
บทที�  2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 
 
 ในการวิจยัครั งนี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง และไดน้าํเสนอตามหัวขอ้
ดงัต่อไปนี  
 1. การบริหารการศึกษา 
  1.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
  1.2 ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
 2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
  2.1 ความหมายของการปกครองทอ้งถิ�น 
  2.2 รูปแบบการปกครองทอ้งถิ�น 
 3. การบริหารจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
  3.1 ดา้นการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  3.2 ดา้นบุคลากร 
  3.3 ดา้นอาคาร สถานที� สิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั 
  3.4 ดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
  3.5 ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน 
  3.6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 
 4. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  4.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  4.2 งานวจิยัในประเทศ 
 
การบริหารการศึกษา 
 การบริหารการศึกษาเป็นการร่วมมือกันบริหารจดัการในด้านการศึกษา  เพื�อนาํไปสู่
เป้าหมายแห่งความสาํเร็จของงาน  
 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 การบริหารการศึกษา ไดมี้ผูก้ล่าวถึงและใหค้วามหมายการบริหารการศึกษา ดงันี  
 สมศกัดิ;  คงเที�ยง (2542 : 1) ได้ให้ความหมายไวว้่า การบริหารการศึกษา หมายถึง 
กิจกรรมต่าง ๆ ที�บุคคลหลายคนร่วมมือกนัดาํเนินการ เพื�อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดา้น 
นับตังแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื�อให้มีค่านิยมตรงกนักบั
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ความตอ้งการของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ที�อาศยัการควบคุมสิ�งแวดลอ้มให้มีผลต่อบุคคล
และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื�อให้บุคคลพฒันาไปตรงตาม
เป้าหมายของสังคมที�ตนดาํเนินชีวติอยู ่
 ปรีดา ทิพยม์ณี (2545 : 13) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการ
ต่าง ๆ ทางการศึกษาที�บุคคลที�เกี�ยวข้องร่วมมือกันปฏิบติั เพื�อมุ่งพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณภาพภายใตก้ารใชท้รัพยากรการบริหารที�เหมาะสมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 ชิต ปุริโสดม (2547 : 112) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรม
ที�กลุ่มคนหรือบุคคลตังแต่สองคนขึนไปร่วมกนัดาํเนินการให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้เพื�อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  
 สาํเริง โภชนาธาร (2548 : 12) ได้ให้ความหมายไวว้่า การบริหารการศึกษา หมายถึง  
ความพยายามของบุคคลตั งแต่สองคนขึ นไปร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาโดยการใช้
กระบวนการทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคที์�วางไว้
อย่างชัดเจนเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาหรือหน่วยงานแต่ละแห่ง และ
จะตอ้งร่วมมือกนับริหารจดัการพฒันาคุณภาพทางการศึกษาใหผู้รั้บบริการมีความพึงพอใจ 
 สรุปไดว้า่ การบริหารการศึกษา หมายถึง การดาํเนินการจดัการศึกษาโดยกลุ่มบุคคลที�
เกี�ยวขอ้งร่วมมือกนัดาํเนินการโดยใชก้ระบวนการหรือวธีิการต่าง ๆ ที�เหมาะสมบริหารทรัพยากรที�
