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โดย   คนึง สายแก้ว
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น
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ปัญหาการศึกษาปฐมวยั
ในจงัหวดัสุรินทร์

ปัญหาการบริหาร
จดัการ

• ขาดเอกภาพการจัดการ
• การบริการไม่ครอบคลุม

ทั�งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ

• ขาดการประสานงาน
• มีคุณภาพมาตรฐาน

แตกต่างกนั
• ขาดการบูรณาการที�มี

ประสิทธิภาพ

ปัญหาครู/ผูบ้ริหาร

• ครูจบสาขาอื�นไม่ใช่
การศึกษาปฐมวัย

• ครูและผู้บริหารขาด
ความรู้เรื�องหลกัสูตร 
การเรียนการสอน  การ
จัดประสบการณ์ การ
วัดผลประเมินผล

• ขาดการนิเทศ กํากับ
ติดตาม

ปัญหาเด็กปฐมวยั

• ปัญหาทุพโภชนาการ
• ความยากจน
• ความขาดแคลน
• ขาดการดูแลสุขภาพ

อนามัย
• พฒันาการตํ�ากว่าเกณฑ์



ทางเลือก
อนาคต

ขอ้เสนอเชิงนโยบายการ
บริหารจดัการศึกษา

ปฐมวยัในจงัหวดัสุรินทร์

พฒันาศกัยภาพ
การบริหาร

ยุทธศาสตร์การบริหารแบบ
มีส่วนร่วม

นโยบายสู่การปฏิบตัิ
แบบมีสว่นรว่ม

• vision
• mission
• goal
• strategic 
• indicator

• propriety
• feasibility
• congruity
• utility

school 
based 

management

all for 
education

• การบริหารโดย
ภาพรวม

• การบริหารวิชาการ 
• การบริหารงานบุคคล
• การบริหารงาน

งบประมาณ
• การบริหารงานทั �วไป



วตัถุประสงคก์ารวิจยั

เพื�อพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั

ในจงัหวดัสุรินทร์ ในองค์ประกอบด้าน วสัิยทัศน์ (vision) พนัธกจิ

(mission) เป้าหมาย (goal) กลยุทธ์ (strategy ) และตัวชี�วดั 

(indicator)  ของการบริหารโดยภาพรวม  และในด้านการ

บริหารงานวชิาการ  การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน

งบประมาณ และการบริหารงานทั�วไป



ประโยชนท์ี�
คาดว่าจะ

ไดร้บั

๏ ได้รูปแบบการพฒันาข้อเสนอ
เชิงนโยบายที�ยึดหลกัการวจิัย
แบบผสมผสาน (mixed 
methodology) และการได้ข้อมูล
ตามหลกัการสามเส้า 
(triangulation )

๏ เป็นการนําเสนอรูปแบบการวจิัย
เชิงนโยบายที�ยึดหลกัการมีส่วน
ร่วม (participation ) และ
หลกัการบริหารเชิงบูรณาการ 
(integrated management)

๏ ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายที�ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื�อ
นําไปใช้เป็นแนวทางกาํหนด
มาตรฐาน คุณภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารต่อไป

๏ สถานศึกษาปฐมวยั สามารถ
นําแนวทางไปสู่การปฏิบัติ
เพื�อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
มีมาตรฐานคุณภาพ

๏ สถานศึกษานําไปเป็น
แนวทางกําหนดนโยบาย
กระบวนการพฒันา วางแผน 
และตัดสินใจทั�งระดบั
นโยบาย และระดับปฏิบัติ

๏ ได้ข้อมูลสารสนเทศทางการ
บริหารการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเพื�อใช้เป็นฐานข้อมูล
การจัดทาํนโยบาย
สถานศึกษา

เชิงวชิาการ ประยุกต์ใช้



 ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงนโยบาย (policy research) ซึ�งพฒันา
จากกรอบแนวคิดของ วิโรจน์  สารรัตนะ (2548) Oaks (2003) 
และ Tashakkori & Teddile (1998) ที�ยดึหลกัการวิจยัแบบ mixed 
methodology เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลในการยกร่างขอ้เสนอเชิงนโยบาย
จากหลายแหล่งและหลกัการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียระดบั
ฐานราก (grass root stakeholders)



ขั�นตอนที� 1
การศึกษาบริบท

ขั�นตอนที� 2
การพฒันาร่าง

ขอ้เสนอเชิงนโยบาย

ขั�นตอนที� 3
การตรวจสอบร่างขอ้เสนอเชิงนโยบาย

ผลการวิจั
ย

การศึกษาเชิงสาํรวจสภาพ
ปัจจุบนัและแนวทางการ
แกปั้ญหาการบริหารจดั

การศึกษาปฐมวยัในจงัหวดั
สุรินทร์

การอภิปราย
กลุ่มเป้าหมาย เพื�อ
วิเคราะห์  จุดแข็ง  

จุดอ่อน โอกาส และสิ�ง
คุกคามของการบริหารจดั

การศึกษาปฐมวยัใน
จงัหวดัสุรินทร์

การศึกษาพหุกรณี 
สถานศึกษาตน้แบบ  

3  แห่ง

สังเคราะห์ผลการวิจยัทั�ง 3 
แหล่ง เพื�อเป็นแนว

ทางการจดัทาํเป็นร่าง
ขอ้เสนอเชิงนโยบายการ

บริหารจดัการศึกษา
ปฐมวยัในจงัหวดัสุรินทร์ 
ที�ประกอบดว้ยวิสยัทศัน์  

พนัธกิจ  เป้าหมาย  
กลยทุธ์ และตวัชี�วดัใน

การบริหารโดยรวม  การ
บริหารงานวิชาการ  การ
บริหารงานบุคคล  การ
บริหารงานงบประมาณ  

และการบริหารงานทั�วไป

การสมัมนาเชิง
ปฏิบตัิการ 2 ครั� ง

ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร  
ผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่าย

ต่างๆ  ครู 
คณะกรรมการ

สถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์

การสมัมนาเชิง
ปฏิบตัิการ

ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 
ผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่าย

ต่างๆ  ครู 
คณะกรรมการ

สถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์

การประชาพิจารณ์
ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 

ผูช่้วยผูบ้ริหารฝ่าย
ต่างๆ  ครู  

คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ

ศึกษานิเทศก ์ 
ผูป้กครอง  นกัศึกษา

ขอ้มูลจากผลการวิจยัที�นาํไปประกอบการพิจารณาการวิจยัในขั�นตอนต่าง ๆ ดว้ย  



ใช้โปรแกรม SPSS
 Х , SD

การวเิคราะห์ข้อมูล

จงัหวดัสุรินทรมี์สภาพการบริหารการจดัการ
ศึกษาปฐมวยัอยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น

ผลการศึกษา

๒.

