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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องพัฒนาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ประชากรประกอบด้วย 

ผู้ปกครองเด็กนกัเรียนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก สงักดัองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ จ านวน 60 คน และ

ผู้ ให้ข้อมลูในการสนทนากลุ่ม จ านวน 8 คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศาลา

ครุ จ านวน 6 คน ผู้แทนผู้ปกครองนกัเรียน จ านวน 1 คน ผู้ดแูลเด็กเล็กของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 1 

คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั และ

แบบบนัทึกการประชมุการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สงักัดองค์การบริหาร

สว่นต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทมุธานี โดยภาพรวมอยู่ระดบัน้อยที่สดุ และเมื่อพิจารณา

ในแต่ละด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสงูสดุ  คือ ด้านการพฒันาผู้ เรียน รองลงมา คือ ด้านการบริหารศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก ด้านการจัดประสบการณ์ และด้านการบริหารบุคคล ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน 

พบว่า ค่าเฉลี่ยปานกลาง คือ ด้านการบริหารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก เก่ียวกบัการมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน

อย่างเพียงพอ และด้านการบริหารบุคคล เก่ียวกับการมีอัตราบุคลากรที่เหมาะสมกับปริมาณงาน  

2 แนวทางการพฒันา คือ 1) การเร่งรัดการจดัโครงสร้างศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 2) การวางแผนบคุลากรของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) การระดมทรัพยากรในการจัดหาและผลิตสื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้   

4 )การสง่เสริมพฒันาการของผู้ เรียน 
 

ค าส าคัญ: แนวทางการพฒันาศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study the problems and needs of developing 

child development centers. under the jurisdiction of the Sala Khru subdistrict administrative 

organization Nong Suea District.  The population was the 60 parents of children's development 

centers of Sala Khru subdistrict administration organization. Nong Sua district, Pathum Thani 

province and 8 specific selected key informants of Sala Khru Subdistrict, that consisted of 6 

manager, 1 parents’ representative and 1 child caretaker of the child development center. The 

tools used to collect data were 5 levels rating scales questionnaires and focus group 

discussions. The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard 

deviation. 

 The results of this research found that: 1) The problem states of the child development 

center under Sala Khru subdistrict administration organization, Nong Sua district, Pathum Thani 

province. The overview mostly are low level and when considering each aspect found that the 

highest average was the development of learner, inferior order were the management of child 

development Center, management of experience and management of resource following 

sequent. And when considering each aspect found that medium average of were the 

management of child development center regarding there are staff who had enough 

responsibility of tasks and the management of resource regarding there are staff rate that 

appropriate with workload. 2) The guidelines of development were 1) Accelerator to set of child 

development center structure, 2) Planning for the personnel of child development center 3) 

Resources mobilization for providing product of learning media / innovation / Learning Center 

4) Promoting learner development. 

 

Keyword: Guideline for developing child development center 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั เป็นการ

ให้บริการทางการศึกษาขัน้ต้นที่ รัฐมุ่งจัดให้

ประชาชนในวัยแรกของชีวิต เพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าเ รียนในระดับการศึกษาขัน้

พืน้ฐานและเป็นการวางรากฐานการด าเนินชีวิต

ในสังคมต่อไปในอนาคต การศึกษาในระดับนี ้

นับวันจะมีความส าคัญมากขึน้ตามล าดับ เป็น
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ผลสืบเนื่องมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ไป แต่เดิมเด็กอยู่ในครอบครัวที่มีผู้ ใหญ่ดูแล 

เพราะสงัคมไทยเป็นครอบครัวขยาย มีปู่  ย่า ตา 

ยาย อยู่รวมกนั แต่ปัจจุบนัสงัคมไทยกลายเป็น

ครอบครัวเด่ียวมากขึน้ คือ มีแต่เฉพาะ พ่อ แม่ 

ลูก การอบรมเลีย้งดูเด็กโดยครอบครัวไม่อาจ

กระท าได้ดังสมัยก่อน และก่อให้เกิดปัญหา

หลายด้านตามมา เพื่ อรอง รับการพัฒนา

ประเทศอย่างยัง่ยืน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องเตรียมการตัง้แต่ปฐมวยั เด็กและเยาวชน

เหล่านัน้จะได้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ

ในทุกด้าน ทัง้สติปัญญา ทักษะอาชีพความ

ฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนจิตส านึกของความ

เป็นพลเมือง ซึ่ ง เ ป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ

พฒันาประเทศต่อไปในอนาคต 

ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สงักัดองค์การบริหารส่วนต าบลศาลา

ครุ  อ า เภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี ไ ด้

ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา 6 – 10 ปี ในการ

ด า เนินงานพบว่ า  แ ต่ละแห่ งยั ง ไม่มี การ

ด าเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม

มาตรฐานการศึกษา (ขัน้พืน้ฐาน) ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่าง

จริงจัง จากสภาพที่กล่าวมาผู้ วิจัยจึงสนใจ

ศึกษาสภาพการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัญหาตลอดจนแนวทาง

พัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อน าผลการศึกษา

มาใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยตลอดจนทัง้เสนอผู้ ที่เ ก่ียวข้อง

น าไปใช้แนวทางส าหรับการวางแผนการจัด

การศึกษาระดบัปฐมวยัขององค์การบริหารสว่น

ต าบลศาลาครุ ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 

(ขัน้พื น้ฐาน) ศูน ย์พัฒนาเด็กเล็กขอให้ไ ด้

มาตรฐานและมีคณุภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 

จงัหวดัปทมุธานี 

 2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก สงักดัองค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทมุธานี 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วย 

ผู้ปกครองเด็กนกัเรียนศนูย์พฒันาเด็กเล็กสงักัด

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอ 

หนองเสือ จังหวัดปทุมธานีจ านวน 60 คน ผู้ ให้

ข้ อ มู ล ใ น ก า ร  ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม  โ ด ย

ผู้ ทรงคุณวุฒิ /ผู้ เ ชี่ ยวชาญ จ านวน 8 คน 

ประกอบด้วย ผู้ดแูลเด็กเล็กของศนูย์พฒันาเด็ก

เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ  

1 คน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลาครุอ าเภอหนองเสือ 6 คน และ ผู้ แทน

ผู้ปกครองนกัเรียน จ านวน 1 คน 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า

ประกอบด้วย แบบสอบถาม ประเด็นการ

สนทนา และแบบบนัทกึการประชมุ 

1. แบบสอบถามเ ร่ืองแนวทางการ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารสว่นต าบลศาลาครุ 

ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 

( Check list) 

ตอนที่ 2 สอบถามปัญหาการพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้าน การบริหารศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก ด้านบริหารบุคลากรศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก ด้านการจัดประสบการณ์ และด้าน

พฒันาผู้ เรียน  เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 

5 ระดบั 

ตอนที่ 3 สอบถามความต้องการพฒันา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้าน การบริหารศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก ด้านบริหารบุคลากรศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก ด้านการจัดประสบการณ์และด้าน

พัฒนาผู้ เ รียน แบบสอบถามเป็นลักษณะ

ปลายเปิด ตอบได้อย่างเสรี 

2. ประเด็นการจัดสนทนากลุ่มแบบ 

Focus Group Discussion โ ด ย น า ผ ล ก า ร

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาจัดเป็น

ประเด็นในการจดัสนทนากลุม่ จ านวน 4 ข้อ 

3. แบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่ม

แ บบ  Focus Group Discussion เ ป็ น แบบ

บนัทึกที่ใช้ในการบนัทึกข้อมูลผู้ เข้าร่วมประชุม

และรายละเอียดการประชมุ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น

เก่ียวกับสภาพปัญหาการพัฒนาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สงักัดองค์การบริหารส่วนต าบลศาลา

ค รุ  อ า เ ภอหนอง เ สื อ  จั ง ห วั ดปทุ ม ธ านี   

โดยภาพรวม อยู่ในระดบัน้อยที่สดุ 

 

สรุปผลการศึกษา 

1. สภาพปัญหาและความต้องการ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 

จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย

ที่สดุและเมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาผู้ เ รียน

รองลงมา คือด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก 

ด้านการจัดประสบการณ์ และ ด้านการบริหาร

บคุคล ตามล าดบั  

2. แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ 

อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ด้านการ

บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแนวทางการ

พฒันาดงัต่อไปนี ้

2.1 การจัดท าโครงการเสนอขอ

งบประมาณในช่วงที่องค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มี
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การจัดท าแผนพัฒนาสาม ปี  ห รื อจัดท า

ข้อบญัญัติงบประมาณ ประจ าปี 

2.2 การด าเนินกิจกรรมหรือการ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี ควรมีการแจ้งให้ฝ่ายต่าง ๆ 

รวมถึงประชาชนทราบเก่ียวกับการด าเนินงาน

หรือกิจกรรมนัน้ ๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมนัน้ 

2.3 การตั ง้ งบประมาณในการ

บริหารศูนย์พัฒนาเ ด็กเล็ก  นอกจากตาม

ระเบียบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้

จัดสรรให้แล้วจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณ

เพิ่มเติมอีกเพื่อให้เกิดความคลอ่งตวั 

2.4 การแบ่งโครงสร้างการบริหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ชัดเจน ปัจจุบันศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก สงักดัองค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

จัดตัง้เอง ฉะนัน้ในการบริหารจัดการองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี  ต้องมีค าสั่งแต่งตั ง้  หรือ

ประกาศจดัตัง้ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ชดัเจน 

เพื่อให้ทกุฝ่ายได้ถือปฏิบติั 

2.5 การประชมุบคุลากรศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก เพื่อให้มีโอกาสในการก าหนดขอบเขต

