
 



 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การประเมินโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ไดรับความรวมมือ สนับสนุน และ
อํานวยความสะดวกในการดําเนินการวิจัยนับแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย ไมวาจะเปนการ
การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม และการตรวจสอบเอกสารจากผูบริหาร อาจารย 
เจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน รวมถึงการใหความ
รวมมือในการทํางานวิจัยของคณาจารยและเจาหนาที่ ของสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะผูประเมินมีความซาบซึ้งในความอนุเคราะหของที่ปรึกษา คณะกรรมการ ผูเช่ียวชาญ  
ผูทรงคุณวุฒิ  และผูเกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ทุกทานที่กรุณาสละเวลาใหคําแนะนํา และชวยเหลือในดาน
ตางๆ ตลอดการทํางานวิจัยคร้ังนี้ และขอขอบคุณในความกรุณาของทุกทาน มา ณ ที่นี้  

 
 
 

คณะผูประเมนิ 
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 



 

สารบัญ 
             หนา 
บทท่ี 

1 บทนํา 
 ภูมิหลัง 1 
 วัตถุประสงค  2 
 ขอบเขตการประเมิน  2 

กลุมเปาหมาย/แหลงขอมูล 2 
นิยามศัพทเฉพาะ  3 

2 เอกสารที่เกี่ยวของ 
 ความเปนมาของโครงการ 5 
 การบริหารจัดการโครงการและการนิเทศตดิตามผล 10 
 ครุศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SCHOOL BASED TEACHER EDUCATION) 13 

แนวคดิในการกําหนดตัวบงชี้ทางการศึกษา 19 
การพัฒนาตวับงชี้ทางการศึกษา 19 
ลักษณะของตวับงชี้ที่ด ี 25 
การตรวจสอบคุณภาพของตวับงชี ้ 26 
แนวคดิเกีย่วกบัสมรรถนะ 27 
แนวคดิเกีย่วกบัการประเมินหลักสูตร 28 
รูปแบบการประเมินหลักสตูร 29 
แนวคดิเรื่องการติดตามผล 30 
วิธีการติดตามผล 31 
กรอบความคิดในการประเมนิ 31 
รูปแบบการประเมิน 32 

3 วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การกําหนดวตัถุประสงคและประเด็นในการประเมิน 34 
 การกําหนดแหลงขอมูลปฐมภูม ิ 36 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 36 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 38 
 การวิเคราะหขอมูล  38 



 

สารบัญ (ตอ) 
             หนา 
บทท่ี 

4 ผลการประเมิน 
การประเมินบริบท 40 
การประเมินปจจัยเบื้องตน 42 
การประเมินกระบวนการ 48 
การประเมินผลผลิต 61 
การประเมินผลกระทบ 74 
การประเมินความยั่งยืน 75 
การประเมินความสามารถในการขยายผล 76 

5 สรุป และขอเสนอแนะ 
 ผลการประเมิน 79 
 ขอเสนอแนะ 92 
บรรณานุกรม 96 
ภาคผนวก  

คณะกรรมการโครงการวิจัย 100 
คณะกรรมการดําเนินงานฝายสนับสนุนโครงการงานวิจยั 101 
คณะผูเชีย่วชาญสรางเครื่องมือโครงการวิจัย 102 
แบบบันทึกการวิเคราะหเอกสาร 103 
แบบสอบถาม/สัมภาษณผูสอนหลัก/ผูสอนเสริม 104 
แบบสัมภาษณประชาชน/ผูนาํชุมชน 109 
แบบสอบถามความเหน็ตอการเขารวมโครงการ (สําหรับคณะทํางาน) 110 
แบบสอบถาม/สัมภาษณคณะกรรมการโครงการ 114 
แบบสอบถามความเหน็ตอการเขารวมโครงการ (สําหรับนักศึกษา) 116 
แบบสอบถามความเหน็ตอการเขารวมโครงการ (สําหรับบัณฑิต) 124 
แบบสอบถาม/สัมภาษณอาจารยนิเทศก 132 

 
 



 

สารบัญตาราง 

             หนา 
ตารางที่ 
 4.1  คาเฉลี่ย ความบายเบนมาตรฐานความเห็นของเจาหนาที ่

ที่ปฏิบัติงานประจําศูนยการศึกษาที่มีตอการบริหารจัดการโครงการ 56 
 4.2  คาเฉลี่ย ความบายเบนมาตรฐานความเห็นของเจาหนาที ่

ที่ปฏิบัติงานประจําศูนยการศึกษาที่มีตอการบริหารจัดการดานหลักสตูร  
กระบวนการเรียน การสอน 58 

4.3  การเปรียบเทยีบศักยภาพของผูสําเร็จการศึกษากอน และหลังเขารวมโครงการ 62 
4.4  คาเฉลี่ยและความบายเบนมาตรฐานความคิดเห็นตอครูปฐมวัยของผูสําเร็จการศึกษา 66 
4.5  คาเฉลี่ยและความบายเบนมาตรฐานความรูสึกตอส่ิงที่ไดรับ 

จากการเขารวมโครงการของผูสําเร็จการศึกษา 67 
4.6  การเปรียบเทยีบศักยภาพของนักศึกษากอน และหลังเขารวมโครงการ 68 
4.7  คาเฉลี่ยและความบายเบนมาตรฐานความคิดเห็นตอครูปฐมวัยของนกัศึกษา 72 
4.8  คาเฉลี่ยและความบายเบนมาตรฐานความรูสึกตอส่ิงที่ไดรับ 