ขั�นตอนที� 1
การศึกษาบริบท

การศึกษาเชิงสํารวจ
Survey study

2

1

2

1

ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา 8 หน่วยงาน 
345 คน ร้อยละ 90.78

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  แบบสอบถาม  60  ข้อ

เครื�องมือ

๒.
ความตรง IOC = 1 ทุกรายการ
ความเที�ยง = 0.9262

คุณภาพเครื�องมือ



ดาํเนินการอภิปราย  2 ครั�ง
ครั�งที� 1 : 1 กนัยายน 48
ครั�งที� 2 : 15 กนัยายน 48
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์

การดาํเนินการอภิปราย

ผลการอภปิราย จุดเด่น จุดด้อย โอกาส สิ�งคุกคาม การบริหารโดยภาพรวม 
การบริหารงานวชิาการ บุคคล งบประมาณและบริหารงานทั�วไป

ขั�นตอนที� 1
การศึกษาบริบท

การอภิปรายกลุ่ม
focus group discussion 

2

1

2

1

   

จุดประสงค์

๒.
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วย
ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ  ครูผู้สอน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์
ครั�งละ 12 คน  รวม  24 คน

ผู้ร่วมอภิปราย

จุดเด่น

โอกาส

จุดด้อย

สิ�งคุกคาม

       วเิคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และสิ�งคุกคาม การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั ด้าน
การบริหารโดยภาพรวม การบริหารงานวชิาการ   การบริหารงานบุคคล   การบริหารงาน
งบประมาณ และ การบริหารงานทั�วไป



จุดแข็ง (S)
1.  มีแผนโครงสร้างการบริหารที�ชดัเจน
2. บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ

กาํหนดนโยบายและแผน 

จุดอ่อน (W)
1.   ขาดทีมงานที�เขม้แขง็ในการวางแผนและกาํหนดนโยบาย
2.   ขาดการกาํหนดแผนนโยบายระยะสั�นและระยะยาว
3.  ขาดทิศทางในการกาํหนดนโยบายของ
สถานศึกษา
4.  เป้าหมายการพฒันาเดก็ปฐมวยัของสถานศึกษาขาดความ
ชดัเจน
5.  ขาดขอ้มูลการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั
6.   ขาดกระบวนการวิเคราะห์ระบบ แผน นโยบายที�ชดัเจน
7.  ขาดมาตรฐานการปฏิบติังาน
8.   ผูบ้ริหารขาดวิสยัทศัน์การบริหารการศึกษาปฐมวยั
9.   ขาดงบประมาณดาํเนินการดา้นการบริหาร

โอกาส  (O)
1.   สถานศึกษาสามารถดาํเนินการบริหารงาน

วิชาการ งานบุคคล  งานงบประมาณและการ
บริหารทั�วไปไดอ้ยา่งอิสระ
2.   สถานศึกษามีอิสระในการกาํหนด
นโยบายและแผน กลยทุธ์
3.   มีอิสระในการประสานความร่วมมือกบั
เขตพื�นที�การศึกษาและหน่วยงานอื�น

4.   มีทิศทางการพฒันาตามเกณฑม์าตรฐานการ
ประกนัคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษาที�ชดัเจน

สิ�งคุกคาม (T)
1.   สถานศึกษายงัไม่สามารถนาํผลการวิเคราะห์นโยบาย
และแผนมาพฒันาปรับปรุงการบริหารให้บรรลุตาม
เป้าหมาย
2.   สถานศึกษายงัไม่สามารถปฏิบติัตามกรอบนโยบายได้
ครบถว้น

ผลการวเิคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และ
สิ�งคุกคาม ด้านการบริหารโดยภาพรวม



ผลการวิเคราะห์  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และสิ�งคุกคาม ด้านการบริหารงานวชิาการ

จุดแข็ง (S)
1.  มีการจดัทาํหลกัสูตรปฐมวยั
2. มีการจดัประสบการณ์แบบบูรณาการ
3. มีการสร้างความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
4. มีการจดัประสบการณ์ตามหลกัสูตร

จุดอ่อน (W)
1. ขาดการสนบัสนุนดา้นสื�อ
2. ขาดการพฒันาดา้นหลกัสูตร
3. หลกัสูตรสถานศึกษายงัไม่มีมาตรฐาน
4. ผูส้อนขาดทกัษะการจดักิจกรรมการพฒันา เด็กโดยองคร์วม
5. แหล่งเรียนรู้มีนอ้ย
6. ขาดการวจิยัในชั�นเรียน
7. ขาดเอกภาพ  ทิศทาง บรรทดัฐานในการ ดาํเนินงาน
8.  ขาดการกาํกบัติดตาม ผูนิ้เทศขาดความรู้ และขอ้แนะนาํที� เหมาะสม
9.  กรณีศูนยพ์ฒันาเด็กขาดการจดัทาํหลกัสูตร และการจดัประสบการณ์
    ไม่ครบถว้นตาม หลกัสูตร

 สิ�งคุกคาม (T)
1. ครูขาดความมั�นใจในการสร้างผลงาน
ทางวิชาการ  และการเขา้สู่ตาํแหน่งวิทยฐานะ
2.  แต่ละสถานศึกษาไม่มีบรรทดัฐานในการ
ดาํเนินงานดา้นการศึกษาปฐมวยั
3. ขาดเกณฑก์ารประเมินพฒันาการเด็กที�ชดัเจน
4. ความยากจนและการที�พ่อแม่ไม่ไดอ้ยูก่บัลูก
ที�บา้นทาํใหเ้ด็กขาดความรักความอบอุ่น
5.รูขาดความรู้ในการจดัทาํแฟ้มขอ้มูลเด็ก
6.แหล่งเรียนรู้และขอ้มูลเพื�อการศึกษาปฐมวยัใน 
ทอ้งถิ�นมีนอ้ย 