มีอยู ่เพื�อมุ่งพฒันาสมาชิกของสังคมให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของสังคม 
 ทฤษฎกีารบริหารการศึกษา 
 ทฤษฎีการบริหารการศึกษามีความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ�ง ทฤษฎีการบริหารในระยะ
เริ�มแรกมีลกัษณะเป็นเพียงแนวคิดหรือขอ้เสนอที�ไม่ชดัเจนถือว่าเป็นยุคบุกเบิกทางทฤษฎีรุ่นแรก  
ต่อมาก็เริ� มการพฒันาศาสตร์ทางการบริหารขึ นมาอย่างมีหลักการเป็นยุคทศันะดั งเดิมและได้
วิวฒันาการสู่ยุคทศันะเชิงพฤติกรรม ยุคทศันะเชิงปริมาณ และยุคทศันะร่วมสมยัในปัจจุบนั ดงัที�
วโิรจน์ สารรัตนะ (2555 : 40) ไดแ้บ่งทฤษฎีการบริหารไว ้ดงันี  
 1. ทฤษฎีการบริหารทศันะดังเดิม แบ่งเป็น 3 ทฤษฎี คือ 
  1.1 ทฤษฎีการบริหารเชิงวทิยาศาสตร์ที�มุ่งหาวธีิที�ดีที�สุดในการทาํงาน 
  1.2 ทฤษฎีการบริหารจดัการที�มุ่งกาํหนดหลกัการทางการบริหารไว ้และเชื�อวา่หากมี
การฝึกอบรมจะทาํใหส้ามารถเป็นนกับริหารที�มีความสามารถได ้
  1.3 ทฤษฎีการบริหารแบบราชการที�มุ่งเน้นความเป็นเหตุผลในองค์ประกอบต่าง ๆ 
ขององคก์ร 
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 2. ทฤษฎีการบริหารทศันะเชิงพฤติกรรม มีจุดเน้นอยู่ที�การศึกษาเพื�อความเขา้ใจปัจจยั
ต่าง ๆ ที�มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์ร มีทศันะต่อบุคลากรในหน่วยงานวา่ไม่ไดต้อ้งการ
ปัจจยัจูงใจดา้นเศรษฐกิจหรือกายภาพเท่านัน แต่ยงัเป็นมนุษยส์ังคมที�ตอ้งการปัจจยัจูงใจดา้นสังคมดว้ย  
ทศันะดงักล่าวนาํไปสู่ความเคลื�อนไหวเชิงมนุษยสัมพนัธ์และตระหนกัถึงความจาํเป็นของการบริหาร
ว่าควรมีทกัษะเชิงมนุษยสัมพนัธ์เพิ�มขึนด้วย แต่ทฤษฎีต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีลาํดบัความตอ้งการ
ของมาสโลว ์(Maslow’s Theory of Growth Motivation) นัน ควรมีการศึกษาแนวทางการบริหาร
ที�เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัโดยใชก้ารวจิยัเชิงวทิยาศาสตร์เพื�อสร้างทฤษฎีเฉพาะองคก์ร 
 3. ทฤษฎีการบริหารทศันะเชิงปริมาณ มีจุดเนน้อยูที่�ตวัแบบทางคณิตศาสตร์ สถิติ และ
ข้อมูลสารสนเทศ เพื�อใช้ประกอบการตดัสินใจในการบริหารที�มีประสิทธิผล ประกอบด้วย 
3 หลกัการ ดงันี  
  3.1 หลกัการบริหารศาสตร์หรือการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ ซึ� งมีจุดมุ่งหมายเพื�อให้มี
การตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิผลจากการใชต้วัแบบทางคณิตศาสตร์และวธีิการเชิงสถิติประกอบ 
  3.2 หลักการบริหารเชิงปฏิบติัการ มุ่งจดัการเรื� องการผลิตและการให้บริหารที�มี
ประสิทธิภาพ 
  3.3 หลกัการระบบสารสนเทศเพื�อการบริหาร ซึ� งมุ่งออกแบบสารสนเทศและ
การนาํไปใชโ้ดยสร้างระบบฐานขอ้มูลที�อาศยัคอมพิวเตอร์เป็นพืนฐาน 
 4. ทฤษฎีการบริหารทศันะร่วมสมยั ประกอบดว้ย 2 หลกัการ ดงันี  
  4.1 หลกัการบริหารเชิงระบบ ประกอบดว้ย ปัจจยัป้อนเขา้ กระบวนการ ปัจจยัป้อนออก  
และขอ้มูลยอ้นกลบั ซึ� งในการบริหารนันผูบ้ริหารตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะต่าง ๆ ของความเป็นระบบ
เปิดมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 
  4.2 หลกัการบริหารตามสถานการณ์ โดยมีความเชื�อว่าไม่มีวิธีการทาํงานใดดีที�สุด
สําหรับทุกสถานการณ์ ผูบ้ริหารต้องมีทกัษะเชิงมโนทศัน์ค่อนขา้งสูงเพื�อให้สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ทาํใหส้ามารถตดัสินใจเลือกหลกัการหรือวธีิการที�เหมาะสมได ้
 ศิริพงษ ์เศาภายน (2548 : 22-34) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดเกี�ยวกบัทฤษฎีการบริหารการศึกษาไว ้ 
ดงันี  