หน้าที่ของตนเองในการก าหนดภาระหน้าที่  ท่ี

เหมาะสม เช่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหาร

ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

2.6 การก าหนดต าแหน่งเพิ่มขึ น้ 

เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับผิดชอบอย่างครอบคลมุ

กบัการบริหารจดัการ 

2.7 การก าหนดภาระหน้าที่ ใ ห้

สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และกระจายการ

บริหารงานให้เหมาะสมกบับุคลากรศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก 

2.8 การจดัสรรเจ้าหน้าที่เพิ่มเพราะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งมีเจ้าหน้าที่ประจ า

ศนูย์น้อยเกินไป 

2.9 การระดมก าลังประชาชนใน

ชุมชนในการบริหารจัดการ เช่น หากมีการ

พฒันาศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ต้องให้ประชาชนใน

ชมุชนเข้ามามีบทบาทในการพฒันาศนูย์พฒันา

เด็กเล็กด้วย 

2.10 การจัดประชุม ให้บุคลากรทุก

ฝ่ายให้ความส าคัญในการบริหารจัดการและ

การจดัการศึกษาปฐมวยั ซึ่งเป็นการสร้างความ

เข้าใจให้ทุกฝ่ายทราบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

ฐานะเทียบเท่าสถานศกึษาทกุประการ 

2.11 การแต่งตัง่คณะกรรมการฝ่าย

ต่าง  ๆ เ ข้ามามีบทบาทและมีส่วน ร่วมใน

กระบวนการคิดและตัดสินใจในการบริหาร

จดัการศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

2.12 การบริหารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก

ต้องมีการให้ผู้ ดูแลเด็กเข้าร่วมในการจัดการ

วางแผนเช่น ด้านงบประมาณ บคุลากร วิชาการ 

และการบริหารงานทัว่ไป 
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2.13 การจัดหาพื น้ที่ ใ ช้สอยของ

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเพิ่มเติม หรือขยายพืน้ที่เพิ่ม

มากขึน้ ซึง่อาจได้จากการจดัซือ้ที่ดินเพิ่มเติมใน

การก่อสร้างศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

2.14 การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เช่น 

การปรับปรุงภมูิทศัน์ของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

2.15 การตัง้งบประมาณส าหรับการ

ซ่อมแซมศนูย์พฒันาเด็กเล็กให้มากขึน้ 

2.16 การจัดให้มีเคร่ืองมือฉุกเฉิน 

เบอร์โทรศพัท์ฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความปลอดภยั

ช่วยเหลือได้ทนัท่วงที 

3. ด้านการบริหารบุคลากรศนูย์พัฒนา

เด็กเล็ก มีแนวทางการพฒันาดงัต่อไปนี ้

3.1 การจัดให้มีการส ารวจความ

ต้องการของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก เพื่อน าความต้องการมาก าหนดในการ

วางแผน 

3.2 การก าหนดปริมาณงานใ ห้

เหมาะสมกบัอตัราก าลงัที่มีอยู่ 

3.3 การจดัท าแผนงานบคุลากร เช่น 

แผนการพฒันาบคุลากรในสงักดั 

3.4 การเปิดโอกาสให้บุคลากรของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมในการวางแผน

พฒันาบคุลากร 

3.5 การให้บุคลากรภายในศูนย์

พัฒนาร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกผู้ ดูแลเด็ก 

และการบรรจุแต่งตัง้บุคลากรของศนูย์ เสนอขอ

งบประมาณเพิ่มเติมในด้านบุคลากรจากกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานต้น

สงักดั  

3.6 การคัดเลือกบุคลากรที่จ าเป็น

เข้าปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้อง

คัดเลือกจากผู้ ที่มีความรู้ความสามารถหรือมี

วุฒิ การศึกษาที่ จบทาง ด้านอนุบาลห รื อ

การศกึษาปฐมวยั 

3.7 การแต่งตัง้คณะกรรมการจาก

ฝ่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณาเป็นผู้ ร่วม

คัดเลือกเช่น การออกค าสั่งแต่งตัง้ให้ร่วมเป็น

คณะกรรมการคดัเลือกผู้ดแูลเด็ก 

3.8 การจดัให้มีการฝึกอบรมและให้

ความ รู้ เ ก่ี ยวกับบทบาทห น้าที่ ข องคณะ

กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มี

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กมากขึน้ 

3.9 การจัดใ ห้มี การมอบหมาย

ปริมาณงานที่เหมาะสมกับบุคลากรภาย ใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากพบว่าบุคลากรไม่

เพียงพอต่อปริมาณงาน ควรได้มีการจัดสรร

อตัราก าลงัเพิ่มขึน้ 

3.10 ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม  

และ โปร่งใสกับบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ในการจดับุคลากรของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เข้าสู่งานและมอบหมายงานตามศักยภาพและ

ความสามารถของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
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3.11 การจัดตัง้งบประมาณ เพื่อให้

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงครบ ทุกศูนย์และทุกคนเพื่อให้มี