โอกาส  (O)
1. ไดรั้บความร่วมมือจากกบัชุมชนทอ้งถิ�น
2. ไดรั้บความร่วมมือจากมหาวิทยาลยัราชภฏั
3.  มีการใชสื้�อนวตักรรม TV , VCD  มากขึ�น
4. ไดรั้บการยอมรับจากทอ้งถิ�น’
5.  มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร     



ผลการวิเคราะห์  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และสิ�งคุกคาม ด้านการบริหารงานบุคคล
จุดแข็ง (S)

1.  ครูมีประสบการณ์ที�ทนัต่อความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยี
2.  มีครูเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัเพื�อพฒันา
เดก็
3.  ครูมีความรัก ความเขา้ใจ และเอาใจใส่
ต่อเด็กเป็นอยา่งดี
4.  ครูมีความกระตือรือร้นที�จะพฒันาตนมากขึ�น

จุดอ่อน (W)
1. ครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวยั
2. ผูบ้ริหารขาดวสิัยทศัน์ทางการศึกษาปฐมวยั
3. ครูขาดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน
4. ขาดนโยบายและโครงการพฒันาครูในรอบปี
5. ขาดการแนะแนวและใหค้วามรู้กบัผูป้กครอง
6. ครูไม่เขา้ใจและขาดความตระหนกัในบทบาทหนา้ที�ครูปฐมวยั
7. ครูขาดทกัษะและเทคนิคการสอน
8. ครูขาดการนิเทศติดตามผล
9.  ศูนยเ์ด็กขาดกระบวนการคดัเลือก สรรหาบุคลากรที�มีความรู้
ความสามารถในการจดัการศึกษาปฐมวยั

 สิ�งคุกคาม (T)
1. ขาดครูที�มีวุฒิทางการศึกษาปฐมวยั (ไม่มี ตาํแหน่งบรรจุ)
2. บุคลากรมีภาระรับผิดชอบงานอื�นมาก
3. ขาดอตัราการบรรจุครูปฐมวยั
4. ครูศูนยเ์ด็กขาดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เงินเดือนนอ้ย  
ขาดสวสัดิการ
5. ไม่มีอตัราทดแทนจากครูเกษียณอายรุาชการ
6. ให้ครูใกลเ้กษียณ  ครูขาดความรับผิดชอบมาสอนในระดบั
ปฐมวยั

โอกาส  (O)
1.  ผูป้กครองมีความเขา้ใจหลกัการจดั
การศึกษาปฐมวยัมากขึ�น
2.  มีการส่งเสริมครูเขา้ร่วมการฝึกอบรม
และพฒันาตนเองในหลกัสูตรที�เกี�ยวขอ้ง
3.  มีการจดัทีมงานพฒันาการศึกษาปฐมวยั
ร่วมกนั
4. ครูปฐมวยัมีโอกาสเขา้ศึกษาและพฒันา
ตนเอง
5. กฎหมายเปิดโอกาสให้ครูมีความกา้วหนา้
ใน วิชาชีพ 



ผลการวเิคราะห์  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และสิ�งคุกคาม ด้านการบริหารงานงบประมาณ

จุดแข็ง (S)
1. มีงบประมาณสนบัสนุนจากองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล
2. มีการจดัสรรงบประมาณตามความสาํคญั จาํเป็น
ก่อน – หลงั

จุดอ่อน (W)
1. งบประมาณที�ไดรั้บจากรัฐมีจาํกดัและนอ้ยไม่ เพียงพอต่อ
การดาํเนินการจดัการศึกษา
2. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางแห่งไม่สนบัสนุน
งบประมาณเพื�อการจดัการศึกษาปฐมวยั
3. ขาดระบบการตรวจสอบติดตามการใชจ่้าย งบประมาณ
4. ขาดการวางแผนการใชง้บประมาณที�เป็นระบบ
5. ขาดความคล่องตวัในการใชง้บประมาณ
6. มีงบประมาณสนบัสนุนค่อนขา้งนอ้ย

 สิ�งคุกคาม (T)
1. นโยบายการศึกษาปฐมวยัมิใช่การศึกษาภาค
บงัคบัรัฐสนบัสนุนงบประมาณนอ้ยกวา่การศึกษา
ภาคบงัคบั
2. ขาดการระดมทุนและทรัพยากรเพื�อการศึกษา
ปฐมวยั
3. สถานศึกษาขาดความรู้ในการจดัทาํบญัชีงบ
 งบประมาณที�เป็นระบบ

โอกาส  (O)
1. ศูนยพ์ฒันาเดก็ที�อยูใ่นเขตดูแลขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลไดรั้บการสนบัสนุนดา้น
งบประมาณ
2. สถานศึกษาบางแห่งมีโอกาสที�จะประสาน
ความร่วมมือกบัชุมชนในการสนบัสนุน

3. กฎหมายเปิดโอกาสให้มีการลงทุนเพื�อการ ศึกษา                                                               
4. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใชง้บประมาณของสถานศึกษา



ผลการวิเคราะห์  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และสิ�งคุกคาม ด้านการบริหารงานทั�วไป

จุดแข็ง (S)
1.  มีการประชุมผูป้กครองประจาํทุกปีทาํให้ 
ผูป้กครองมีความเขา้ใจและร่วมมือ                 
2. ผูป้กครองที�อยูใ่นเขตเทศบาลส่วนใหญ่ให้การ
สนบัสนุนการศึกษา 

จุดอ่อน (W) 
1. สถานศึกษาขาดการสนบัสนุนและ ประสานงาน     กบัองคก์าร ชุมชน  สังคมที�
จดัการศึกษา
2.  ศูนยพ์ฒันาเด็กส่วนใหญ่ไม่มีเครื�องเล่นสนาม สําหรับเด็กปฐมวยั หรือมีแต่ขาด
ความเหมาะสม และไม่ปลอดภยั
3. การประสานงานล่าชา้  ขาดความเหมาะสม
4.  งานธุรการยงัไม่ไดม้าตรฐาน
5.  ศูนยพ์ฒันาเด็กบางส่วนอาคารชาํรุดไม่ปลอดภยั
6. สถานศึกษาสังกดัเขตพื�นที�การศึกษาบางส่วนและ  ศูนยพ์ฒันาเด็กส่วนมากมี
ห้องนํ�าไม่เหมาะสมแล  ไม่เพียงพอต่อจาํนวนเด็ก
7.  สถานศึกษาสังกดัเขตพื�นที�การศึกษาบางส่วนแล  ศูนยพ์ฒันาไม่มีอาหารวา่ง
สาํหรับเด็กทั�งช่วงเชา้  และบ่าย
8.  การจดัสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา ไม่เอื�อต่อการเรียนรู้สาํหรับเด็กปฐมวยั
9.  ขาดแหล่งเรียนรู้ที�เอื�อต่อการจดัประสบการณ์ สําหรับเด็กปฐมวยั 
10. การพฒันาสุขภาพอนามยัเด็กปฐมวยัยงัไม่ได้ มาตรฐาน

