั 

3. แบบสอบถามฉบบัน้ีมี 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 สอบถามการดาํเนินงานการบริหารงานวชิาการตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

โดยใชก้ระบวนการ PDCA 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
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4. กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ้เพื่อประโยชน์ในการนาํผลของการวจิยัไปใชพ้ฒันาการ

บริหารงานวชิาการต่อไป ผูว้ิจยัขอรับรองวา่คาํตอบของท่านจะนาํเสนอโดยภาพรวม 

ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 

 

 

นางพทัธนนัท ์    ปาเป็ง 

นกัศึกษาปริญญาครุศาสตร์มหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 
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ตอนที ่1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงใน � ท่ีอยูห่นา้ขอ้ความตามความเป็นจริง 

1. เพศ 

�  ชาย 

�  หญิง 

2. อาย ุ

�  ตํ่ากวา่ 30 ปี 

�  30 – 40 ปี 

�  41 ปี ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 

�  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

�  ปริญญาตรี 

�  สูงกวา่ปริญญาตรี 

�  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

4. ตาํแหน่งในการทาํงาน 

�  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

�  รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษากลุ่มบริหารงานวชิาการ 

�  ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั 

�  ผูป้กครองนกัเรียนระดบัปฐมวยั 

5. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

�  นอ้ยกวา่ 10 ปี 

�  10 – 20 ปี 

�  มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่2  การบริหารงานวชิาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

  ของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ 

คําช้ีแจง    โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องหมายเลข 5,4,3,2,1 ท่ีตรงกบัการบริหารงานวชิาการใน

สถานศึกษาของท่านโดยเลือกคาํตอบดงัน้ี 

    5  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

4  หมายถึง ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 3  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 

1  หมายถึง  ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตวัอยา่งการตอบแบบสอบถาม 

 ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

ขั้นการวางแผน (Plan:P)      

ดา้นการพฒันาหลกัสูตรการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี      

มีการวางแผนร่วมกนัในการกาํหนดแนวการทาํงาน   

 

   

 

คาํอธิบายตวัอยา่ง 

ขอ้ (1) ท่านทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัหมายเลข 4 หมายถึง ระดบัการวางแผนร่วมกนัในการ

กาํหนดแนวทางการทาํงานดา้นการวางแผนพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
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รายการ ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

ข้ันการวางแผน (Plan:P)      

ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยั พ.ศ. 2560      

มีการวางแผนร่วมกนัในการกาํหนดแนวการทาํงาน      

มีส่วนร่วมในการประชุมเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตรการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

     

มีการกาํหนดปฏิทินปฏิบติังานเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรการ

สอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

     

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรการสอนตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ี 

     

มีการจดัทาํแผนงานโครงการใชจ่้ายเงินเพื่อดาํเนินการพฒันา

หลกัสูตร 

การสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

     

ดา้นการจดักระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้      

มีการวางแผนร่วมกนัในการจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

     

มีส่วนร่วมในการจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียนเพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้สาํหรับเด็กปฐมวยั 

     

มีการวางแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั      

มีการจดัทาํแผนงานการบูรณาการนวตักรรมการเรียนการสอน

ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีในระดบัปฐมวยั 

     

ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน      

มีการกาํหนดจดัทาํส่ือการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตส

ซอร่ีในระดบัปฐมวยั 

     

มีการกาํหนดจดัทาํส่ือการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียน      

ดา้นการประเมินพฒันาการ      

มีการกาํหนดจดัทาํใบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนกัเรียนขณะ

ปฏิบติักิจกรรม 
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รายการ ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

มีการกาํหนดจดัทาํแฟ้มผลงานนกัเรียนในระดบัปฐมวยั      

มีการกาํหนดจดัทาํแบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติั

กิจกรรม 

     

ข้ันการปฏิบัติ (DO:D)      

ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยั พ.ศ. 2560      

มีการดาํเนินการตามแนวทางการพฒันาหลกัสูตรการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี และมีปฏิทินปฏิบติังานตามท่ีกาํหนด 