ความรู้ความสามารถเพิ่มขึน้ 

3.12 การจัดฝึกอบรมบุคลากรของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ทัง้หน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันอ่ืนที่ได้เปิด

หลกัสตูรการฝึกอบรม 

3.13 การส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับ

การศึกษาต่อระดับที่สูงขึน้ส าหรับผู้ที่ยังไม่ถึง

เกณฑ์การเข้าศึกษาต่อของสังกัดด้วยการจัด

เข้าร่วมอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ 

3.14 การก าหนดแผนงานกา ร

พัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้ใน

แผนต่าง ๆ ของต้นสงักดั 

3.15 การบุคลากรของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กใช้สิทธิการลา เต็มวันตามระเบียบที่ได้

ก าหนดไว้ 

3.16 การให้โบนัสประจ าปีอย่าง

ยุติธรรม การเบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากรศูนย์

พฒันาเด็กเล็กที่สะดวก 

3.17 การเปิดโอกาสให้บุคลากรของ

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กได้รับเงินเดือนของบุคลากร

ตรงตามวฒุิการศกึษา 

3.18 การจัดให้มีการประกาศและ

ยกย่องชมเชยบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มี

ผลงานดีเด่นและกระท าคุณงามความดีแก่

ชุมชนและสังคม เช่น มอบรางวัล การมอบ

เกียรติบตัร 

3.19 การจดัให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของบุคลากรของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก

ทุกภาคเรียน ในรูปแบบของคณะกรรมการทัง้

จากภายในและภายนอก ร่วมเป็นผู้ประเมินผล

การปฏิบติังานบคุลากรศนูย์พฒันา 

3.20) การน าผลการประเมินการ

ปฏิบั ติ ง านที่ ไ ด้ จ ากการประ เมิ นผลการ

ปฏิบติังานบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมา

ใช้ในการวางแผนและพฒันาบุคลากรของศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและสมรรถนะใน

การท างานเพิ่มมากขึน้ 

4. ด้ านการจัดประสบการณ์ของ

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแนวทางการ

พฒันาดงัต่อไปนี ้

4.1 การให้คณะกรรมการบริหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมในการจัดท า

ห ลั ก สู ต ร ศู น ย์ พัฒน า เ ด็ ก เ ล็ ก โ ด ย ผ่ า น

กระบวนการต่างๆ เช่น การฝึกอบรมเพื่อสร้าง

ความเข้าใจในการจดัท าหลกัสตูรศนูย์พฒันา 

4.2 การจัดให้บุคลากรของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับอบรมการใช้หลักสูตร

ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย  เ พื่ อ ใ ห้ มี ค ว า ม รู้

ความสามารถเร่ืองการใช้หลกัสตูร 

4.3 การสนับสนุนและส่งเสริมให้

บุคลากรศูน ย์พัฒนาเ ด็ก เล็กมีการจัดท า

แผนการจัดประสบการณ์อย่ า ง ต่อ เ นื่ อ ง  

และจัดท าแผนประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ

หลกัสูตรที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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พร้อมทัง้มีการจัดตัง้งบประมาณเพื่อใช้ในการ

จดัท าแผนการจดัประสบการณ์ 

4.4 การสนับสนุนและส่งเสริมให้

บคุลากรศนูย์พฒันาเด็กเล็กเข้ารับการฝึกอบรม

จัดท าแผนประสบการณ์ที่ สอดคล้องกับ

หลักสูตร เช่นการเชิญวิทยากรภายนอกให้

ความรู้ 

4.5 การตัง้งบประมาณในการจัดหา

สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ ตาม

ความต้องการของแต่ละศูนย์จัดงบประมาณ

ส าหรับพัฒนาบุคลากรให้มีการสร้างสื่ อ /

นวัตกรรมใหม่  ๆ  เพื่ อใ ช้ประกอบการจัด

ประสบการณ์รวมทัง้สง่เสริมให้ชมุชนมีสว่นร่วม

ในการจดัแหลง่เรียนรู้ 

4.6 การจัดซือ้สื่อ/นวัตกรรม/แหล่ง

เรียนรู้ ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยการ

ส่งเสริมสนบัสนุน ให้ครูมีการจดัท าสื่อการเรียน

การสอนเทอมละ 1 อย่าง ต่อคน เพื่อจะได้เป็น

การพัฒนาเด็กได้หลากหลาย เช่น การให้

บคุลากรในศนูย์พฒันาเด็กเล็กมีส่วนร่วมในการ

จัดซือ้สื่อเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก 

4.7 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ใ ห้

บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เข้าไปมีบทบาทและส่วน

ร่ วม ในกา รจัดกา ร เ รี ยน รู้  เ ช่ น  เ ข้ า ร่ วม

สงัเกตการณ์ เข้าร่วมเป็นผู้จดัประสบการณ์แก่

เด็กในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

4.8 ก า ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร ฝึ ก อบ ร ม

บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีความรู้

ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้น

ผู้ เรียนเป็นส าคัญ พร้อมทัง้เสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยของ

ผู้ดูแลเด็กและการจัดการเรียนรู้ครบทัง้ 4 ด้าน 

ให้กบัผู้ดแูลเด็ก 

4.9 การจัดตั ง้ งบประมาณเพื่ อ

พัฒนาบุคลากร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี

ความรู้ความสามารถเพิ่มขึน้ 

4.10 การจัดให้มีการนิเทศแบบมี

ส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยจัด

ให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบติังานของผู้ ดแูล

เด็กจากคณะกรรมการทุกฝ่าย พร้อมทัง้จดัให้มี

การวางแผนงานหรือโครงการเก่ียวกบัการนิเทศ

ระหว่างคณะกรรมการและบุคลากรศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก 

4.11 การแต่งตัง้กรรมการจากฝ่าย

ต่างๆ ในการนิเทศการจัดประสบการณ์ของ

ผู้ดแูลเด็กเป็นรายภาคเรียน 

4.12 การตัง้งบประมาณเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการนิเทศการจดัประสม

การณ์ของผู้ ดูแล เ ด็กและคณะกรรมการ

ด าเนินการนิเทศ 

4.13 การส่งเสริม และจัดให้ผู้ ดูแล

เด็กน าผลการประเมินการจดัประสบการณ์ ที่ได้

ผ่าน การประเมินจากคณะกรรมการไปปรับปรุง

แก้ไขหรือพัฒนาการจัดประสบการณ์ของ

ตนเอง 

4.14 ก า ร ก า ห น ด เ ก ณ ฑ์ ก า ร

ประเมินผลการจัดประสบการณ์ของผู้ดูแลเด็ก
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อย่างชัดเจน และมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ

ฝ่ า ย ต่ า ง  ๆ  ร่ ว ม กั นป ร ะ เ มิ น ผลกา ร จั ด

ประสบการณ์ทัง้รายปีรายภาคเรียน 

5. ด้านการพัฒนาผู้ เรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก มีแนวทางการพฒันาดงัต่อไปนี ้

5.1 การจัดให้มีการประชุมทุกครัง้ 

เพื่อวางแผนการรับนกัเรียนเข้าเรียนศนูย์พฒันา

เด็กเล็กโดยมีการส่วนร่วมการวางแผนของ

บคุลากรศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

5.2 การสนับสนุนและส่ ง เ ส ริม  

การรับเด็กที่มีอายุต ่ากว่า 3 ปี เนื่องจากเด็กที่

ต ่ากว่า 3 ปี มีจ านวนมากขึน้ และเพื่อเป็นการ

แบง่เบาภาระของผู้ปกครอง 

5.3 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

ให้เป็นระบบ เช่น ระบบข้อมูลบุคลากรศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ระบบข้อมูลนักเรียน และระบบ

ดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 

5.4 การจัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องหรือ

ท าประชาคมเก่ียวกับการจัดให้มีบริการรถรับ-

สง่ส าหรับเด็กที่อยู่ไกลศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

5.5 การจดัให้มีการเพิ่มงบประมาณ

ค่าอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันส าหรับ

เด็ก เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริมนมและอาหาร

กลางวนัตามหลกัโภชนาการมากขึน้ 

5.6 การจัดซือ้สมุดหนังสือส าหรับ

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกคน เพื่อเด็กทุกคน

ได้รับการเตรียมประสบการณ์ความพร้อมด้าน

ต่าง ๆ ครบทกุด้าน 

5.7 การตั ง้ งบประมาณท าห รับ

จดัซือ้ชุดนกัเรียนหรือเคร่ืองแต่งกายของเด็กใน

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเพื่อให้ศนูย์พฒันาเด็กเล็กมี

มาตรฐาน 

5.8 การจัดป ระสบกา ร ณ์ ศู น ย์

พัฒนาเด็กเล็กทุกครัง้ นอกจากการส่งเสริม

พัฒนาการให้เด็กได้ครบทัง้ 4 ด้าน ผู้ดูแลเด็ก

จะต้องจัดประสบการณ์พัฒนาการเด็กด้าน

สงัคม หรือเน้นการจัดประสบการณ์ด้านสังคม

เป็นหลกั 

5.9 การจัดป ระสบกา ร ณ์ ศู น ย์

พัฒนา เ ด็ ก เ ล็ กทุ กค รั ้ง  ต้ อ ง เ น้ นกา รจัด

ประสบการณ์ให้กบัเด็กในศนูย์พฒันาเด็กเล็กที่

เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและปฏิบติัจริง 

5.10 การจัดกิจกรรมหรือโครงการ

ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่หลากหลาย 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก และ

เป็นการเพิ่มศกัยภาพด้านต่าง ๆ ของพฒันาการ

ด้วย 

5.11 การจดัท าแบบรายงานผลการ

ประเมินพัฒนาการผู้ เรียนให้ผู้ ปกครองทราบ

เป็นรายภาคเ รียนเพื่ อให้ผู้ ปกครองทราบ

ความก้าวหน้าพฒันาการของเด็ก 

5.12 ก า ร จั ด ท า แ บบป ร ะ เ มิ น

พัฒนาการผู้ เรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ

หลงัเรียน ของผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็นข้อมูลพืน้ฐาน