 1. ทฤษฎีการบริหารแบบราชการ (Bureaucratic Management) 
  ทฤษฎีนี บางครั งเรียกว่า ทฤษฎีองค์การแบบราชการเป็นทฤษฎีที�แมกซ์ เวเบอร์
(Max Weber) นกัสังคมวิทยาและนกัเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมนัเป็นผูคิ้ดขึนตังแต่คริสตศ์ตวรรษที� 19  
โดยที�เขามีความเชื�อวา่ บุคคลทังหลายมีทังขี เกียจและขยนั การที�ผูบ้ริหารจะให้กลุ่มบุคคลร่วมมือ
ปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์ไดดี้นัน จะตอ้งมีองค์กรหรือหน่วยงานแบบ “ระบบราชการ”  
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จะตอ้งมีการจดัองค์การให้มีการลดหลั�นในการบงัคบับญัชา มีกฎเกณฑ์กาํหนดการปฏิบติังาน 
มีการกาํหนดตาํแหน่งหนา้ที�ตวับุคคลผูด้าํรงตาํแหน่ง และมีการเลือกบุคคลเขา้ปฏิบติังานโดยหลกั
คุณวุฒิและยึดความสามารถเป็นสําคญั แนวคิดของแมกซ์ เวเบอร์ จึงไดก่้อให้เกิดทฤษฎีองคก์าร
แบบระบบราชการ หรือการบริหารแบบระบบราชการขึน ทฤษฎีนีประกอบดว้ยหลกั 6 ประการ คือ 
  1.1 หลกักฎหมายและเหตุผล (Legal and Rational) ในการทาํงานทุกอยา่งตอ้งเป็นไป
ตามระเบียบ กฎเกณฑ์และขอ้บงัคบั และคาํนึงถึงเหตุผลประกอบดว้ย ทังนี เพื�อให้งานนันสําเร็จ
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสาํคญั 
  1.2 หลกัสายการบงัคบับญัชา (Hierarchy) มีการกาํหนดตาํแหน่งเรียงตามลาํดบัจาก
สูงไปตํ�า เพื�อใหก้ารบงัคบับญัชาลดหลั�นกนัไปตามหนา้ที�และความรับผดิชอบ 
  1.3 หลกัระบบคุณธรรม (Merit System) ถือวา่บุคคลในองคก์ารจะตอ้งมีสิทธิและ
โอกาสเท่าเทียมกนัในกลุ่มที�มีคุณสมบติัตามที�กาํหนดไวแ้บบเดียวกนั เช่น การคดัเลือก การบรรจุ  
การแต่งตัง การเลื�อนขันเลื�อนตาํแหน่ง โดยปลอดจากอิทธิพลทางการเมือง 
  1.4 หลกัการกาํหนดหนา้ที�และความรับผิดชอบอยา่งมีแบบแผน (Formal) มีการกาํหนด
หนา้ที�และความรับผดิชอบของหน่วยงานและตาํแหน่งต่าง ๆ ไวอ้ยา่งชดัเจนไม่ซํ าซอ้นกนั 
  1.5 หลกัการฝึกอบรม (Training) ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการพฒันาบุคคลหรือเจา้หนา้ที�
ผูป้ฏิบติังานเป็นระยะ ๆ ทังนี เพื�อใหเ้ขาไดรั้บความรู้ แนวคิด เทคนิคในการปฏิบติังานใหม่ ๆ 
  1.6 หลกัการไม่ยึดหลกับุคคล (Impersonal) การปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนใน
เรื�องเดียวกนัหรือเหมือนกนั ไม่ควรเห็นแก่หนา้หรือความสัมพนัธ์ส่วนตวัหรือผลประโยชน์ที�ใคร
จะไดรั้บ โดยถือการปฏิบติัตามเอกสารหรือระเบียบแบบแผนเป็นสําคญั เช่น การพิจารณาความดี
ความชอบ การโยกยา้ยตาํแหน่ง การเลื�อนตาํแหน่ง เป็นตน้ 
 2. ทฤษฎีการบริหารแบบวทิยาศาสตร์ (Scientific Management) 
  การบริหารงานแบบวทิยาศาสตร์ เป็นการบริหารงานที�มีระบบ มีเหตุผล มีการกาํหนด
มาตรฐานการทาํงานไวแ้น่นอน เลือกวิธีที�ดีที�สุดในการทาํงาน และกาํหนดเครื�องมือควบคุมในการ
ทาํงานไวอ้ยา่งเหมาะสม เทยเ์ลอร์ (Taylor) วิศวกรชาวอเมริกนั เป็นผูคิ้ดคน้วิธีการบริหารงานแบบ
วทิยาศาสตร์ขึนเมื�อ ค.ศ. 1911 โดยเขามีความเชื�อวา่ คนแต่ละคนเปรียบเสมือนเครื�องมือที�ผูบ้ริหาร
สามารถปรับปรุงเพิ�มผลผลิตได ้โดยผูบ้ริหารจะตอ้งจดัแบ่งงาน แบ่งเวลา กาํหนดหนา้ที�ของแต่ละคน  
และสังเกตการปฏิบติังานอยา่งมีระบบ เพื�อหาวิธีทาํงานที�ดีที�สุดเพียงวิธีเดียวสําหรับใชใ้นการเพิ�ม
ผลผลิตโดยใชจ่้ายนอ้ยแต่ไดผ้ลมากที�สุด วิธีการบริหารงานของ เทยเ์ลอร์ จึงเป็นที�นิยมแพร่หลาย
จนเทยเ์ลอร์ไดรั้บสมญานามวา่บิดาแห่งการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์ หลกัการบริหารงานแบบ
วทิยาศาสตร์ตามแนวคิดของเทยเ์ลอร์มี 4 ประการ คือ 