     

มีการประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงาน 

ต่างๆเพื่อขอรับการสนบัสนุนทรัพยากรในการพฒันาหลกัสูตร

การสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

     

มีการดาํเนินจดักิจกรรมการพฒันาหลกัสูตรการสอนตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ีตามแนวทางของหลกัสูตรการศึกษาระดบั

ปฐมวยัพ.ศ. 2560  

     

มีความเขา้ใจดา้นการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติังานการพฒันา

หลกัสูตรการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

     

มีการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศประชาสัมพนัธ์การดาํเนินการพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษาใหชุ้มชนไดท้ราบอยา่งเป็นระบบและเป็น

ปัจจุบนั 

     

ดา้นการจดักระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้      

มีการจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตส- 

ซอร่ี 

     

มีการจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียนท่ีปลอดภยัและเอ้ือต่อการ

จดัการเรียนรู้ของนกัเรียน 

     

มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั      

มีการดาํเนินการทาํแผนงานการบูรณาการนวตักรรมการเรียนการ

สอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีในระดบัปฐมวยั 
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รายการ ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน      

มีการดาํเนินการจดัทาํส่ือการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบมอน

เตสซอร่ีในระดบัปฐมวยั 

     

มีการจดัทาํส่ือการสอนเพือ่พฒันาผูเ้รียนในระดบัปฐมวยั      

ดา้นการประเมินพฒันาการ      

มีการจดัทาํใบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนกัเรียนขณะปฏิบติั

กิจกรรม 

     

มีการจดัทาํแฟ้มผลงานนกัเรียนในระดบัปฐมวยั      

มีการจดัทาํแบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม      

ข้ันการตรวจสอบ (Check:C)      

ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยั พ.ศ. 2560      

มีการวเิคราะห์หลกัสูตรการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี

สาํหรับการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงพฒันา 

     

มีการจดัทาํเคร่ืองมือในการประเมินการใชห้ลกัสูตรการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

     

มีการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูป้กครองในการประเมินการใช้

หลกัสูตรการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

     

ผูบ้ริหารและครูมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ขอ้มูลการพฒันา

หลกัสูตรการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

     

ครูและผูบ้ริหารมีส่วนร่วมตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพหลกัสูตร

การสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

     

ดา้นการจดักระบวนการจดัประสบการณ์เรียนรู้      

มีการจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ตามแนวคิดแบบ 

มอนเตสซอร่ี 

     

มีสภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน      

มีแนวปฏิบติัการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั      

มีการทาํแผนงานการบูรณาการนวตักรรมการเรียนการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีในระดบัปฐมวยั 
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รายการ ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน      

มีส่ือการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีในระดบั

ปฐมวยัท่ีหลากหลาย 

     

มีส่ือการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนในระดบัปฐมวยั      

ดา้นการประเมินพฒันาการ      

มีใบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม      

มีแฟ้มผลงานนกัเรียนในระดบัปฐมวยั      

มีแบบสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม      

ข้ันการปรับปรุง (Action:A)      

ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวยั พ.ศ. 2560      

มีการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญร่วมในการพฒันาหลกัสูตรการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

     

มีการติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาตามแนว

ปฏิบติังานท่ีกาํหนด มีการรวบรวม บนัทึกปัญหา อุปสรรค และ

ขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

มีการจดัทาํแฟ้มขอ้มูลและรายงานสรุปผลการดาํเนินงานอยา่ง

ต่อเน่ืองเพื่อเป็นการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

     

มีการนาํผลการตรวจสอบติดตามประเมินมาปรับปรุงพฒันาใหมี้

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

ดา้นการจดักระบวนการจดัประสบการณ์เรียนรู้      

มีการปรับปรุงพฒันาการจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

     

ส่งเสริมการจดัสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ของนกัเรียน 
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รายการ ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

มีการพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั      

มีการส่งเสริมและพฒันาการทาํแผนงานการบูรณาการนวตักรรม

การเรียนการสอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีในระดบัปฐมวยั 

     

ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน      

มีการส่งเสริมการผลิตส่ือการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบ 

มอนเตสซอร่ี 

     

มีการพฒันาการผลิตส่ือการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบมอน

เตสซอร่ี 

     

ดา้นการประเมินพฒันาการ      

มีการประเมินพฒันาการการมีส่วนร่วมของนกัเรียนขณะปฏิบติั

กิจกรรมอยา่งหลายวธีิ 

     

มีการรวบรวมแบบประเมินพฒันาการของนกัเรียนในระดบั

ปฐมวยั 

     

มีการวเิคราะห์ผลการประเมินพฒันาการเพื่อนาํไปพฒันาผูเ้รียน

เป็นรายบุคคล 
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ตอนที ่3   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ปัญหาอ่ืนๆในการบริหารงานวชิาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอน

เตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จงัหวดัเชียงใหม่ 

(โปรดระบุ) 

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

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

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

 

 

2. ขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

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

        

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามน้ี 
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ภาคผนวก จ 

 

แบบแสดงความคิดเห็นสําหรับผู้เช่ียวชาญทีม่ีต่อแบบสอบถามงานวจัิย 

เร่ือง การบริหารงานวชิาการด้านกจิกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี

ของโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานจังหวดัเชียงใหม่ 

 

 คําช้ีแจง    ขอให้ท่านผู ้เ ช่ียวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านท่ีมีในประเด็น

แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของ

โรงเรียนสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ แลว้ให้ใส่เคร่ืองหมาย  

()  ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ใน  

การนาํไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

   +1  หมายถึง  เห็นดว้ย 

0 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 

-1   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 

 

เน้ือหา ขอ้คาํถาม ขอ้คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้แนะนาํเพื่อ

ปรับแก ้เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่

เห็น

ดว้ย 

ข้ันการ

วางแผน 

(Plan:P) 

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นการพฒันาหลกัสูตรการสอน

ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

1.มีการวางแผนร่วมกนัในการ

กาํหนดแนวการทาํงานมีส่วนร่วม

ในการประชุมเก่ียวกบัการใช้

หลกัสูตรการสอนตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ี 

2.มีการกาํหนดปฏิทินปฏิบติังาน

เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรการ

สอนตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 
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เน้ือหา ขอ้คาํถาม ขอ้คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้แนะนาํ

เพื่อปรับแก ้เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

 3.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

พฒันาหลกัสูตรการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

    

 4.มีการจดัทาํแผนงานโครงการใช้

จ่ายเงินเพื่อดาํเนินการพฒันา

หลกัสูตรการสอนตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ี 

    

 ดา้นการจดักระบวนการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ 

5.มีการวางแผนร่วมกนัในการ

จดัทาํแผนการจดัประสบการณ์

ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

6.มีส่วนร่วมในการจดั

สภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียน

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สาํหรับเด็ก

ปฐมวยั 

7.มีการวางแผนการจดัการเรียน

การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

8.มีการจดัทาํแผนงานการบูรณา

การนวตักรรมการเรียนการสอน

ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีใน

ระดบัปฐมวยั 
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เน้ือหา ขอ้คาํถาม ขอ้คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้แนะนาํ

เพื่อปรับแก ้เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

 ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน     

 9.มีการกาํหนดจดัทาํส่ือการเรียน

การสอนตามแนวคิดแบบมอนเตส

ซอร่ีในระดบัปฐมวยั 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.มีการกาํหนดจดัทาํส่ือการสอน

เพื่อพฒันาผูเ้รียน 

ดา้นการประเมินพฒันาการ 

11.มีการกาํหนดจดัทาํใบกิจกรรม

การมีส่วนร่วมของนกัเรียนขณะ

ปฏิบติักิจกรรม 

12.มีการกาํหนดจดัทาํแฟ้มผลงาน

นกัเรียนในระดบัปฐมวยั 

13.มีการกาํหนดจดัทาํแบบสังเกต

พฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติั

กิจกรรม 

    