 สิ�งคุกคาม (T) 
1. ผูป้กครองไม่เขา้ใจในบทบาทหนา้ที�ตนเองมอบ ภาระใหค้รูและโรงเรียนและขาด
การมีส่วนร่วม

2. เด็กในชนบทส่วนใหญ่มิไดอ้ยูก่บับิดามารดาทาํให้  เด็กขาดความอบอุ่น มีการ
พฒันาล่าชา้

3. ขาดระบบเครือข่ายเพื�อประสานความร่วมมือ
4. ขาดการวิเคราะห์ระบบโครงสร้างการบริหาร และภารกิจสถานศึกษา

5.  ผูป้กครองขาดความรู้ความเขา้ใจในการเตรียม ความพร้อม  มุ่งเนน้ใหเ้ด็กอ่านออก
เขียนได้
6.  ขาดระบบการนาํเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื�อ การบริหารจดัการสถานศึกษา

โอกาส  (O)
1. ผูป้กครองมีความสมัพนัธ์กนัดี  มีการ พบปะกนัได้
ตลอดเวลา  สามารถร่วม มือแกปั้ญหาเด็กได้
2. ผูป้กครองและชุมชนพร้อมให้ความร่วมมือ   
กบัสถานศึกษาถา้ไดรั้บการสร้างความเขา้ใจ



• ใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (in 
depth interview)
• แบบวเิคราะห์เอกสาร 
• ทดลองใช้  10 ราย

เครื�องมือ ขั�นตอนที� 1
การศึกษาบริบท

การศึกษาพหุกรณี
Multi - case study

2

1

2

1

   

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

๒.
• สาธิตอนุบาลละอออุทิศ
• อนุบาลสามเสน
• จิตตเมตต์ (ปฐมวยั)

สถานศึกษาต้นแบบ

ใช้กระบวนการเลอืกบนพื�นฐานของทฤษฏี (operational construct sampling ) จากข้อมูล
นักศึกษาปริญญาเอก 6 คน นักวชิาการ 3 คน ผู้บริหารและครู 5 คน ศึกษานิเทศก์ 5 คน ได้
สถานศึกษา 6 แห่ง ที�มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ 3 แห่ง

๒.• การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (in 
depth interview)
• การสังเกตและการจดบันทึก 
(observation and field note)
• การวเิคราะห์เอกสาร (document 
analysis)

การเกบ็รวบรวมข้อมูล (กค.- ธค. 48)

๒.
• วิธีการวิเคราะห์เนื�อหา 
(content analysis) ลงในแบบ
บันทึกข้อมูล ถอดเทป  สรุป
ความ

การวิเคราะห์ข้อมูล





สภาพปัจจุบัน การบริหารจดั
การศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัสุรินทร์

การศึกษาเชิงสํารวจ

    สรุป 
       สังเคราะห์
      ข้อมูลจากการ
       ศึกษา บริบท

2

1

2

1

จุดประสงค์

๒.
   สถานศึกษาต้นแบบ 
การบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัยที�มีคุณภาพ 
3 แห่ง 

การศึกษาพหุกรณี

เพื�อกาํหนดจุดเด่น จุดด้อย โอกาส
และสิ�งคุกคามการบริหารจดั
การศึกษาปฐมวยัในจงัหวดัสุรินทร์

การอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย

๒.ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย

    ข้อค้นพบที�สําคัญ เพื�อนํามาพฒันา
เป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย



• ผลการศึกษาเชิงสํารวจ
• ผลการอภปิรายกลุ่มเป้าหมาย
• ผลการศึกษาพหุกรณี
• ผลการสังเคราะห์ในขั�นตอนที� 1

เครื�องมอืประกอบการสัมมนา

ผลการสัมมนา

ขั�นตอนที� 2
การพฒันาร่างข้อเสนอ

เชิงนโยบาย

2

1

2

1

   

จุดประสงค์

๒.
จัดสัมมนา   2  ครั�ง
ครั�งที� 1 : 20  เมษายน  49
ครั�งที� 2 : 21  เมษายน  49

การดําเนินการสัมมนา

    เพื�อพฒันาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย  การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั ในองค์ประกอบด้าน
วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี�วดั ของการบริหารโดยภาพรวม   การบริหารงาน
วชิาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานทั�วไป

   ได้สรุปร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั ที�
พฒันาปรับปรุงแล้ว

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

•  ผู้บริหารครั�งละ 4 คน

•  ผู้ช่วยผู้บริหารครั�งละ  10 คน

•  ผู้มีส่วนได้เสียครั�งละ  6 คน



การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื�อพฒันาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร์  วันที� 20 และวนัที� 21  เมษายน 2549 

 ณ  มหาวทิยาลยัราชภัฏสุรินทร์

ร่างข้อเสนอเชิง
นโยบายที�พฒันา

ปรับปรุง



• ผลการศึกษาเชิงสํารวจ
• ผลการอภปิรายกลุ่ม
• ผลการศึกษาพหุกรณี
• ผลการพฒันาร่างข้อเสนอนโยบาย 
  ในขั�นตอนที� 2

เครื�องมอืประกอบการสัมมนา

ผลการตรวจสอบ

ขั�นตอนที� 3
การตรวจสอบร่าง

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

2

1

2

1

   

จุดประสงค์

๒.
ดําเนินการตรวจสอบ 2 ขั�นตอน
ขั�นตอนที� 1 การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ (operational 
seminar) 
ขั�นตอนที� 2 การประชาพจิารณ์ 
ผู้มีส่วนได้เสีย  (public hearing 
of stakeholders)

การดําเนินการ

      เพื�อตรวจสอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั ในองค์ประกอบด้าน
วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี�วดั ของการบริหารโดยภาพรวม   การบริหารงาน  
วชิาการ   การบริหารงานบุคคล    การบริหารงานงบประมาณ  และการบริหารงานทั�วไป

ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารการจัด
การศึกษาปฐมวยัที�มีความเหมาะสม    
เป็นไปได้ มีสอดคล้อง  และมีประโยชน์



การ
ตรวจสอบ
ร่างข้อเสนอ
เชิงนโยบาย

๒.
๏ ผู้บริหาร  8  คน
๏ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ  ฝ่ายละ 3 คน 
รวม 12 คน
๏ ครูผู้สอน  2  คน
๏ คณะกรรมการสถานศึกษา  2 คน
๏ ศึกษานิเทศก์  2  คน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Operational seminar 
3 พฤษภาคม 2549

ผู้เข้าประชุม
26 คน

๒.
๏ ผู้บริหาร  4  คน
๏ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการ 4 คน 
๏ ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล 7 คน
๏ ผู้ช่วยฝ่ายงบประมาณ 12 คน 
๏ ผู้ช่วยผ่ายบริหารทั�วไป 5 คน 
๏ ครูผู้สอน  20  คน
๏ คณะกรรมการสถานศึกษา  4  คน
๏ ศึกษานิเทศก์  2  คน
๏ นักศึกษาโปรแกรมปฐมวัย  13 คน
๏ ผู้ปกครองและผู้สนใจ  13  คน

การประชาพจิารณ์ผู้มีส่วนได้เสีย (Public hearing of stakeholders )
24 พฤษภาคม 2549

ผู้เข้าประชุม
120 คน



การประชาพจิารณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื�อตรวจสอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร์ วนัที� 24 พฤษภาคม 2549

ณ  มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์



ผลการวิจยั

ไดข้อ้เสนอเชิงนโยบายการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั
ในจงัหวดัสุรินทร์  ในองคป์ระกอบดา้นวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  
เป้าหมาย  กลยทุธ์และตวัชี�วดัของการบริหารโดยรวม  การ
บริหารงานวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงาน
งบประมาณและการบริหารงานทั�วไป ที�มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งมีประโยชน์และมีความเป็นไปได้

พนัธกิจ เป้าหมาย กลยทุธ์

ตวัชี�วดั

วิสัยทศัน์



ภายในปี 2554  จงัหวดัสุรินทร์จะเป็นจงัหวดัชั�น
นาํในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัที�มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัเพื�อตอบสนองความตอ้งการ
ของทอ้งถิ�นอยา่งหลากหลายและทั�วถึง

ผลการวิจยั ดา้น
วิสัยทศัน์



       1)  จดัระบบการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยัที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2) สร้างโอกาสใหเ้ดก็กลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้ศึกษาในระดบัปฐมวยัทุกคน
3) สร้างและพฒันาเดก็ปฐมวยัใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม  และไดรั้บการเตรียมความพร้อม

ทางพฒันาการดา้นร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา
4)  สร้างเครือข่าย  แหล่งการเรียนรู้  และระบบสารสนเทศในการจดัการศึกษาปฐมวยัของ

จงัหวดัสุรินทร์  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
5)  สร้างความตระหนกัใหผู้ป้กครอง  และผูเ้กี�ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาระดบั

ปฐมวยั  
6)  ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ  เอกชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นใหจ้ดัการศึกษาระดบั

ปฐมวยั ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐาน
7)  พฒันาบุคลากร  และผูเ้กี�ยวขอ้งใหมี้ศกัยภาพในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัรวมทั�ง

สร้างขวญัและกาํลงัใจที�ดีในการปฏิบติังาน และกาํหนดเป้าหมายในการบริหารงานแต่ละดา้น

ผลการวจิยั
พนัธกิจ



       การบริหารโดยภาพรวม

 เป้าหมายดา้นการบริหารโดยภาพรวม มุ่งพฒันาจดัการศึกษา
ปฐมวยัโดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม และจดัใหมี้การวิเคราะห์ตนเอง  
ร่วมวางแผน  กาํหนดมาตรฐานใหเ้กิดความชดัเจน  มีการจดัสรร
งบประมาณและสิ�งอาํนวยความสะดวก  มีการบริหารที�มอบหมายคณะ
บุคคลผา่นการวิเคราะห์ระบบและมีการนาํผลการประเมินมาพฒันา
ปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินการจดัการศึกษาปฐมวยัใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถิ�น 

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  13  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  36  ตัว



       การบริหารงานวชิาการ

 เป้าหมาย  กลยทุธ์และตวัชี�วดัดา้นการบริหารงานวิชาการ  
ประกอบดว้ย  7 งาน  คือ 

1) การเรียนการสอน  
2) หลกัสูตร  
3) การประเมินผลการเรียน 
4) สื�ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้  
5) การบริหารงานวิจยัและการพฒันางานวิชาการ 
6) การประกนัคุณภาพ 
7) การนิเทศติดตามผล 

เป้าหมาย



       
การบริหารงานวชิาการ

เป้าหมายด้านการเรียนการสอน 1

       มุ่งพฒันาการจัดเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีพฒันาการโดย
องค์รวม  ทั�งด้าน  ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  คุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมที�พงึประสงค์  ตลอดจนพฒันาส่งเสริมทักษะ 
การคิด  ให้เด็กปฏิบัติและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย 

                              

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  12  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  31  ตัว



       
การบริหารงานวชิาการ

เป้าหมายด้านการเรียนการสอน 2

       มุ่งพฒันาครูปฐมวยัให้สามารถจดัการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั   

                          

                             

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  4  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  12  ตัว



       
การบริหารงานวชิาการ

เป้าหมายด้านการพฒันาหลกัสูตร 

       มุ่งพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานระดับเดียวกนั  
แต่มีความหลากหลาย  เน้นให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดหลกัสูตรที�สอดคล้องกบัท้องถิ�น  มีกรรมการบริหารหลกัสูตร  มี
การทบทวนปรับปรุงหลกัสูตรเป็นระยะๆ  เน้นให้ครูมีความรู้  ความ
เข้าใจเกี�ยวกบัหลกัสูตร  มีทักษะในการจัดประสบการณ์เป็นอย่างดีและ
สามารถจัดการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั                    

                               

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  14  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  35  ตัว