 14

  2.1 พฒันาระบบการทาํงานใหเ้ป็นระเบียบ 
  2.2 เลือกคนงานที�มีความรู้ความสามารถสูง 
  2.3 ฝึกอบรมใหค้นทาํงานอยา่งถูกวธีิ 
  2.4 จดัใหมี้การประสานสัมพนัธ์กนัอยา่งดีระหวา่งคนงานกบัฝ่ายบริหาร 
 3. ทฤษฎีการบริหารการจดัการ (Administrative Management) 
  ฟาโยล์ (Fayol) นกับริหารและนกัอุตสาหกรรมชาวฝรั�งเศส ไดคิ้ดทฤษฎีการบริหาร
การจดัการขึนเมื�อ ค.ศ. 1916 โดยเนน้ถึงเกณฑ์การบริหารที�เป็นสากลอนัจะนาํไปใชก้บัการบริหาร
ทุกอยา่งไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เริ�มแรกเขาไดตี้ความหมายของการบริหารวา่มีส่วนประกอบของปัจจยั  
5 ประการ คือ การวางแผน การจดัองคก์าร การสั�งการ การประสานงาน และการควบคุมงาน  
หลงัจากนันจึงไดเ้สนอหลกัการเพื�อเป็นแนวทางในการบริหารไว ้ 14  ประการ  คือ 
  3.1 จดัแบ่งงานตามความชาํนาญอยา่งมีสัดส่วน 
  3.2 กาํหนดอาํนาจหนา้ที�และความรับผดิชอบไวใ้หช้ดัเจน 
  3.3 ตอ้งมีวนิยั เพื�อเป็นหลกัในการทาํงานใหร้าบรื�น 
  3.4 ต้องมีเอกภาพในการบงัคบับญัชา เพื�อให้ผูใ้ต ้บงัคบับญัชารู้ว ่าใครเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาและเป็นผูอ้อกคาํสั�ง 
  3.5 ใหมี้เอกภาพในการอาํนวยการ เพื�อใหง้านดาํเนินไปตามแผนและบรรลุวตัถุประสงค ์
  3.6 ใหป้ฏิบติัยดึผลประโยชน์ส่วนตนรองจากประโยชน์ส่วนรวม 
  3.7 ใหผู้ป้ฏิบติังานทุกคนไดรั้บค่าตอบแทน 
  3.8 ใหมี้การรวมอาํนาจไวที้�ส่วนกลาง 
  3.9 จดัใหมี้สายการบงัคบับญัชา 
  3.10 ใหมี้ระเบียบขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัดเพื�อใหง้านอยูใ่นกรอบ 
  3.11 ใหมี้ความเสมอภาคในการจดัหน่วยงาน 
  3.12 ผูบ้ริหารตอ้งสร้างความมั�นใจใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  3.13 ผูบ้ริหารตอ้งมีความคิดริเริ�มในการทาํงาน 
  3.14 ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัสร้างทีมงาน 
  หลกัการทฤษฎีนีคลา้ยคลึงกบัหลกัการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ คือเนน้ถึงวิธีการทาํงาน
ที�ดีที�สุด และเอาใจใส่ในการทาํงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ต่างกนัตรงที�การบริหารงานแบบการบริหาร
การจดัการเนน้การทาํงานของผูบ้งัคบับญัชา ส่วนการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์เนน้ที�การทาํงาน
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ถา้ผูบ้ริหารนาํเอาทฤษฎีทังสองประเภทมาใชค้วบคู่กนั โดยเนน้การทาํงานทัง