จากการเขารวมโครงการของนักศึกษา 73 
 



 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนประเด็นเรงดวนอยางหนึ่งในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนยุทธศาสตรหลักในการ 
สรางกลไก และเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญยิ่งในการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งในการจัดการศึกษาเพื่อ
ทองถ่ิน และชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาในสวนของศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย บุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่ ผูดูแลเด็กเล็ก ครู จําเปนตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหเกิด
สมรรถนะในดานการปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐานหลักสูตร และมีความมั่นคงในวิชาชีพ 

หนาที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ ประสานความรวมมือ และชวยเหลือเกื้อกูล
กันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศ 
เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง ดวยเหตุผลและความ
จําเปนดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงไดจัดทําโครงการความรวมมือในการพัฒนาบคุลากร
ทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
  1. เพื่อพัฒนาคณุภาพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาสําหรับบุคลากรทางการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2. เพื่อการบริการวิชาการในการพัฒนาสังคมในสวนของทองถ่ิน และชมุชนใหสังคมไทย
เปนสังคมแหงการเรียนรู 
  3. เพื่อสรางเครือขายในการบริหารจัดการศกึษาอยางเปนระบบ ในการสรางความเขมแข็ง
ทาง วิชาการและวชิาชีพครูใหเปนตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  4. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการพัฒนา
ใหมวีุฒิการศกึษาสูงขึ้น ไดรับใบประกอบวิชาชีพ และเปนแนวทางในการพัฒนาความรู 
ความสามารถ อันจะเปนประโยชนตอการศกึษาของชาต ิ

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดังกลาว เปนโครงการตอเนื่อง และไดเร่ิมดําเนินการ
มาตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 และสามารถผลิตบัณฑิตรุนแรกไดในป 2550 จึงควรที่จะประเมิน
สัมฤทธิผลของโครงการตลอดจนการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรคของโครงการเพื่อ
ประโยชนในการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคการประเมิน ดังนี้ 



 

1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารจัดการโครงการ 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการ 

 การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรการปกครองสวนทองถ่ิน : 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย โดยความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตครั้งนี้เปนการศึกษาโดยใชขอมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ
จากแหลงขอมูลทั้งแหลงขอมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิประกอบกัน  

 
ผลการประเมิน 
 การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน : 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย โดยความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตครั้งนี้เปนการศึกษาโดยใชขอมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ
จากแหลงขอมูลทั้งแหลงขอมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิประกอบกัน  

 
การประเมินบริบท 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยภาคปกติ 5 ปการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตใชเปนมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนอยูในปจจุบันเปนหลักสูตรที่โครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาดังกลาวเลือกใชโดยมุงผลิตครูการศึกษาปฐมวัยช้ันวิชาชีพ ที่ดําเนินชีวิตดวย
ปญญาสามารถบูรณาการความรู ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรมไปจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียน 
โดยผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้จะเปนผูที่มีลักษณะการเปนคนดี คนเกง เปนครูดี และครูเกง 
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ดังนั้น มาตรฐานทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตในดานตางๆ จึงมี
มาก และมีคุณภาพทางการศึกษาไดมาตรฐานตามที่กําหนด เชนเดียวกับการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนี้ในภาคปกติ 5 ปการศึกษา แสดงวาหลักการและเหตุผลในการจัดทําโครงการ จุดมุงหมาย
ของโครงการ จุดมุงหมายของหลักสูตรมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติใหเกิดผลได อีกทั้งมี
คุณคาตอการพัฒนาประเทศ โดยที่โครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนี้ไดเร่ิมดําเนินการมาตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 และสามารถผลิต
บัณฑิตรุนแรกไดในป 2550  
 



 

การประเมินปจจัยเบื้องตน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดกําหนดกลไกการ

บริหารจัดการโครงการ และกรอบการบริหารจัดการโครงการ ดังนี้ 
1. กลไกการบริหารจัดการโครงการความรวมมือทางวิชาการ 

 โครงการความรวมมือทางวิชาการมีกลไกการบริหารโครงการในระดับบริหารและจัดการ
โครงการดังนี้ 
 กลไกระดับบริหาร (Administrative)  
  กลไกระดับการจัดการ (Management) 

2. กรอบการบริหารจัดการโครงการ (Management framework) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวางระบบการบริหารจัดการโครงการความรวมมือทางวิชาการ

โดยใชทฤษฎีองคกรสมัยใหมปจจุบัน(Modern organization theory) โดยเนนการวิเคราะหองคกรใน
เชิงระบบ (Systems analysis of organization) ซ่ึงมี 4 องคประกอบ ไดแก ปจจัยนําเขา (Input) 
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และการปอนกลับ (Feedback) ในโครงการนี้ไดปรับเปลี่ยน
ผลผลิต (Output) เปนผลลัพธ (Outcome) เพื่อใหสอดคลองกับระบบมาตรฐานคุณภาพของโครงการ 
ผสานกับแนวคิดการบริหารจัดการใหมดวยการสรางจินตนาการใหม (Re-imagine) มีการดําเนินงาน
ตามกรอบการบริหารจัดการโครงการดังนี้ 

1. ขั้นตอนการเตรียมความพรอมของโครงการ เปนการเตรียมปจจัยเบื้องตน (Input) และการ
เตรียมความพรอมสําหรับการเรียนการสอน (Process) โดยมีการเตรียมความพรอมของปจจัยนําเขา 
ไดแก  

1.1 โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ของการบริหารจัดการโครงการ ประกอบดวย 
  - การกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการโครงการ 
  - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - การวางมาตรฐานคุณภาพของโครงการ  

1.2 การวางรากฐาน (Foundation) ของโครงการ 
  - ผูนําหรือผูอํานวยการศูนยการศึกษา  
  - บุคลากรประจําโครงการความรวมมือทางวิชาการ  

2. การเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนการสอน ไดแก การเตรียมหลักสูตร คณาจารย
ผูสอนประจําหลักสูตร สถานที่การเรียนการสอน และส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

 การประเมินปจจัยเบื้องตนของโครงการพบวาหลักสูตรมีมาตรฐานในโครงสราง และการ
พัฒนาสอดคลองกับกลุมเปาหมาย และมาตรฐานทางวิชาการ โดยเปนหลักสูตร 5 ปการศึกษา หรือ 
10 ภาคเรียนของภาคปกติ แตในโครงการจัดใหมีการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน ตอปการศึกษา เนื้อหา
และหลักวิชา ยังคงเปนไปตามปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร ซ่ึงสงผลใหคุณสมบัติของ



 

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลวไมแตกตางกับบัณฑิตจากภาคปกติแตอยางใด ทั้งนี้ในการจัดการเรียน
การสอนตามโครงการความรวมมือฯ ไดมุงเนนใหเกิดการบูรณาการในเนื้อหารายวิชา และสามารถ
นําไปประยุกตในการปฏิบัติงาน ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยคํานึงถึงบริบทของแตละพื้นที่ และ
มาตรฐานทางวิชาการ  

 
การประเมินกระบวนการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตบริหารจัดการโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบองคกรเสมือนจริง ซ่ึงจัดโครงสรางการ
บริหารงานแบบเครือขาย ประกอบดวยองคกรหลัก หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับหนวยงาน
สาขา หรือศูนยการศึกษา/ศูนยประสานงานวิชาการเปนหนวยงานที่กระจายตัวออกไปจากองคกร
หลัก และมีการบริหารจัดการตนเอง (Self management) โดยมีการจัดแบงบทบาท หนาที่ ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางองคกรหลักกับหนวยงานสาขา ดังนี้ 

1. องคกรหลัก หรือหนวยงานกลาง ประกอบดวย 3 หนวยงาน คือ สํานักงานประสานงาน
กลางของโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และศูนยสอบถามขอมูลกลาง 

 องคกรหลักไดวางแผนการจัดการเรียนการสอนในหนึ่งปการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยเปน 3 ภาคเรียน  

การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาของตนเอง โดยจัดใหมีการใช
สถานศึกษาของนักศึกษาเปนฐานของการเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติงาน (School based learning) นํา
ความรูที่ไดจากการเรียนในแตละครั้งลงสูการปฏิบัติจริง และเขียนผลงานออกมาตามใบงานที่เรียกวา 
Portfolio ทั้งนี้รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตร ไดมีการจัดแบงกลุมการเรียนการสอนออกเปน 
3 กลุม ตามพื้นฐานการศึกษาเดิมของนักศึกษา 

สํานักงานประสานงานกลางของโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพัฒนาระบบการจัดการสําหรับผูประสานงานโดยใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความสามารถใกลเคียงกับระบบ Content Management System (CMS) ที่
จัดการเกี่ยวกับขอมูลที่ผูใชตองการดวย 

 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และศูนยสอบถามขอมูลกลางมีการดําเนินงาน และ
ใหบริการนักศึกษาตามสภาพปญหาที่นักศึกษาสอบถามเขามา และแกไขปญหาที่นักศึกษาประสบใน
ขณะนั้นใหลุลวงไป 

2. หนวยงานสาขา หรือศูนยการศึกษา 12 ศูนยหลักมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานตาม
นโยบายและมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุ



 

วัตถุประสงคของโครงการ ประสานงานกับองคกรหลัก และศูนยประสานงานวิชาการ รายงานผล
การดําเนินงานใหหนวยงานหลักรับทราบ รวมทั้งทําหนาที่ในการสรางความรูใหมที่กอประโยชนตอ
โครงการ หรือผูรับบริการ การบริหารจัดการเนนความรวดเร็ว สามารถตัดสินใจไดอยางอิสระ  

ศูนยการศึกษา/ศูนยประสานงานวิชาการหรือหนวยงานสาขาขององคกรหลักไดดําเนินงาน 
และพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองนโยบาย วัตถุประสงคของโครงการตลอดจนตอบสนอง
ความตองการ และความพึงพอใจของผูรับบริการ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการ  
 การบริหารจัดการทั่วไป แตละศูนยการศึกษา/ศูนยประสานงานวิชาการไดมีการจัด
ประชุมทีมงานทั้งกอน และหลังการจัดการเรียนการสอน ประมาณเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อประเมิน
สถานการณปญหาที่เกิด และ/หรือคาดวาจะเกิดเพื่อปรึกษาหารือแกไขปญหารวมกัน  

2. การมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก  
 ศูนยการศึกษา/ศูนยประสานงานวิชาการมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก โดยการ
มอบหมายใหนักศึกษาทําโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมที่
มุงเนนใหนักศึกษาไปทดลองปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนยเด็กเล็ก สงเสริมใหนักศึกษาทดลองนําความรู
ไปพัฒนาศูนยเด็กเล็ก  

3. การสรางความสัมพันธกับชุมชน และบริการดานวิชาการแกชุมชน  
 ศูนยการศึกษา/ศูนยประสานงานวิชาการไดมีการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน และ
สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่เกียวของ อีกทั้งสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมสราง
ความสัมพันธอันดีกับชุมชนดวย  

4. การสรางความรู/นวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอโครงการ/ผูรับบริการ  
 ศูนยการศึกษา/ศูนยประสานงานวิชาการไดสงเสริมใหนําภูมิปญญาทองถ่ินมา
ผสมผสานสรางนวัตกรรมทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีความสอดคลองกับ
ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อใหสามารถนําไปปรับใชไดจริง รวมท้ังสงเสริมใหนักศึกษาในโครงการได
สรรคสรางนวัตกรรม ส่ือการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย จัดโครงการเรียนรูในรูปแบบที่
สามารถตอยอดความรูในการคิดพัฒนาที่เปนประโยชนตอตนเอง และองคกร 

การบริหารจัดการหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยใชรูปแบบครุศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่มี
แนวคิดหลักในการพัฒนาครู โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Teacher Development) แหง
การเรียนรู และพัฒนาตนเองโดยไมเสียเวลาในการปฏิบัติงานเปนนวัตกรรมในการผลิตบัณฑิตทาง
การศึกษาในรูปแบบที่หลอมรวมการศึกษาเลาเรียน และการทํางานเขาดวยกันในลักษณะที่เรียกวา 
Work Study รวมทั้งหลักการจัดการเรียนรูใน 3 กรอบแนวคิด ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
บูรณาการ (Integration Based Approach) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School 
Based Approach) และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงการ (Project Based Approach)  



 

ผูสอนหลัก/ผูสอนเสริม และอาจารยนิเทศก มีการประเมินรวมกับผูประสานงาน และ
ผูเรียนทุกครั้งที่มีการสอนหลังจากสิ้นสุดการบรรยาย หรือการนิเทศเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารและ
การเรียนการสอนในครั้งตอไป รวมถึงมีการประเมินรวมกับผูประสานงานเกี่ยวกับการนิเทศทุกครั้ง 
มีการกําหนดแนวทางการนิเทศรวมกันกอนการนิเทศครั้งตอไป และนําเสนอตอมหาวิทยาลัย  

การใหความชวยเหลือผูเรียนสวนใหญผูสอนจะใชการติดตอทางโทรศัพท อินเทอรเน็ต 
จดหมาย หรือการเยี่ยม เมื่อมีเวลา โดยการใหความชวยเหลือมีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการให
คําปรึกษาทางวิชาการ และการนําความรูตางๆ ไปปรับใชในการทํางาน  

การประเมินของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานประจําศูนยการศึกษาทั้ง 12 ศูนย จํานวน 55 คน 
พบวา ศูนยการศึกษามีหลักการ และวิธีการบริหารโครงการโดยทั่วไป ตามดัชนีของคุณภาพการจัด
การศึกษาที่ประยุกตจาก Baldrige National Quality Program (2005) ในเรื่องคุณคาหลัก และแนวคิด
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่ดีเลิศดานการศึกษา ดานการนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน การศึกษาแบบ
เนนการเรียนรู การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล และการเห็นคุณคาของคณาจารย บุคลากร 
และพันธมิตรในระดับมาก หรือประมาณรอยละ 61 – 80 และเห็นวาการบริหารจัดการหลักสูตร 
กระบวนการเรียน การสอน ตลอดจนสื่อที่ใชจริงในการดําเนินกิจกรรมในระดับมาก หรือประมาณ
รอยละ 61 – 80 ทุกรายการ  

อาจารยผูสอนหลักทั้งหมดมีคุณสมบัติทางวิชาการตรงตามที่โครงการตองการ มีการติดตอ
ประสานงานเพื่อเขารวมโครงการกับอาจารยเหลานี้กอนดําเนินการเรียนการสอน ไมนอยกวา 15 วัน 
โดยระหวางการติดตอประสานงานนั้นไดมีการทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ วัตถุประสงคของ
โครงการ วัตถุประสงคของการบรรยาย หรือดําเนินกิจกรรม รายละเอียดของเนื้อหา .ความยากงาย 
หรือความลึกซึ้งของเนื้อหา พื้นฐานของผูเรียน ระยะเวลาที่ใชในการบรรยาย และเอกสาร
ประกอบการบรรยาย ส่ือ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการบรรยาย สภาพแวดลอม หรือลักษณะ
ของหองบรรยาย จํานวนผูเรียนที่เขารับฟงการบรรยาย จึงไมพบปญหาในระหวางการดําเนินการ
เรียนการสอนทั้งในดานลักษณะพื้นฐานของผูเรียน เนื้อหาของบทเรียน จํานวนผูเรียนในหองเรียน 
บรรยากาศทางวิชาการในหองเรียนและนอกหองเรียน ส่ือ/ส่ิงอํานวยความสะดวก เวลาที่ใชในการ
บรรยาย การติดตอประสานงานทั่วไป ความรวมมือระหวางศูนยกับมหาวิทยาลัย  

อาจารยนิเทศกทั้งหมดมีคุณสมบัติทางวิชาการตรงตามที่โครงการตองการ รับผิดชอบนิเทศ
นักศึกษาจํานวนไมนอยกวา 20 คนในแตละภาคเรียน มีบางรายรับผิดชอบนิเทศมากกวา 60 คน ซ่ึง
เปนจํานวนที่มากเกินกวาจะดูแลไดอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ส่ิงที่นิเทศใหกับนักศึกษา ไดแก 
ความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู อาหารและอนามัย การบริหารจัดการศึกษา และนวัตกรรมการศึกษา
ปฐมวัย ตลอดจนรูปแบบการเรียนการสอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง การเรียนรูโดยใชปญหาเปน
ฐาน การเรียนรูโดยการฝกสมอง และการสรางโครงการโดยมีอิสระทางวิชาการคอนขางมาก  



 

อาจารยผูสอน และอาจารยนิเทศกตางเห็นวาบทบาทของตนเองในโครงการรวมมือในการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสวนในการสงเสริม หรือสนับสนุน
ใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

  

การประเมินผลผลิต 
ขอมูลจาก Http/www. Dusitcenter.org เขาถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ 2552 ใหรายละเอียด

เกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศ 75 จังหวัด (เวน
กรุงเทพมหานคร) มีจํานวน 17,852 ศูนย ใน 974 อําเภอ จังหวัดที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กนอยที่สุด
จํานวน 38 ศูนย จังหวัดที่มีมากที่สุดจํานวน 803 ศูนย จํานวนผูดูแลเด็กเล็กมีทั้งหมด 34,457 คน และ
จํานวนเด็กเล็กทั้งหมด 672,666 คนอัตราสวนระหวางจํานวนผูดูแลเด็กกับจํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปน 1.9301 อัตราสวนระหวางจํานวนผูดูแลเด็กกับจํานวนเด็กเล็กเปน 19.5219 จํานวนผูดูแลเด็กเล็ก
ที่เขารวมโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแลว 3 รุน จํานวน 16,061 
คน คิดเปนรอยละ 46.6117  

 การประเมินศักยภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามโครงการความรวมมือในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 161 คน พบวา บัณฑิตประเมินศักยภาพ / สมรรถนะที่จําเปน
ตอการปฏิบัติงานผูดูแลเด็กปฐมวัย 4 ดาน ไดแก ความรูดานการศึกษาปฐมวัย ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพ
ครู ทักษะในการปฏิบัติงาน และดานบุคลิกภาพกอนเขารวมโครงการในระดับเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.71 - 3.36 จากเกณฑการประเมิน 1 – 5 ระดับ
คะแนน และประเมินศักยภาพในภาวะปจจุบันหลังจากสําเร็จการศึกษาแลวอยูในระดับสามารถ
ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยอยูตั้งแต 4.00 ขึ้นไปเกือบทุกรายการ และเมื่อทดสอบนัยสําคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงแลว พบวามีนัยสําคัญทางสถิติทุกรายการ แสดงวาโครงการสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางแทจริง เมื่อสอบถามเจตคติตอครูปฐมวัยแลวพบวา มีเจตคติที่ดีตอเด็ก
ปฐมวัย และอาชีพครูปฐมวัยในทางบวกคอนขางสูง นอกจากนี้ยังพบวาความรูสึกตอส่ิงที่ไดรับจาก
โครงการในดานการฝก และพัฒนาความสามารถทางการจัดการศึกษาปฐมวัย ความสามารถในการ
พัฒนาตน ทั้งในดานกระบวนการคิด การทํางานเปนทีม สํานึกในดานคุณธรรม จริยธรรม และ
สุนทรียภาพในทางที่ดีในระดับสูง ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับผลการประเมินกับกลุมนักศึกษาที่
เขารวมโครงการจํานวน 392 คนที่ใหผลการประเมินในทํานองเดียวกันทุกประเด็นการประเมิน 
 



 

การประเมินผลกระทบ 
 กลุมผูไดรับผลกระทบจากผลผลิตของโครงการ ไดแก สมาชิกสภาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และผูปกครองเด็กเล็กในแตละชุมชนที่บัณฑิตปฏิบัติงาน จํานวน 397 คน เห็นวา การศึกษา
ปฐมวัยของชุมชน และโครงการเปนเรื่องที่สําคัญ ปจจุบันมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นกวาเดิม และ
ควรสงเสริมพัฒนาตอไป ถึงรอยละ 75.06 และรอยละ 8.31 เห็นวายังไมดีเทาที่ควร ตองมีการพัฒนา
อีกมาก เพื่อใหไดมาตรฐาน ผูดูแลเด็กมีความรูความเขาใจในการดูแลแด็กเพิ่มมากขึ้น ทําใหเด็กไดรับ
การพัฒนาในทุกดาน รอยละ 85.39 มีบางคนเห็นวาประชาชนในชุมชนใหความรวมมือ และใหความ
ไววางใจในการดูแลเด็ก รอยละ 1.01 แตมีบางรอยละ 3.53 เห็นวา ไมมีการเปลี่ยนแปลงที่เดนชัด 
เนื่องจากบุคลากรที่สงมาไมมีความตั้งใจในการพัฒนาการเรียนรูใหเพิ่มมากขึ้น และรอยละ 1.51 เห็น
วาการสอนยังไมตรงตามหลักสูตร แสดงวาโดยภาพรวมแลวมีการยอมรับในความสําเร็จของ
โครงการของผูใหทุนสนับสนุนโครงการ ผูปกครอง ตลอดจนชุมชนที่บัณฑิตปฏิบัติงาน 

 การมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยเด็กเล็กของศูนยการศึกษา/ศูนยประสานงานวิชาการ 
โดยการมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย จัด
กิจกรรมที่มุงเนนใหนักศึกษาไปทดลองปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศูนยเด็กเล็ก สงเสริมใหนักศึกษา
ทดลองนําความรูไปพัฒนาศูนยเด็กเล็ก ใหนักศึกษาทําแบบสํารวจความคิดเห็นของผูปกครองเรื่อง
ลักษณะของครูปฐมวัยที่ผูปกครองตองการ ใหนักศึกษาไปเยี่ยมพบปะผูปกครองเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น นอกจากนี้ยังไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมรวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน โครงการผลิต
ส่ือการเรียนการสอน โครงการปลูกฝงคุณธรรม โครงการรณรงคตอตานอบายมุข โครงการสงเสริม
วัฒนธรรม ตลอดจนการประเมินมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนผลกระทบตอชุมชนที่เห็นเปน
รูปธรรมชัดเจน 