ข้ันการ

ปฏิบัต)ิ 

ดา้นการพฒันาหลกัสูตรการสอน

ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

    

(DO:D 1.มีการดาํเนินการตามแนวทางการ

พฒันาหลกัสูตรการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี และมี

ปฏิทินปฏิบติังานตามท่ีกาํหนด 

    

 2.มีการประสานงานกบั

คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 

หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอรับการ

สนบัสนุนทรัพยากรในการพฒันา

หลกัสูตรการสอนตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ี 
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เน้ือหา ขอ้คาํถาม ขอ้คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้แนะนาํ

เพื่อปรับแก ้เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

 3.มีการดาํเนินจดักิจกรรมการ

พฒันาหลกัสูตรการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีตาม

แนวทางของหลกัสูตรการศึกษา

ระดบัปฐมวยั พ.ศ. 2560 

4.มีความเขา้ใจดา้นการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบติังานการพฒันา

หลกัสูตรการสอนตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ี 

    

 5.มีการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ

ประชาสัมพนัธ์การดาํเนินการ

พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้

ชุมชนไดท้ราบอยา่งเป็นระบบ 

และเป็นปัจจุบนั 

    

 ดา้นการจดักระบวนการจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ 

6.มีการจดัทาํแผนการจดั

ประสบการณ์ตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ี 

7.มีการจดัสภาพแวดลอ้มภายใน

หอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ

นกัเรียน 

8.มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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เน้ือหา ขอ้คาํถาม ขอ้คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้แนะนาํ

เพื่อปรับแก ้เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

 9.มีการดาํเนินการทาํแผนงาน

การบูรณาการนวตักรรมการเรียน

การสอนตามแนวคิดแบบมอนเตส

ซอร่ีในระดบัปฐมวยั 

ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการ

สอน 

10.มีการดาํเนินการจดัทาํส่ือการ

เรียนการสอนตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ีในระดบัปฐมวยั 

11.มีการจดัทาํส่ือการสอนเพื่อ

พฒันาผูเ้รียนในระดบัปฐมวยั 

ดา้นการประเมินพฒันาการ 

12.มีการจดัทาํใบกิจกรรมการมี

ส่วนร่วมของนกัเรียนขณะปฏิบติั

กิจกรรม 

13.มีการจดัทาํแฟ้มผลงานนกัเรียน

ในระดบัปฐมวยั 

14.มีการจดัทาํแบบสังเกต

พฤติกรรมของนกัเรียนขณะปฏิบติั

กิจกรรม 
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เน้ือหา ขอ้คาํถาม ขอ้คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้แนะนาํ

เพื่อปรับแก ้เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ข้ันการ

ตรวจสอบ 

ดา้นการพฒันาหลกัสูตรการสอน

ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

    

(Check:C) 1.มีการวเิคราะห์หลกัสูตรสาํหรับ

การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงพฒันา 

    

 2.มีการจดัทาํเคร่ืองมือในการ

ประเมินการใชห้ลกัสูตรการสอน

ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

3.มีการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลใน

การประเมินการใชห้ลกัสูตรการ

สอนตามแนวคิดแบบมอนเตส- 

ซอร่ี 

4.ผูบ้ริหารและครูมีส่วนร่วมใน

การวเิคราะห์ขอ้มูลการพฒันา

หลกัสูตรการสอนตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ี 

    

 5.ครูและผูบ้ริหารมีส่วนร่วม

ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพ

หลกัสูตรการสอนตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ี 

ดา้นการจดักระบวนการจดั

ประสบการณ์เรียนรู้ 

6.มีการวเิคราะห์การจดัทาํ

แผนการจดัประสบการณ์ตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 
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เน้ือหา ขอ้คาํถาม ขอ้คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้แนะนาํ

เพื่อปรับแก ้เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.มีสภาพแวดลอ้มภายในห้องเรียน

ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

8.มีแนวปฏิบติัการจดัการเรียนการ

สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

9.มีการทาํแผนงานการบูรณาการ

นวตักรรมการเรียนการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีในระดบั

ปฐมวยั 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการ

สอน 

10.มีส่ือการเรียนการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีในระดบั

ปฐมวยัท่ีหลากหลาย 

11.มีส่ือการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียน

ในระดบัปฐมวยั 

ดา้นการประเมินพฒันาการ 

12.มีใบกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ของนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม 

13.มีแฟ้มผลงานนกัเรียนในระดบั

ปฐมวยั 

14.มีแบบสังเกตพฤติกรรมของ

นกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม 
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เน้ือหา ขอ้คาํถาม ขอ้คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้แนะนาํ

เพื่อปรับแก ้เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

ข้ันการ

ปรับปรุง 

(Action:A) 

 

ดา้นการพฒันาหลกัสูตรการสอน

ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

1.มีการติดตามประเมินผลการใช้

หลกัสูตรสถานศึกษาตามแนว

ปฏิบติังานท่ีกาํหนด 

มีการรวบรวม บนัทึกปัญหา 

อุปสรรค และขอ้เสนอแนะมา

ปรับปรุงพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

2.มีการจดัทาํสถิติขอ้มูลและ

รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน

อยา่งต่อเน่ืองเพื่อเป็นการพฒันา

และปรับปรุงหลกัสูตรการสอน

ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

    

 3.มีการนาํผลการตรวจสอบ

ติดตามประเมินมาปรับปรุง

พฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

    

 4.มีการจดัหาผูเ้ช่ียวชาญร่วมใน

การพฒันาหลกัสูตรการสอนตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 

    

 ดา้นการจดักระบวนการจดั

ประสบการณ์เรียนรู้ 

5.มีการปรับปรุงพฒันาการจดัทาํ

แผนการจดัประสบการณ์ตาม

แนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี 
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เน้ือหา ขอ้คาํถาม ขอ้คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้แนะนาํ

เพื่อปรับแก ้เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เห็น

ดว้ย 

 6.ส่งเสริมการจดัสภาพแวดลอ้ม

ภายในหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ของนกัเรียน 

7.มีการพฒันาการจดัการเรียน

การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

8.มีการส่งเสริมและพฒันาการทาํ

แผนงานการบูรณาการนวตักรรม

การเรียนการสอนตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ีในระดบั

ปฐมวยั 

    

 ดา้นการพฒันาส่ือการเรียนการ

สอน 

    

 9.มีการส่งเสริมการผลิตส่ือการ

เรียนการสอนตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ีอยา่งหลากหลายวธีิ 

10.มีการพฒันาการผลิตส่ือการ

เรียนการสอนตามแนวคิดแบบ

มอนเตสซอร่ีอยา่งหลากหลายวธีิ 

    

 ดา้นการประเมินพฒันาการ 

11.มีการรวบรวมขอ้มูลใบ

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ

นกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม 

12.มีการรวบรวมแฟ้มผลงาน

นกัเรียนในระดบัปฐมวยั 

 

    

 

 



 

160 

เน้ือหา ขอ้คาํถาม ขอ้คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ขอ้แนะนาํเพื่อ

ปรับแก ้เห็น

ดว้ย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่

เห็น

ดว้ย 

 13.มีการรวบรวมขอ้มูลแบบ

สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน

ขณะปฏิบติักิจกรรม 

    

 

 

                                                                                    ขอแสดงความขอบคุณอยา่งยิง่ 

                                                                                                         นางพทัธนนัท ์ ปาเป็ง 

ครูโรงเรียนบา้นแม่ตะละ 

 

 

                                                                                           ลงช่ือ                                                            

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

        (...........................................................) 