ของผู้ดแูลเด็กในการจดัประสบการณ์ต่างๆ 

5.13 การจัดใ ห้มีการน าผลการ

ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้
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ได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของพัฒนาการเด็ก

แ ล ะ น า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า ป รั บ ป รุ ง ก า ร จั ด

ประสบการณ์เด็กในพฒันาการด้านต่างๆ 

5.14 การส่งเสริมพัฒนาการของ

ผู้ เรียน โดยสง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้ปกครองความ

ร่วมมือกบัครู เพื่อหาแนวทางในการพฒันาเด็ก

อย่างต่อเนื่อง 

 
อภปิรายผล 

1. สภาพปัญหา และความต้องการ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี ด้านการบริหารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด เมื่อ

พิจารณาแล้วพบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ 

การมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างเพียงพอ ซึ่ง

ในการปฏิบัติงานกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นได้มีการจัดสรรอัตราก าลังผู้ ดูแลเด็ก

เพิ่มเติม แต่ทัง้นีศู้นย์พัฒนาเด็กเล็กยังประสบ

ปัญหาอยู่เนื่องจากได้มีการจัดตัง้ศูนย์เพิ่มเติม

จึงท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรอยู่

ท าให้ส่งผลกระทบถึงการจดับุคลากรเข้าสู่งาน

ต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน รวมถึงองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ  อ าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี ขาดการจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึน้

ในส่วนของการบ ารุงขวัญและก าลังใจของ

บุคลากร การพัฒนาบุคลากรของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ 

อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทมุธานี ได้ด าเนินการ

อย่างเป็นธรรมในการบ ารุงขวัญและก าลังใจ 

และการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วน

ต าบลศาลาครุ  อ า เภอหนองเสือ  จังหวัด

ปทุมธานี ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษา

ต่อในขัน้ที่สงูขึน้ โดยการจดัตัง้งบประมาณเพื่อ

สนับสนุนการศึกษาต่ออย่างต่อเนื่องและเป็น

ธรรม การคดัเลือกบคุลากรดงักลา่วกรมสง่เสริม

การปกครองท้องถิ่นได้มีการก าหนดเกณฑ์ของ

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งมีวุฒิการศึกษา

ไม่ต ่ากว่า ม.6 /ปวช. จึงท าให้การคัดเลือก

บุคลากรมี ปัญหาเนื่ องจากมีผู้ สมัครไม่มี

คุณสมบัติตามที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ ณัฐภูมิ เล็กถวิลวงศ์ (2546) ได้

ศึกษาสภาพปัญหาการจดัการศึกษาระดับก่อน

ประถมศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลใน

จังหวัดสุพรรณบุรีด้านบุคลากร พบว่า ปัญหา

ส่วนใหญ่คือบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ

เดียวกับการจัดการเ รียนการสอน/การจัด

ประสบการณ์ให้เด็ก รองลงมาคือครูพี่เลีย้งเด็ก

เปลี่ยนงานบ่อย บุคลากรไม่เพียงพอ ได้รับเงิน

ค่าจ้างไม่ต่อเนื่อง ไม่ชดัเจนในเร่ืองสงักดั ยงัไม่

มีการตัง้คณะกรรมการการศึกษาที่จะวาง

นโยบาย จดัระเบียบ ขาดการดูแลจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลเนื่องจากพืน้ที่อยู่ไกลและไม่

เข้าใจการจัดการศึกษา การแบ่งหน้าที่การ

ประสานงานยัง ไม่ ชัด เจน และสนับสนุน

ผลการวิจัยของ สุชาดา  สมสวนจิต (2547) ท่ี

พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลโดยรวมและ

รายด้านทัง้ 6 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดย

เรียงค่าเฉลี่ยสูงสุดและรองลงมา 3 อันดับดังนี ้

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ด้านงบประมาณ 

ด้านวิชาการ คงเนื่องมาจากเทศบาลได้รับการ

ถ่ายโอนศนูย์พฒันาเด็กเล็กโดยไม่มีการเตรียม

ความพร้อมให้กับบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ท าให้บุคลากรขาดความรู้และความเข้าใจใน

การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเคย

ปฏิบติัอย่างไรก็ปฏิบติัอย่างนัน้ และสอดคล้อง

กบัผลการศกึษาของวีระ  พลรักษา (2542) ที่ได้

ศึกษาภาพปัญหาและความต้องการการจัด

การศกึษาของศนูย์พฒันาเด็กเล็กสงักดักรมการ

พัฒนาชุมชนในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กได้ประสบปัญหาด้านบุคลากร 