ผลกระทบที่สําคัญประการหนึ่งของโครงการนี้ คือ การกําหนดใหหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แตละศูนย ควรมีคุณสมบัติเปนผูที่มีวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาเอก
อนุบาลศึกษาหรือปฐมวัยในมาตรฐานดานบุคลากร และการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผลกระทบที่สําคัญตอมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในการที่โครงการไดบรรลุวัตถุประสงค
ในการบริการวิชาการในการพัฒนาสังคมในสวนทองถ่ินและชุมชนใหสังคมไทยเปนสังคมแหง
ความรู และเพื่อสรางเครือขายในการบริหารการศึกษาอยางเปนระบบในการสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ ก็คือมหาวิทยาลัยไดพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยที่เปนของ
สังคมไทยไดมากขึ้น ทั้งที่เปนผลงานวิจัยของคณาจารย และสารนิพนธของนักศึกษาระดับปริญญา
โท โดยเฉพาะนักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการรวมมือนี้ 

 



 

การประเมินความยั่งยืน 
 ผลการประเมินผลผลิต และผลกระทบแสดงถึงความสําเร็จของโครงการเปนที่ยอมรับของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการเปลี่ยนแปลง
ศักยภาพของครูผูดูแลเด็ก และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทางที่ดีขึ้น อีกทั้งดัชนีทางสังคมดานความ
ตองการครูสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาในระยะตอไปยังคงอยูในระดับสูง 
ฉะนั้น การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผูดูแลเด็กจึงปนสิ่งที่จําเปนที่ตองดําเนินการตอไป 
นอกจากนี้ช่ือเสียง และความเปนเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในดานการพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยเปนที่ยอมรับทั้งในแวดวงวิชาการ และสังคมหากจะ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบที่ดําเนินการตามโครงการตอไป มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิตก็สามารถที่จะดําเนินการไดอยางยั่งยืน แมวา เปาหมายของโครงการความรวมมือในการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระหวางกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในเชิงปริมาณนั้นตองการใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกศูนยมีครูผูดูแลเด็กเล็กปฏิบัติงานอยางนอยศูนยละ 1 คน ซ่ึงจะบรรลุ
เปาหมายในรุนที่ 6 ซ่ึงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจําเปนตองยุติโครงการ แตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิตยังคงสามารถดําเนินการได โดยผูเขารวมโครงการสามารถหาแหลงทุนสนับสนุน
จากแหลงทุนอ่ืน และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปดโอกาสใหบุคลากรทางการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถเขาศึกษาไดตามเงื่อนไขเดิม 
 

การประเมินความสามารถในการขยายผล 
ผลการประเมินกระบวนการใหภาพที่ชัดเจนวามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดําเนิน

โครงการโดยมีโครงสราง รูปแบบการบริหารงาน ที่มีการมอบอํานาจอยางแทจริง ผูอํานวยการศูนยมี
อิสระในการตัดสินใจ มีมาตรการในการควบคุม และประกันคุณภาพ โดยท่ีไมมีการตอตานระหวาง
ดําเนินการ หลักสูตร ความตอเนื่อง ความยากงาย ลําดับความสําคัญของบทเรียน และกิจกรรมเปน
อยางบูรณาการเพื่อพัฒนาผูเรียนโดยใชระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใชกิจกรรม 
และงานที่ผูดําเนินการตระหนัก และใหความพยายามกับการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนมากกวา
เนื้อหา มีการตรวจสอบ (Monitoring) และประเมินคุณภาพ (quality assessment) การบริหารโครงการ 
และผลผลิตของโครงการ รวมทั้งมีส่ือ คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล 
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอมในดานบุคลากรสามารถนํารูปแบบการบริหารจัดการที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตใชไปประยุกตในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยไดโดยงาย  

  



 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามวัตถุประสงคของการประเมิน พบวา ผลผลิตของโครงการ 
ซ่ึงไดแก ศักยภาพของบัณฑิต และนักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายของโครงการในดานความรู เจตคติ 
และทักษะในการจัดการศึกษาปฐมวัยกอนเขารวมโครงการในระดับเพียงพอตอการปฏิบัติงานใน
ระดับปานกลาง และ ศักยภาพในภาวะปจจุบันหลังจากสําเร็จการศึกษา หรือเมื่อไดศึกษาใน
มหาวิทยาลัยตามโครงการไดระยะหนึ่งแลว อยูในระดับสามารถปฏิบัติงานไดเปนอยางดี เมื่อ
สอบถามเจตคติตอครูปฐมวัยแลวพบวาตัวอยางมีเจตคติที่ดีตอเด็กปฐมวัย และอาชีพครูปฐมวัยใน
ทางบวกคอนขางสูง นอกจากนี้ยังพบวาสิ่งที่ไดรับจากโครงการในดานการฝก และพัฒนา
ความสามารถทางการจัดการศึกษาปฐมวัย ความสามารถในการพัฒนาตน ทั้งในดานกระบวนการคิด 
การทํางานเปนทีมสํานึกในดานคุณธรรม จริยธรรม และสุนทรียภาพในทางที่ดีในระดับสูงเปน
ประโยชนอยางยิ่งสําหรับการปฏิบัติงาน อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาประสิทธิผลของโครงการในดาน
ปริมาณนั้น โครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกําหนดเปาหมาย
จํานวนผูดูแลเด็กเล็กที่เขารวมโครงการรุนละ 4,500 คน จํานวน 6 รุน รวมทั้งหมด ประมาณ 27,000 
คน แตจํานวนผูดูแลเด็กเล็กที่เขารวมโครงการที่เปนจริงยังคงต่ํากวาเปาหมายอยูมากคิดเปนรอยละ 
59.49 เทานั้น ทั้งๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไดขยายศูนยการศึกษาครอบคลุมทั้งประเทศถึง 70 
จังหวัด ซ่ึงเอื้อตอการเขารวมโครงการของผูดูแลเด็กเล็ก แตเนื่องจากการเขารวมโครงการนั้นจะตอง
ไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนสังกัด หากหนวยงานตนสังกัด
ขาดงบประมาณ หรือไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการนี้แลว ผูดูแลเด็กเล็กใตสังกัดก็จะขาดโอกาส
ดังกลาว และทําใหโครงการฯ ไมสามารถบรรลุเปาหมายในเชิงปริมาณ 

การประเมินประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของการบริหารจัดการโครงการ พบวา 
หลักสูตรมีมาตรฐานในโครงสราง และการพัฒนาสอดคลองกับกลุมเปาหมาย และมาตรฐานทาง
วิชาการ โดยเปนหลักสูตร 5 ปการศึกษา หรือ 10 ภาคเรียนของภาคปกติ  

โครงสรางของการดําเนินงาน รูปแบบการบริหารงาน มีการมอบอํานาจอยางแทจริงโดย
ผูอํานวยการศูนยมีอิสระในการตัดสินใจ ทําใหการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ
องคกรสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพเปนไปตามแผนยุทธศาสตรที่วางไว ทั้งนี้แตละศูนยหลัก และ
มหาวิทยาลัยมีแผน และมาตรการในการควบคุม และประกันคุณภาพ โดยที่ไมมีการตอตานระหวาง
ดําเนินการ 

ความตอเนื่อง ความยากงาย ลําดับความสําคัญของบทเรียน และกิจกรรมเปนอยางบูรณาการ
เพื่อพัฒนาผูเรียนโดยใชระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใชกิจกรรม และงานที่
ผูดําเนินการตระหนัก และใหความพยายามกับการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนมากกวาเนื้อหา มีการ
ตรวจสอบ (Monitoring) และประเมินคุณภาพ (quality assessment) การบริหารโครงการ และผลผลิต
ของโครงการทั้งจากศูนยหลัก มหาวิทยาลัย และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  



 

ผลการประเมินดังกลาวแสดงวากระบวนการการบริหารโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตดําเนินการนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ มีการคํานึงถึงมาตรฐานทางวิชาการ การ
ควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคที่ ชัดเจน โครงสรางการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพเนนการทํางานเปนทีม มีการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ ตลอดจนการรายงานผล
การดําเนินการเปนระยะๆ อันเปนการบงบอกถึงการมีระบบการทํางานที่ดี  

  

ขอเสนอแนะ 
คณะผูประเมนิมีขอเสนอแนะสําหรับผูใชผลการประเมิน เพื่อการดําเนินโครงการตอไป 

ดังนี ้
 
ขอเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยพึงตระหนัก และยอมรับตนเองในบทบาทของหุนสวนทางยุทธศาสตร 
(strategic partner) ที่มีความผูกพันกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนกลุมเปาหมายในการที่จะผลักดันโครงการใหบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการทั้งหมด ไมควรคํานึงวาตนเปนเพียงผูรับทํางานตามขอตกลงที่มีกับกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินในชวงเวลาสั้นๆ เทานั้น อันเปนการสรางโอกาสใหมหาวิทยาลัยไดแสวงหาความ
จริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญา
สากล เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานที่ เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูงตามภาระหนาที่ที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหมีบทบาทเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ิน ดังนี้ 

1. สนับสนุน สงเสริมการศึกษา คนควา วิจัย สภาพปญหา ความตองการ ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่ประสานเขากับศาสตรสากลระหวางบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรวมกับชุมชนเพื่อสรางองคความรูที่ เหมาะสมนําไปสูการแกปญหา ชวยพัฒนา
มหาวิทยาลัย ทองถ่ิน และประเทศชาติ ทั้งนี้รูปแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participate action 
research) ที่เปดโอกาสคนในชุมชนไดรวมกําหนดเรื่องที่จะวิจัย หรือกําหนดปญหาและวิธีการ
แกปญหา 

2. แตละศูนยสาขาควรจัดใหมีฐานขอมูลทองถ่ินเปนแหลงศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล
ทั้งในดานบุคคล สถาบัน สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมเพื่อใชบริการทางวิชาการตลอดจนจัดใหมี
ระบบการบริการทางวิชาการในรูปแบบตางๆ อาทิ การฝกงาน การศึกษา ทดลอง การสาธิต ตลอดจน
การจัดเวทีชาวบานใหโอกาสประชาชนไดแสดงออกถึงปญหา ทางแกปญหาตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ความรู ความคิดเห็นระหวางกันและกันทั้งในระดับบุคล และหนวยงาน 



 

3. การที่มหาวิทยาลัยมีศูนยสาขาเปนเครือขายการสรางองคความรูในระดับทองถ่ินที่แต
ละสาขาตั้งอยูนั้นเปนความไดเปรียบของมหาวิทยาลัยในการที่จะสรางองคความรูในระดับประเทศ
ไดโดยงาย โดยทางมหาวิทยาลัยเขามารับเปนเจาภาพในการบูรณาการ หรือสังเคราะหองคความรู
ระดับทองถ่ินในเรื่องเดียวกันของศูนยสาขามาเปนองคความรูระดับประเทศ เชน สงเสริมใหแตละ
ศูนยสาขาทําการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กปฐมวัยที่มีกลาวไวในศาสตรสากล โดยใช
เครื่องมือเดียวกัน องคความรูที่แตละศูนยสาขาไดรับจะเปนองคความรูระดับทองถ่ิน หากนํามาขยาย
โดยการวิเคราะหขอมูลรวมทุกศูนยสาขาองคความรูที่ไดก็จะเปนองคความรูระดับประเทศ และเปน
องคความรูตามศาสตรสากลที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