       ผูเ้ช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสรุปการประชุมปฏิบัติการร่างคู่มือเพ่ือการวจัิย 

เร่ือง 

การบริหารงานวชิาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียน

ระดับปฐมวยัในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานจังหวดัเชียงใหม่โดยใช้

กระบวนการ PDCA 

คําช้ีแจง 

1. การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการพฒันาคู่มือการบริหารงานวชิาการดา้นกิจกรรม

เสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดบัปฐมวยัในสังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ผูใ้หข้อ้มูลคือ ครูผูส้อนระดบัปฐมวยั 

3. กรุณาแสดงความคิดเห็นทุกขอ้เพื่อประโยชน์ในการนาํผลของการวจิยัไปใชพ้ฒันาการ

จดัทาํคู่มือการบริหารงานวชิาการต่อไป 

 

                            ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือ 

                                                                                                  นางพทัธนนัท ์ ปาเป็ง 

                                                                                     นกัศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต 

                                                                                               สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

                                                                                                มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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โปรดแสดงความคิดเห็น ขอ้สรุปประเด็นการประชุมปฏิบติัการเก่ียวกบัการจดัทาํร่างคู่มือการ

บริหารงานวชิาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดบั

ปฐมวยัในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม ่ดงัน้ี 

กาํหนดช่ือของคู่มือ

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

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

เหตุผลและความจําเป็นในการจัดทาํร่างคู่มือ (วตัถุประสงคข์องคู่มือ , ขอบเขตเน้ือหาในคู่มือ , 

ประโยชน์ท่ีไดจ้ากคู่มือ) 

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

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

วเิคราะห์งานทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดทาํร่างคู่มือแต่ละองค์ประกอบ 

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

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

การดําเนินการปฏิบัติการจัดทาํร่างคู่มือมีข้ันตอนดังนี ้

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

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

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดทาํร่างคู่มือ 

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

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

การปรับปรุงจัดทาํร่างคู่มือ 

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

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

 

ขอขอบคุณท่ีแสดงความคิดเห็น 
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ภาคผนวก ช 

แบบประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของคู่มือ 

เร่ือง  :  การบริหารงานวชิาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิด แบบมอนเตสซอร่ีของ

โรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ 

คําช้ีแจง 

  ขอความอนุเคราะห์ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการบริหารงานวชิาการ

ดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ 

ตอนที ่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบประเมิน 

ตอนที ่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารงานวชิาการดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิด

แบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตอนที ่ 3  แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะการบริหารงานวชิาการดา้น

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิด แบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ 

  ขอความกรุณาใหท้่านไดต้อบใหค้รบทุกขอ้คาํถามและคาํตอบของท่านทั้งหมดจะถูก

เก็บเป็นความลบัจะไม่มีผลกระทบหรือไม่เป็นผลเสียหายต่อตวัท่านแต่อยา่งใด และเม่ือตอบ

แบบสอบถามเสร็จแลว้กรุณาตรวจสอบอีกคร้ังวา่ท่านไดต้อบครบทุกขอ้แลว้หรือไม่ แบบสอบถามท่ี

ตอบครบทุกขอ้เท่านั้น จะเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ และนาํไปใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 

  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากผูบ้ริหาร คณะครู ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์

ในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสน้ี 

นางพทัธนนัท ์   ปาเป็ง 

นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

คณะครุศาสตร์   มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ตอนที ่ 1       ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบประเมิน 

คําช้ีแจง :  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  �   หน้าข้อความทีเ่ป็นจริงเกีย่วกบัข้อมูลส่วนตัว

ของท่าน (โปรดตอบคําถามทุกข้อ) 