       
การบริหารงานวชิาการ

เป้าหมายด้านการประเมนิผลการเรียนการสอน

       มุ่งพฒันาให้สถานศึกษามีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนการสอน
และเลอืกใช้เครื�องมือประเมินผลพฒันาการตามศักยภาพทั�ง  4  ด้าน คือ 
ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ด้วยวิธีการที�หลากหลาย
และนําผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาแก้ไขข้อบกพร่องของเด็ก
ปฐมวยัเป็นรายบุคคลโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 

                          

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์ 7  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  19  ตัว



       
การบริหารงานวชิาการ

     เป้าหมายด้านการบริหารสื�อ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้

       มุ่งพฒันาให้สถานศึกษามีการผลติสื�อ  นวัตกรรมและจัดหาแหล่ง
เรียนรู้เพื�อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโดยร่วมมือกบัผู้ปกครองใน
การจัดหาสื�อที�ส่งเสริมพฒันาการเด็กด้านต่างๆ  และสื�อที�สอดคล้องกบั
หน่วยการเรียน   

                                  

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  8  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  27  ตัว



       
การบริหารงานวชิาการ

      เป้าหมายด้านการบริหารงานวิจัยและพฒันางานวชิาการ

       มุ่งพฒันาและสนับสนุนให้ครูปฐมวัยสามารถทําวิจัยในชั�นเรียน
เพื�อพฒันาการเรียนการสอน  โดยสถานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเรียน
การสอน  ปัญหาผู้เรียน  และร่วมกนัแสวงหาวิธีแก้ปัญหา  ตลอดจน
สนับสนุนงบประมาณ  สิ�งอาํนวยความสะดวกและจัดให้มีเวทเีพื�อแสดง
ผลงานของครู   

                                    

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  6  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  17  ตัว



       
การบริหารงานวชิาการ

     เป้าหมายด้านการบริหารงานประกนัคุณภาพสถานศึกษา

       มุ่งพฒันาการจัดการศึกษาปฐมวยัให้มมีาตรฐานการประกนั
คุณภาพ  โดยมีการจัดทํารายงานเสนอต่อสาธารณชนประจําปี  มีการ
ประเมินภายนอกจาก  สมศ.  บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประกนั
คุณภาพ  และมีการตรวจสอบติดตามการดําเนินงานโดยใช้วงจร  PDCA     

                                 

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  10 กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  22  ตัว



       
การบริหารงานวชิาการ

   เป้าหมายด้านการบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษา

       มุ่งพฒันาการจัดการศึกษาปฐมวยั  โดยการบริหารงานนิเทศภายใน
สถานศึกษา  โดยสถานศึกษามีการกาํหนดรูปแบบและการดําเนินการ
นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื�องและเป็นการ
นิเทศแบบกลัยาณมิตร  มีทีมพี�เลี�ยงเพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ�งกนัและกนั   

                                    

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  6  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  19  ตัว



                 กลยุทธ์และตัวชี�วดัด้านการบริหารงานบุคคล

  เป้าหมาย  กลยทุธ์และตวัชี�วดัดา้นการบริหารงานบุคคล 
ประกอบดว้ย   4 งาน  คือ 

1) การวางแผนอตัรากาํลงั  
2) การสรรหาและคดัเลือกครูปฐมวยั  
3) กระบวนการพฒันาบุคลากร
4) โครงสร้างการบริหารและการธาํรงรักษาบุคลากร 

เป้าหมาย



       
การบริหารงานบุคคล

       เป้าหมายด้านการวางแผนอตัรากาํลงั  1

       มุ่งพฒันาให้มีการวางแผนอตัรากาํลงัครูปฐมวยัในเขตพื�นที�
การศึกษา   และหน่วยงานอื�นที�จัดการศึกษาปฐมวยั   

                          

                             

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  2  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  5  ตัว



       
    การบริหารงานบุคคล

       เป้าหมายด้านการวางแผนอตัรากาํลงั  2

       มุ่งพฒันาบุคลากรโดยกาํหนดนโยบายให้ครูปฐมวยัได้สอนตรงตาม
วุฒิที�สําเร็จการศึกษา     

                          

                             

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  4  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  7  ตัว



       
  การบริหารงานบุคคล

      เป้าหมายด้านการสรรหาและคดัเลอืกครูปฐมวยั

       มุ่งพฒันา   และสรรหาครูปฐมวัย  บุคลากร  โดยมีระบบการสรรหา
และคัดเลอืกบุคลากรที�มีความรู้  ความสามารถ  และมีเจตคติตรงตาม
สายงาน  สามารถปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

                          

                             

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  6 กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  12  ตัว



       
      การบริหารงานบุคคล

       เป้าหมายด้านกระบวนการพฒันาบุคลากร

       มุ่งพฒันาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาปฐมวัย  โดยกาํหนดแนว
ทางการพฒันาที�สอดคล้องกบัความต้องการของครู  มีการจัดตั�งกองทุน
เพื�อการพฒันา  เสริมสร้างจิตสํานึก  และสร้างขวัญกาํลงัใจให้บุคลากร  
มีการเพิ�มพูนความรู้  ความสามารถ  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที�ด ี  

                                 

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  19  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  47  ตัว



       
การบริหารงานบุคคล

  เป้าหมายด้านโครงสร้างการบริหารและการธํารงรักษาบุคลากร

       มุ่งพฒันาโครงสร้างการบริหารและการธํารงรักษาบุคลากร  โดย
ส่งเสริมให้ผู้บริหารสร้างขวัญกาํลงัใจ  มีการจัดสวัสดิการ  กระบวนการ
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน  ให้ครูมีโอกาส  มีส่วนร่วมในการบริหาร  
มีการจัดตั�งกองทุนช่วยเหลอืและพฒันาครู

                             

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  11  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  26  ตัว



                 กลยุทธ์และตัวชี�วดั ด้านการบริหารงานงบประมาณ

  เป้าหมาย  กลยทุธ์และตวัชี�วดั ดา้นการบริหารงาน
งบประมาณ ประกอบดว้ย 3 งาน คือ 

1) การวิเคราะห์และการจดัเสนองบประมาณ
2) การบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณ
3) ระบบติดตามและตรวจสอบการใชง้บประมาณ