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ของผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะช่วยให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายไดร้าบรื�นและ
มีประสิทธิภาพ 
 4. ทฤษฎีการบริหารงานตามหลกัมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relation Management) 
  การบริหารงานตามหลกัมนุษยสัมพนัธ์ หรือเรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่ การบริหารงานตาม
หลกัพฤติกรรม ไดรั้บความสนใจอย่างจริงจงัเมื�อปลายคริสต์ศตวรรษที� 19 เป็นตน้มา บรรดา
นกัจิตวิทยา นกัมนุษยวิทยาและนกัสังคมวิทยา ไดใ้ห้ความสนใจในการทาํงานของคนงานในดา้น
ต่าง ๆ และเชื�อวา่คนเป็นองคป์ระกอบสําคญัของการบริหารงานกวา่วิธีการจดัการเพราะคนมีชีวิตจิตใจ
เคลื�อนไหวเปลี�ยนแปลงได ้ ตอ้งการขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน การที�คนจะทาํงานมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ขึนอยูก่บัสิ�งเหล่านี  นกัทฤษฎีกลุ่มนี จึงไดศึ้กษาเรื�องคนมากกวา่การจดัการ การบริหารตามหลกั
มนุษยสัมพนัธ์ที�ไดรั้บการยกยอ่งมาก และเป็นตน้กาํเนิดของทฤษฎีนี  ชื�อวา่ “การศึกษาฮอธอร์น” 
(Hawthorn Studies) ผูท้าํการศึกษาคือ เอลตนั เมโย (Elton Mayo) และคณะ ซึ� งทาํการศึกษา
ที�โรงงานฮอธอร์น (Hawthorn Plant) ของบริษทัไฟฟ้าตะวนัตก (Western  Electric) ใกลเ้มืองชิคาโก  
ประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษาทดลองครั งนี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การศึกษาสภาพการทาํงาน  
การสัมภาษณ์ และการสังเกต แต่การศึกษาที�เกิดประโยชน์มาก ไดแ้ก่ การศึกษาสภาพการทาํงาน
เพราะทาํใหท้ราบความจริงเกี�ยวกบัคนงาน 5 ประการ คือ 
  4.1 คนเป็นสิ�งมีชีวติ มีจิตใจ และตอ้งการขวญัในการทาํงาน 
  4.2 ปริมาณการทาํงานของคน มิไดขึ้นอยูก่บัสภาพทางกายเพียงอยา่งเดียวแต่ยงัขึนอยู่
กบัความสามารถทางสังคมดว้ย 
  4.3 รางวลัทางจิตใจมีผลกระตุน้ในการทาํงานและให้ความสุขในการทาํงานมากกวา่
รางวลัทางเศรษฐทรัพย ์โดยเฉพาะพนกังานชันสูง 
  4.4 การแบ่งการทาํงานตามลกัษณะเฉพาะ มิใช่ว่าจะทาํให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เสมอไป 
  4.5 คนงานจะไม่มีปฏิกริยาสนองตอบเป็นส่วนบุคคล หากแต่จะสนองตอบในลกัษณะ
ที�เป็นส่วนหนึ�งของกลุ่ม 