1.  เพศ 

   1)  �   ชาย 

   2)  �   หญิง 

2.  อาย ุ

1)  �   ตํ่ากวา่  25  ปี 

2)  �   25 – 34  ปี 

3)  �   35 – 44 ปี 

4)  �   45  ปีข้ึนไป 

3. วฒิุการศึกษา 

1)  �   ปริญญาตรี 

2)  �   ปริญญาโท 

3)  �   ปริญญาเอก 

4.  ประสบการณ์การทาํงาน 

1)  �   1 – 5 ปี 

2)  �   6 – 10  ปี   

3)  �   11 - 15 ปี 

4)  �   16  ปี ข้ึนไป 

5.  ตาํแหน่งท่ีปฏิบติังาน 

1)  �   ผูบ้ริหาร  2)  �   อาจารย ์   3)  �   อ่ืน ๆ............................. 
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ตอนที ่ 2  คู่มือการบริหารงานวชิาการด้านกจิกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ี

ของ   โรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานจังหวดัเชียงใหม่ 

คําช้ีแจง  :   โปรดตอบคาํถามตามสภาพความเป็นจริง โดยเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่องระดบั          

ความพึงพอใจ ในช่องวา่งหลงัขอ้ความของแต่ละหวัขอ้ทางขวามือ ซ่ึงกาํหนดหมายเลข

ไวด้งัน้ี 

5 หมายถึง   พึงพอใจในระดบั  มากท่ีสุด 

4 หมายถึง   พึงพอใจในระดบั  มาก 

3 หมายถึง   พึงพอใจในระดบั  ปานกลาง 

2 หมายถึง   พึงพอใจในระดบั  นอ้ย 

1 หมายถึง   พึงพอใจในระดบั  นอ้ยท่ีสุด 

ข้อ รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

ความพงึพอใจด้านรูปเล่มของคู่มือ 

1 ขนาดของคู่มือ      

2 ความสวยงามของปกหนา้      

3 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรปกหนา้      

4 ความถูกตอ้งของการพิมพ ์      

5 ส่วนประกอบของปกนอก      

ความพงึพอใจด้านเน้ือหาของคู่มือ 

1 เน้ือหาครอบคลุม      

2 เน้ือหามีความกระชบั ทาํความเขา้ใจไดง่้าย      

3 เน้ือหามีความชดัเจนทุกขั้นตอน      

4 เน้ือหามีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั      

5 การลาํดบัขั้นตอนก่อนหลงัของเน้ือหา      

6 เน้ือหาของคู่มือตรงกบัความตอ้งการของท่าน      
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ข้อ รายการ 

ระดับความพงึพอใจ 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ป
าน

กล
าง

 

น้
อย

 

น้
อย

ท
ีสุ่ด

 

7 เน้ือหาสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัจริงได ้      

8 สาํนวนภาษาท่ีใชเ้ขา้ใจง่าย      

9 ภาษาท่ีใชถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารใชภ้าษา      

ความพงึพอใจด้านการนําไปใช้ 

1 ความรู้จากคู่มือ สามาถนาํไปใชแ้กไ้ขปัญหาไดด้ว้ย

ตนเองและแนะนาํผูอ่ื้นได ้

     

2 สามารถนาํไปปฏิบติัได ้      

3 ความรู้ท่ีไดจ้ากคู่มือสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ดา้น

การบริหารงานวชิาการได ้

     

4 ดา้นการประเมินพฒันาการนกัเรียน สามารถเขา้ใจได้

ง่ายมีความละเอียด 

     

5 สามารถนาํคู่มือพกพาไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก      
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ตอนที ่ 3   ปัญหา  และข้อเสนอแนะ 

คําช้ีแจง     โปรดแสดงปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  คู่มือการบริหารงานวชิาการดา้นกิจกรรม

เสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวดัเชียงใหม่ 

รายการ ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1.  ด้านรูปเล่มของคู่มือ   

  

  

  

  

  

2.  ดา้นเน้ือหาของคู่มือ   

  

  

  

  

  

3.  ดา้นการนาํไปใช ้   

  

  

  

  

 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 
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ภาคผนวก  ซ 

คู่มือการบริหารงานวชิาการด้านกจิกรรมเสริมประสบการณ์ 

ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร่ีของโรงเรียนระดับปฐมวยั 

สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานจังหวัดเชียงใหม่ 

Academic Administration Manual for Experience Enhancement Activities According to 

Montessori concept of primary school Under the Office  
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