เป้าหมาย



       
    การบริหารงานงบประมาณ

     เป้าหมายด้านการวิเคราะห์และการจัดเสนองบประมาณ

       มุ่งพฒันาการวิเคราะห์และจัดเสนองบประมาณ  โดยส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการวิเคราะห์นโยบาย  การจัดสรรงบประมาณ  การระดม
ทรัพยากรเพื�อการจัดการศึกษาปฐมวัยตามโครงสร้าง  มุ่งเน้นผลงาน  
และตรวจสอบการใช้งบประมาณที�เป็นระบบ   

                                 

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  7  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  15  ตัว



       
การบริหารงานงบประมาณ

    เป้าหมายด้านระบบการบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณ

       มุ่งพฒันาระบบการบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณ  โดย
สนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารการเงิน  บัญชีที�เป็นระบบตามแผน  มี
คณะกรรมการกาํหนดเป้าหมาย  จัดทําแผนงบประมาณ  ตลอดจนการ
ประชาสัมพนัธ์การใช้จ่ายงบประมาณ 

                                  

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  9  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  22  ตัว



การบริหารงานงบประมาณ
    เป้าหมายด้านระบบติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ

       มุ่งพฒันาระบบติดตาม  ตรวจสอบการใช้งบประมาณ  โดยส่งเสริม
ให้สถานศึกษานําระบบการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแบบมีส่วน
ร่วมในรูปของคณะกรรมการโดยยดึระเบียบและประหยัด   

                                 

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  4  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  13  ตัว



    กลยทุธ์และตวัชี�วดัดา้นการบริหารงานทั�วไป

 เป้าหมาย  กลยทุธ์และตวัชี�วดัดา้นการบริหารงานทั�วไป 
ประกอบดว้ย   5 งาน  คือ 

1) โครงสร้างและภารกิจการดาํเนินงาน
2) การจดัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษา  
3) การประชาสัมพนัธ์สถานศึกษา
4) การบริหารงานธุรการ 
5) การพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 

เป้าหมาย



       
การบริหารงานทั�วไป

    เป้าหมายด้านโครงสร้างและภารกจิการดําเนินงานของสถานศึกษา

       มุ่งพฒันาโครงสร้างและภารกจิการดําเนินงานของ
สถานศึกษา  โดยมีการวิเคราะห์โครงสร้าง  มีการนําเทคโนโลยีมา
ใช้ในการบริหารจัดระเบียบการปฏิบัติงาน  มีการประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน   

                                   

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  11  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  28  ตัว



       
การบริหารงานทั�วไป

    เป้าหมายด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา

       มุ่งพฒันาการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  โดย
สถานศึกษาจัดหาวัสดุ  สิ�งอาํนวยความสะดวกที�เหมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และคํานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน  
ส่งเสริมพฒันาแหล่งเรียนรู้ทั�งภายในและภายนอกสถานศึกษาและ
สอดคล้องกบัความต้องการของเด็กและหน่วยการเรียนรู้                              

                      

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  7  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  16  ตัว



       
  การบริหารงานทั�วไป

    เป้าหมายด้านการประชาสัมพนัธ์

       มุ่งพฒันาด้านการประชาสัมพนัธ์เพื�อให้ผู้ปกครอง  ชุมชน
ได้รับความรู้  ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยมีวิธีการที�
หลากหลาย  เพื�อประสานความร่วมมือ  เผยแพร่ข้อมูล  นําเสนอ
ผลงานการจัดการศึกษาและการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา

                                   

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  4  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  12  ตัว



       
   การบริหารงานทั�วไป

    เป้าหมายด้านการบริหารงานธุรการ

       มุ่งพฒันางานด้านการบริหารงานธุรการ  โดยมีการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในงานธุรการ  มีระบบจัดเกบ็ที�สามารถนํามาใช้ใน
การจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัว

                                   

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  7  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  15  ตัว



       
การบริหารงานทั�วไป

    เป้าหมายด้านการพฒันาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

       มุ่งพฒันาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื�อการศึกษาปฐมวัย
ในการใช้เป็นฐานข้อมูลที�ทันสมัย  เป็นปัจจุบัน  สอดคล้องสัมพนัธ์
กบัฐานข้อมูลของเขตพื�นที�การศึกษา  สะดวกในการนํามาใช้และ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้

                                   

ผลการวจิยั
เป้าหมาย

มีกลยุทธ์  4  กลยุทธ์ และตัวชี�วดั  8  ตัว



 มีความชดัเจน  เป็นรูปธรรม ตรวจสอบได ้ ติดตาม
ประเมินผลได ้และแสดงใหเ้ห็นความสาํเร็จของนโยบาย  มี  5 
ลกัษณะคือ

๏  มีการวางแผน
๏  มีโครงการที�เกี�ยวขอ้ง
๏  มีการประเมินโครงการ / กิจกรรม
๏  มีการนาํผลการประเมินไปใช้
๏  การมีส่วนร่วมในแผนงานโครงการ

ตวัชี�วดั



1.  ประเดน็เกี�ยวกบักระบวนการวิจยั
2.   ประเดน็เกี�ยวกบัขอ้เสนอเชิงนโยบาย

การอภิปรายผล



1. ประเดน็เกี�ยวกบักระบวนการวิจยั
หลกัการ  2 ประการ

หลักการวิจัยแบบผสม
 Mixed Metrology.

     จากข้อมูลหลายแหล่ง  ในขั�นตอนที� 1

๏  survey study.

๏ focus group discussion.

๏ multi  - case study  3 แห่ง

หลักการมีส่วนร่วม
Participation

     จากบุคคลในระดับฐานราก( grass 
root stakeholders  ) ในขั�นตอนที� 2 
และ ขั�นตอนที� 3 จากผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ ครูผู้สอน 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ผู้ปกครอง นักศึกษา



๏  เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา : การมีส่วนร่วมจากฐานราก
๏ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : มองปัญหาเพื�อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกนั
๏  หลกัการจดัการแบบเนน้ความร่วมมือ (collaborative management.)
๏ site / school based  management. 
๏ integrated management. 
๏ bottom – up approach 
๏ knowledge management : tacit   knowledge
๏ empowered / decentralized approach 

หลกัการมีส่วนร่วม



๏   พรบ. : การกระจายอาํนาจการบริหารจดัการศึกษา
๏ หลกัการเชิงระบบ (system approach)
๏ หลกัการบริหารจดัการคุณภาพโดยรวม (total quality management)
๏ หลกัการบริหารโดยองคร์วม (holistic approach) 
๏ ครอบคลุมองคป์ระกอบนโยบาย