 หลงัจากที�ไดมี้การคน้พบครั งนี แลว้ ไดก่้อให้เกิดการคน้ควา้หาหลกัการบริหารตามหลกั
มนุษยสัมพนัธ์อยา่งกวา้งขวาง สรุปเป็นหลกัการทั�วไปได ้ดงันี  
 1. บุคคลไม่ใช่เครื�องจกัร แต่มีความตอ้งการ มีความคิดและมีความรู้สึกต่าง ๆ ดงันัน
ผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามสนใจ และศึกษาทาํความเขา้ใจกบัพฤติกรรมของคนที�แสดงออกมาดว้ย 
 2. ขอ้มูลและข่าวสารต่าง ๆ ที�ไดว้ิเคราะห์ถูกตอ้งแลว้จะเป็นสิ�งที�ช่วยในการตดัสินใจ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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 3. การจดัโครงสร้างของหน่วยงานไม่เขม้งวด เพราะตอ้งการความรวดเร็วและถูกตอ้ง 
 4. การบริหารยดึหลกัการบริหารเป็นคณะ 
 5. การทาํงานให้เนน้หาวิธีการทาํงานเพื�อส่งเสริมขวญัและกาํลงัใจ ตลอดจนความร่วมมือ
ในการทาํงานของบุคคลขึน เช่น ส่งเสริมใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 6. การบริหารงานจาํเป็นตอ้งแสวงหาความชาํนาญพิเศษทุกรูปแบบจึงจาํเป็นตอ้งจดั
องคก์ารเป็นแบบเปิดเพื�อขอรับข่าวสารและใชข้่าวสารนันใหเ้กิดประโยชน์มากที�สุด 
 7. องคก์ารนอกแบบ เป็นองคก์ารที�มีบทบาทสาํคญัในการประสานงานและริเริ�มงาน 
 8. ความพึงพอใจในการทาํงานของคน จะนาํไปสู่ผลงาน 
 9. วฒันธรรมในองคก์ารจะเป็นสิ�งที�ผลกัดนัใหอ้งคก์ารเจริญหรือเสื�อมได ้
 10. องคก์ารเป็นสิ�งมีชีวติและเปลี�ยนแปลงไดเ้สมอ 
 สรุปไดว้่าทฤษฎีทางการบริหาร ในระยะเริ�มแรก ยงัมีลกัษณะเป็นเพียงแนวคิดหรือ
ข้อเสนอแนะที�ยงัไม่ชัดเจน ต่อมาเริ� มมีการพฒันาศาสตร์ทางการบริหารขึ นอย่างมีหลักการ
ในการทาํงานให้เกิดประสิทธิภาพ ผูบ้ ริหารซึ� ง เป็นผูที้ �มีบทบาทสําคญัในการบริหารจดั
การศึกษาในองคก์าร จึงจาํเป็นที�จะตอ้งเรียนรู้เกี�ยวกบัทฤษฎีการบริหารงานและการบริหารคนเพื�อ
ก่อใหเ้กิดผลสัมฤทธิ; ที�ดี คนเป็นปัจจยัที�สาํคญัยิ�งของการดาํเนินงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
 การปกครองส่วนท้องถิ�นหรือการปกครองท้องถิ�น เป็นรูปแบบการปกครองโดยยึด
หลกัการกระจายอาํนาจการปกครองและสอดคลอ้งกบัหลกัการประชาธิปไตย ซึ� งประชาชนมีส่วนร่วม
ในการปกครองตนเอง โดยรัฐบาลกลางไดม้อบอาํนาจการดาํเนินการการตดัสินใจ ความอิสระ
ในการปกครองตนเอง เพื�อสามารถแก้ไขปัญหาสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่รัฐบาลยงัควบคุมดูแลทอ้งถิ�นอยูท่ ังนี เพื�อความมั�นคงของรัฐโดยรวม 

 ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ�น 
 การปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นการปกครองรูปแบบหนึ�ง ซึ� งนกัวิชาการให้ความหมายไว้
ดงันี  
 อุทยั  หิรัญโต (อุทยั หิรัญโต. 2523 : 12 ; อา้งถึงใน สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา.  
2550 : 10) นิยามว่า การปกครองส่วนทอ้งถิ�น คือ การปกครองที�รัฐบาลมอบอาํนาจให้หน่วยปกครอง
ระดบัรองของรัฐ หรือกระจายอาํนาจให้ประชาชนในทอ้งถิ�นหนึ� งจดัการปกครอง และดาํเนิน
กิจการบางอยา่งเพื�อผลประโยชน์ของทอ้งถิ�นหรือผลประโยชน์ของทอ้งถิ�นโดยตรง การบริหารงาน
ของทอ้งถิ�นมีการจดัเป็นองค์การประกอบดว้ย เจา้หน้าที�ซึ� งประชาชนเลือกตังขึนมาทังหมดหรือ
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บางส่วน มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาไดไ้ม่  เพราะการปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นสิ�งที�รัฐทาํให้
เกิดขึน 
 ประหยดั หงส์ทองคาํ (ประหยดั หงส์ทองคาํ. ม.ป.ป. : 12 ; อา้งถึงใน สํานกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2550 : 11) กล่าววา่  การปกครองส่วนทอ้งถิ�น (Local Government) เป็นรูปการปกครอง
ที�เกิดจากระบบการกระจายอาํนาจปกครอง (Decentralization) จากส่วนกลางไปยงัทอ้งถิ�นเพื�อให้
ประชาชนในทอ้งถิ�นได้มีโอกาสเรียนรู้และดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการปกครองส่วนทอ้งถิ�น
ดว้ยตนเอง เพื�อสนองความตอ้งการและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
 สรุปไดว้า่ การปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็นการปกครองที�ยดึหลกัของการกระจายอาํนาจเพื�อ
ประโยชน์ของรัฐและทอ้งถิ�น เน้นผลประโยชน์ของทอ้งถิ�นโดยตรงให้ประชาชนในทอ้งถิ�นไดมี้
โอกาสเรียนรู้และดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เพื�อสนองความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาดว้ย
ตนเอง 
 รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ�น 
 ทศันีย ์นาคุณทรง (2550 : 10) ได้กล่าวถึงการปกครองส่วนทอ้งถิ�นในปัจจุบนัตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. 2534 มาตรา 70 ไดแ้บ่งการปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�นเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล สุขาภิบาล และราชการ
ส่วนทอ้งถิ�นอื�นตามที�กฎหมายอื�นกาํหนด ซึ� งไดแ้ก่  กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2537 ไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537  ทาํให้
มีการปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพิ�มขึนอีก 1 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนตาํบล หลงัจากนันได้มี
พระราชบญัญติัเปลี�ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ดงันัน การปกครองส่วนทอ้งถิ�น
จึงมี 5 รูปแบบ คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�เกี�ยวขอ้งกบังานวิจยัครั งนี  มี 2 รูปแบบ คือ เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตาํบล ได้กาํหนดโครงสร้างอาํนาจหน้าที�ของเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตาํบล ดงันี  
  เทศบาล 
 เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�จดัตังขึนตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  