กล่าวคือ คณะกรมการบริหารศูนย์ไม่เข้าใจ

บทบาทหน้าที่ ของตน และส่วนใหญ่ขาด

ลักษณะการท างานเป็นทีม ผู้ ดูแลเด็กขาด

ประสบการณ์และทกัษะในการท างาน ปัญหาที่

พบน้อยที่สดุ คือมีอปุกรณ์เคร่ืองเลน่ที่สนบัสนุน

ต่อพัฒนาการของเด็กให้อยู่ในสภาพดีและ

ปลอดภัย ทัง้นีเ้นื่องมากจากองค์การบริหาร

ส่วนต าบลศาลาครุ ได้มีการจดัสรรงบประมาณ

เพื่อจัดซือ้อุปกรณ์เคร่ืองเล่นที่สนับสนุนต่อ

พัฒนาการของเด็ก และมีการบ ารุงรักษาให้อยู่

ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 

2. สภาพปัญหา และความต้องการ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 

จั งหวัดปทุมธานี  ด้ านการบ ริหารบุคคล 

ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ เมื่อพิจารณาแล้ว

พบว่ า  ปัญหาที่พบมากที่ สุด  คือ  มีอัตรา

บุคลากรอย่างเหมาะสมกับปริมาณงาน ซึ่ง

ปัญหาที่พบมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา

ด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในด้าน

เจ้าหน้าที่บคุลากรมีไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสมกบั

ปริมาณงาน เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ปริมาณ

งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีปริมาณมาก ทัง้

ด้านการจัดกิจกรรมประสบการณ์ที่สอดคล้อง

กับหลักสูตรปฐมวัย การดูแลเด็ก งานด้าน

อาคารสถานที่ งานด้านเอกสารต่าง ๆ จึงเป็น

ภาระงานที่หนัก จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผน

อัตราก าลัง โดยการวิเคราะห์ภาระงาน ต่อ

อตัราก าลงัของผู้ปฏิบติังานในศนูย์เด็กเล็ก เพื่อ

ประสิทธิภาพของการท างาน  

3. สภาพปัญหา และความต้องการ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานี  ด้านการจัดประสบการณ์ 

ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ เมื่อพิจารณาแล้ว 

พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด  คือ การแจ้งผล

การประเมินการจัดประสบการณ์ให้ผู้ดูแลเด็ก

ทราบเพื่ อการปรับปรุงแ ก้ ไข  และพัฒนา 

รองลงมา  คือ การมีส่วนร่วมในการนิเทศของ

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การ

น าผลการนิเทศไปปรับปรุงกระบวนการจัด

ประสบการณ์ของผู้ ดูแลเด็กและ การประเมิน

การจัดประสบการณ์ของผู้ ดูแลเด็กในรูปแบบ
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ของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมในการจัดท า

หลักสูตรพัฒนาเด็กเล็ก ตามล าดับ ทัง้นีส้ืบ

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ 

อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้มีการจัด

ว า ง แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร จั ด

ประสบการณ์  เช่น ได้มีการจดัสง่บคุลากรได้รับ

การฝึกอบรมด้านการจัดประสบการณ์  ด้าน

การจัดท าหลักสูตรการใช้หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวยั และการจดัท าหลกัสตูรศนูย์พฒันาเด็ก

เล็ก โดยผ่านการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ 

นอกจากนีย้ังได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับการศึกษาต่อในขัน้

ที่สูงขึน้ เพื่อให้บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

ความรู้ความสามารถ ในการจัดประสบการณ์

เพื่อให้บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรม

สง่เสริมการปกครองท้องถิ่น (ม.ป.ป.) มาตรฐาน

ที่ 2 ว่าด้วยเร่ืองผู้ ดูแลเด็กมีความสามารถใน

การจัดประสบกา รณ์กา ร เ รี ยน รู้ อย่ า งมี

ประสิท ธิภาพและ เ น้นผู้ เ รี ยน เ ป็นส าคัญ  

มาตรฐานที่  5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัด

หลักสูตรและกระบวนการที่ เน้นผู้ เ รียนเป็น

ส าคญั นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลการศึกษา

ของสมเจตน์ ภูศรี และคณะ ที่ไ ด้ศึกษาการ

พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

คุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า บทบาทการ

ท างานของครูไม่มีการนิเทศติดตามผลการ

จดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ สื่อที่ อบต.