2. ประเด็นเกี�ยวกบัขอ้เสนอเชิง
นโยบาย

ด้านความครอบคลุม
องค์ประกอบ

“_ _ _ขอ้เสนอเชิงนโยบายมีกลยทุธ์ที�ชดัเจน ครอบคลุมบริหารทุกดา้น ช่วย
ใหส้ถานศึกษามีทิศทางการกา้วเดิน การบริหารมีความชดัเจนขึ�น เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัการตรวจประเมินและการประกนัคุณภาพ ตวัชี�วดั ช่วยใหผ้ม
สามารถตรวจติดตามการทาํงานและความสาํเร็จของการบริหารไดดี้ขึ�น…” 

(ผู้ร่วมสัมมนา, 24 พฤษภาคม 2549)



๏   เกิดจากพื�นฐานสภาพความเป็นจริงของบริบทจงัหวดัสุรินทร์
๏  ผา่นกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบติัการในการพฒันา และตรวจสอบ
     นโยบาย
๏  ผา่นการยนืยนัขอ้เสนอนโยบายจากการประชาพิจารณ์

2. ประเด็นเกี�ยวกบัขอ้เสนอ
เชิงนโยบาย

ด้านความสอดคล้อง
กับบริบท

เกณฑ์การตรวจสอบ

๏  ความเหมาะสม (propriety) : การไดม้า ครอบคลุมพนัธกิจ การใชส้าํนวน การจดักลุ่ม การ
    จดัลาํดบั

๏ ความสอดคลอ้ง (congruity)  :  นโยบายชาติ บริบทสังคม ความสอดคลอ้งในองคป์ระกอบ

๏ ความมีประโยชน์ (utility)  :  ผลดีที�เกิดกบัหน่วยงาน องคก์าร

๏ ความเป็นไปได ้ (feasibility)  :  การนาํไปปฏิบติั  ทรัพยากร ภาวะความเสี�ยงระเบียบกฎหมาย 



๏   ทฤษฎีการพฒันาคุณภาพแบบกา้วกระโดด (Six Sigma)  
      ของวิโรจน์ สารรัตนะ,2548
๏  ทฤษฎีการจูงใจเชิงเนื�อหา  (Content models) ของ

Mc Clelland. 
๏  ทฤษฎี ERG ของ Alderfer 
๏  ทฤษฎีปัจจยัจูงใจ Herzberg : ส่วนความสาํเร็จ การยอมรับ
๏  ทฤษฎี Maslow  :  ความตอ้งการความสาํเร็จ
๏  ทฤษฎีแรงจูงใจเชิงกระบวนการ  :  Process models.
๏ ทฤษฎีการกาํหนดจุดมุ่งหมาย  (Goal setting theory)
๏  ทฤษฎีภาวะผูน้าํเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic leadership)

2. ประเด็นเกี�ยวกบัขอ้เสนอ
เชิงนโยบาย

ด้านความท้าทาย
ของวิสัยทัศน์ร่วม



๏   กลยทุธ์แต่ละดา้นมีตวัชี�วดัที�ชดัเจน  สอดคลอ้ง
      เหมาะสม มีประโยชน์และเป็นไปได้
๏  ตวัชี�วดัแต่ละตวั สามารถตรวจสอบได ้ ติดตามประเมินผล
    ได ้เป็นรูปธรรม
๏  บ่งบอกถึงสภาพที�ตอ้งการ  ชดัเจนเพียงพอ
๏  เป็นกรอบแนวคิด  การประกนัคุณภาพภายใน  ภายนอก
๏  สะทอ้นสภาพการบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพ
     (full quality capacity)

2. ประเด็นเกี�ยวกบัขอ้เสนอ
เชิงนโยบาย

ด้านความชัดเจน
ของตัวชี�วัด

เพื�อการปฏิบัติ



ขอ้เสนอแนะในการนาํผล
การวิจยัสู่การปฏิบติั

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

•      หน่วยงานที�จัดการศึกษาปฐมวัย ควรนําข้อเสนอเชิงนโยบายไปพฒันาเป็น
แนวทางกาํหนดนโยบาย วางแผนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติ

•      การนําข้อเสนอเชิงนโยบายไปปฏิบัติ ควรปรับทิศทางใหม่ภายใต้จุดเด่นจุด
ด้อย โอกาสและข้อจํากดัของสถานศึกษาแต่ละแห่ง

•        การนํานโยบายสู่การปฏิบัติควรเลอืกกลยุทธ์ที�ทําให้เป้าหมายบรรลุผลมาก
ที�สุดก่อน กลยุทธ์ที�ซับซ้อนควรทําในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป



๏   ควรทาํวิจยัเพื�อ แกปั้ญหาหรือพฒันาเรื�องใดเรื�องหนึ�งที� จากผลการวิจยัครั� งนี� โดยวิธีการ
      วิจยัเชิงปฏิบติัการ (action research)
๏   ควรทาํวิจยัเพื�อพฒันานวตักรรมเพื�อการแกปั้ญหาหรือพฒันาเรื�องใดเรื�องหนึ�งจาก  

    ผลการวิจยัครั� งนี� โดยวธีิการวิจยัเชิงพฒันา (research and development) 
๏   ควรทาํวิจยัเพื�อศึกษาผลนาํขอ้เสนอเชิงนโยบาย การบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั
      สู่การปฏิบติัโดยการวิจยัเชิงประเมินผล (evaluative research) 
๏   ควรทาํวิจยัในประเด็นที�เป็นปัญหาหรือในทุกประเด็นเมื�อระยะเวลาผา่นไปช่วงเวลา
     หนึ�ง 3 ปี / 5 ปี / 10 ปีโดยวิธีวิจยัเชิงนโยบาย (policy research)
๏  ควรทาํวิจยัเพื�อทาํนายหรือกาํหนดสภาพที�พึงประสงคข์องการบริหารจดัการศึกษา   
    ปฐมวยัในทศวรรษหนา้ที�เนน้การสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญในลกัษณะการวิจยัเชิงอนาคต 
   (futuristic research )แลว้นาํผลมาเปรียบเทียบกบัผลการวิจยัในระดบัฐานราก (grounded

or grass root)

ขอ้เสนอแนะในการ
ทาํวิจยัครั� งต่อไป
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