 
ขอเสนอแนะเฉพาะสําหรับการดําเนินโครงการตอไป ไดแก 

1. มหาวิทยาลัยพึงตรวจสอบความทันสมัยของเนื้อหาอยางสม่ําเสมอ แมวาบางครั้งตํารา 
หรือแบบเรียนอาจมีการลาสมัยไปบาง แตสามารถปรับแกไดดวยกระบวนการเรียนการสอน เนื้อหา
ในบางรายวิชา เชน หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู มีเนื้อหาสวนใหญเปนหลักสูตรในระดับ
ประถมศึกษา มากกวาหลักสูตรในระดับปฐมวัย ซ่ึงไมตรงเปาหมาย รวมถึงเนื้อหาในอีกหลายวิชาที่
ควรจะมีการทบทวนวาเหมาะสม กับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามโครงการฯ หรือไม 

2.  การประชุมสัมมนารวมกันระหวางผูสอน อาจารยนิเทศก ผูเรียน และผูบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรรูปแบบครุศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานควรทําทุกครั้ง
เมื่อเร่ิมตนภาคเรียนใหม  

3. การจัดกิจกรรมสัมมนาปลายภาคเรียนควรจัดแบงจํานวนผูเรียนและระยะเวลาให
เหมาะสมกับกิจกรรม เพื่อการไดรับประโยชนอยางเต็มที่ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ผูเรียนตองมีสวนรวม
ในการสัมมนา  

4. ควรจัดกิจกรรมเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสพบกลุม เพื่อระดมความคิดและแสดง
ความคิดเห็นในดานการคนควาเอกสารเพิ่มเติมรวมกัน 

5. ควรใหผูเรียนไดแสดงความสามารถตางๆ ผานทางกิจกรรม เพราะในความเปนจริง
แลว ผูเรียนเหลานี้มีความรูความสามารถ และประสบการณที่แตกตางกันออกไป หากมีผูสงเสริมหรือ
ผลักดันใหแสดงความสามารถออกมาจะเปนประโยชนผูเรียนคนอื่นดวย โดยอาจจะเปนการจัด
กิจกรรมที่กระตุนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคและมีความสุข มีความกระตือรือรน
ในการเรียน 

6. การจายคาตอบแทนใหกับอาจารยนิเทศกควรแบงเปน 2 สวน คือคาตอบแทนการนิเทศ
ทางวิชาการ และคาใชจายในการเดินทางตามสภาพของความสะดวก หรือความยากลําบากในการ
เดินทางไปนิเทศในสถานที่ตั้งของศูนยเด็กเล็กจริงๆ 
 



 

ขอเสนอแนะสําหรับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
1.  การประเมินครั้งนี้ไดขอมูลวา  หนวยงานตนสังกัดของผู เ รียนบางรายที่มีการ

เปลี่ยนแปลงผูนําองคกร ไดระงับการสนับสนุนทางการเงินของผูเรียน และจัดสงบุคลากรที่ตนเอง
สนับสนุนมาเขารวมโครงการแทน แมวากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะมีเกณฑที่เปนธรรมใน
การจัดสงบุคลากรมาเรียน ตองการใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดมีโอกาสเขาเรียน
จะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดของผูเรียน (อบต.) จนสําเร็จการศึกษา จึงควรมีการ
เนนย้ําใหเกิดประสิทธิผลในเชิงปฏิบัติ 

2. สนับสนุน สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดศึกษา คนควา วิจัย สภาพปญหา 
ความตองการ ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่ประสานเขากับศาสตร
สากลรวมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางองคความรูที่เหมาะสมนําไปสูการแกปญหา ชวย
พัฒนามหาวิทยาลัย ทองถ่ิน และประเทศชาติ  

3. สนับสนุน สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชนไดใชศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนศูนยการเรียนรู และฝกปฏิบัติของบุคลากรทางการศึกษา หนวยงานทางการศึกษาในการพัฒนา 
และเสริมสรางองคความรูทางการศึกษาของทองถ่ิน 

4. สนับสนุน สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีฐานขอมูลทองถ่ินเพื่อใช
เปนแหลงศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลทั้งในดานบุคคล สถาบัน สภาพแวดลอมและวัฒนธรรม 
ตลอดจนการจัดเวทีชาวบานใหโอกาสประชาชนไดแสดงออกถึงปญหา ทางแกปญหาตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นระหวางกันและกันทั้งในระดับบุคล และหนวยงาน 

5. การจัดสรรงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานพึงระบุวัตถุประสงคและจํานวนเงินที่ใชสําหรับแตละวัตถุประสงคที่ชัดเจนสําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกิดขึ้นใหม หรือยังขาดประสบการณในการบริหารงบประมาณ 

 
ขอเสนอแนะสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ควรมีการประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดําเนินการกับสมาชิกในชุมชน เพื่อใหผูปกครอง ชุมชน ไดเขาใจและเห็นความสําคัญ
ของแนวทางการจัดการศึกษาใหกับเด็กเล็ก 

2. การจัดสงบุคลากรเขารวมโครงการระยะแรกควรเปนผูดูแลเด็กที่ทําการสอนในศูนย
ทุกคนเพื่อใหการพัฒนาเด็กเล็กเปนไปตามเปาหมายที่ตองการอยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

3. พึงจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการดําเนินการ ไมวาจะเปนดานวัสดุอุปกรณใน
การเรียน เอกสารประกอบการเรียน นม และอาหารกลางวัน แมวางบประมาณที่ไดรับจะเปน
งบประมาณสําหรับการบริหารทั่วไป ไมไดระบุกิจกรรมในการใชจายงบประมาณนั้นก็ตาม 



 

4. ผูบริหารองคกรควรศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยั
เพื่อจะไดมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับวัตถุประสงค และความสําคัญของการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กปฐมวัยอันจะเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนโรงเรียนอนุบาล
ในอนาคต 
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