จัดให้ไม่ตรงกับความต้องการของเด็ก ไม่

สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

และสอดคล้องกับสมโชค  กางรัมย์ (2549) ท่ี

พบว่าก่อนการด าเนินการพัฒนาบุคลากรใน

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ

ของบคุลากรศนูย์พฒันาเด็กเล็กวดัป่าเลไลย์ ไม่

มีความรู้ความช านาญในการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้แบบบูรณาการ  การใช้สื่อการสอนมี

น้อยครูไม่เปลี่ยนแปลงการสอนโดยยังไม่ยึด

เด็กนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 

4. สภาพปัญหา และความต้องการ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 

จั งหวัดปทุมธานี  ด้ านการพัฒนาผู้ เ รียน 

ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ เมื่อพิจารณาแล้ว 

พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สดุ คือ การรายงานผล

การประเมินพัฒนาการผู้ เ รียนให้ผู้ ปกครอง

ทราบเป็นรายภาคเรียน รองลงมา คือ การจดัท า

แผนหรือวางแผนการ รับนักเ รียนและการ

ประเมินพัฒนาการผู้ เรียนอย่างต่อเนื่องด้วย

เคร่ืองมือ และวิธีการที่เหมาะสมตามล าดับ 

ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก องค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้

ด าเนินการพฒันาผู้ เรียนในส่วนของการวัดและ

ประเมินผลผู้ เรียน เนื่องจากองค์การบริหารส่วน

ต าบลศาลาครุ  อ า เภอหนองเสือ  จังหวัด

ปทุมธานี ได้ยึดหลกัการด าเนินการศนูย์พัฒนา



30 วารสารศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ปีที่ 4 ฉบบัที่ 3 กนัยายน-สิงหาคม 2559 

 

เด็กเล็กด้านผู้ เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

(ขัน้พืน้ฐาน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก าหนดไว้กว้างเกินไปและไม่ชัดเจน ท าให้

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม ขาด

เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลผู้ เรียนที่มี

คุณภาพ เพื่ อ ใ ห้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงการวางแผนด้าน

การพัฒนาผู้ เรียนด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน

การรับนักเรียน การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่

ผู้ เรียน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการผู้ เรียน

ในด้านต่าง ๆ มีการวัดประเมินผลและ การ

ติดตามผู้ เ รียน ซึ่ งด า เนินการเ ป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น (ม.ป.ป. ) มาตรฐานที่ 6 ศูนย์

พัฒนาเ ด็ก เล็กมีการจัดกิจกรรมส่ง เส ริม

คุณภาพผู้ เรียนอย่างหลากหลาย มาตรฐานที่ 

10 ผู้ เ รียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม

หลักสูตร รวมไปถึงผู้ เรียนมีสุนทรียภาพและ

ลกัษณะด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

จากมาตรฐานดังกล่าว เป็นตัวบ่งชีว้่า องค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 

จังหวัดปทุมธานีได้มุ่งพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ 

 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. การบริหารศูน ย์พัฒนาเ ด็ก เล็ ก  

จากผลการศึกษาถึงแม้มีปัญหาอยู่ในระดับ

น้อย แต่ในส่วนของการจัดโครงสร้างศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปาน

กลาง ซึ่งผู้ บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทมุธานี ควร

เปิดโอกาสให้บุคลากรจากภายนอกมีส่วนร่วม

ก าหนดโครงสร้างการบริหาร และมีการก าหนด

วิสัยทัศน์ เป้าหมายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

รวมถึงเร่ืองของงบประมาณที่ใช้ในการบริหาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แต่ละแห่งมีมาตรฐานการบริหารเดียวกนั 

2. การบริหารงานบุคลากรศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก ในส่วนของการจัดบุคลากรของศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก สงักดัองค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทมุธานี ควร

มีการก าหนดปริมาณงานที่ เหมาะสมกับ

บุคลากร บางแห่งมีบุคลากรประจ าศูนย์น้อย 

ดังนัน้ควรจัดปริมาณงานให้เหมาะสมกับ

บคุลากร 

3. การจดัประสบการณ์ จากการศึกษา 

พบว่า แนวการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์

และสื่อ/นวตักรรม/แหล่งเรียนรู้ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัด

ปทมุธานี ควรมีการสง่เสริมบุคลากรให้มีความรู้

เก่ียวกับการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 

การใช้แผนการจัดประสบการณ์ การใช้สื่อ/

นวัตกรรม/แหล่ง เ รียนรู้และการจัดท าสื่อ /

นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ ร่วมถึงการส่งเสริมให้

บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้วย ถึงแม้องค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ 
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จังหวัดปทุมธานี มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้า

ร่วมการอบรมในปัจจุบันก็ตามแต่ก็ควรมีการ

สง่เสริมให้มากกว่าเท่าที่มีอยู่ 

4. การพัฒนาผู้ เ รียน ผลการศึกษา 

พบว่า การวดัและการประเมินผลผู้ เรียน ประสบ

ปัญหา ทัง้นีอ้งค์การบริหารส่วนต าบลศาลาครุ 

อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ควรเน้นให้

บุคลากรมีการวัดและการประเมินผลผู้ เรียน

อย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตัง้คณะกรรมการร่วม

ประเมิน และควรมีการสง่เสริมให้บคุลากรมีการ

น าผลจากการประเมินผลเรียนไปปรับปรุง

เทคนิควิธีการจัดประสบการณ์เรียนการสอน

ของตนเอง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป 

ควรศึกษาเป รียบเที ยบการจัด

การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอหนองเสือ 

หรือจงัหวดัปทมุธานี 
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