และที�แกไ้ขเพิ�มเติมจนถึง ฉบบัที� 12 พ.ศ. 2546 โดยมาตรา 9 ถึงมาตรา 11 กาํหนดหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาจดัตังเทศบาล (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550 : 13)ไวด้งันี   
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 1. เทศบาลตาํบล ไดแ้ก่ ทอ้งถิ�นที�มีประกาศกระทรวงมหาดไทยในพระราชกฤษฎีกา
ยกฐานะขึนเป็นเทศบาลตาํบล โดยที�กฎหมายไม่ไดก้าํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนวา่การเป็นเทศบาลตาํบล
จะตอ้งมีเงื�อนไขอย่างไร แต่ในทางปฏิบติักระทรวงมหาดไทยได้ตังหลกัเกณฑ์การเป็นเทศบาล
ตาํบลวา่พืนที�จะจดัตังเป็นเทศบาลตาํบลจะตอ้งมีรายไดไ้ม่ตํ�ากวา่ 12 ลา้นบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน)  
มีประชาการตังแต่ 7,000 คนขึนไป และอยูก่นัหนาแน่นไม่ตํ�ากวา่ 1,500 คนต่อตารางกิโลเมตร 
 2. เทศบาลเมือง ไดแ้ก่ ทอ้งถิ�นอนัเป็นที�ตังศาลากลางจงัหวดั หรือทอ้งถิ�นชุมนุมชนที�มี
ประชากรตังแต่ 10,000 คนขึนไป และมีรายไดพ้อสมควรแก่การที�จะปฏิบติัหนา้ที� ซึ� งกาํหนดไวใ้น
พระราชบญัญติัเทศบาล 
 3. เทศบาลนคร ได้แก่ ทอ้งถิ�นชุมนุมชนที�มีประชากรตังแต่ 50,000 คนขึนไป และมี
รายไดพ้อควรแก่การที�จะปฏิบติัหนา้ที�ซึ� งกาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยเทศบาล 
 โครงสร้างของเทศบาลแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย  คือ สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สภาเทศบาล 
ประกอบดว้ย สมาชิกสภาเทศบาลซึ� งมาจากเลือกตังโดยตรงเป็นผูแ้ทนของปวงชนในเขตเทศบาลนัน  
สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ�ง และรองประธานสภาคนหนึ�งซึ� งผูว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตังจาก
สมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล โดยมีหนา้ที�พิจารณาร่างเทศบญัญติัเทศบาลและกาํกบัดูแล
การบริหารเทศบาลของนายกเทศมนตรี ส่วนนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตังโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมาย วา่ดว้ยการเลือกตังสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น โดยมีหนา้ที�ควบคุมและ
รับผดิชอบการบริหารกิจการของเทศบาลตามที�กฎหมายกาํหนด ทังนี  ในแต่ละเทศบาลจะมีการแบ่ง
ส่วนราชการตามความเหมาะสม  ดงัแผนภาพประกอบ 2  
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โครงสร้างของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพประกอบ 2  โครงสร้างของเทศบาล 
ที�มา : สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2554 : 24 

เทศบาลนคร 

ราษฎร  50,000  คนขึ�นไป 

เทศบาลเมือง 

ราษฎร  10,000  คนขึ�นไป 

เทศบาลตาํบล 

มีประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ยกฐานะ 

สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี 

มาจากการเลือกตั�งโดยตรง 

ของประชาชน 
สมาชิกสภาเทศบาลตาํบล  12  คน 

สมาชิกสภาเทศบาลตาํบล  18  คน 

สมาชิกสภาเทศบาลตาํบล  21  คน 

ประธานสภาและรองประธาน 

สภาเทศบาล  เลือกจาก 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ตาํแหน่งละ  1  คน 

 

นายกเทศมนตรีแต่งตั�ง 
รองนายกฯ(ตาํบล)  ไม่เกิน  2  คน 
รองนายกฯ(เมือง)  ไม่เกิน  3  คน 
รองนายกฯ(นคร)  ไม่เกิน  4  คน 

เลขานุการกบัที6ปรึกษา(ตาํบล)  ไม่เกิน  2  คน 
เลขานุการกบัที6ปรึกษา(เมือง)  ไม่เกิน  3  คน 
เลขานุการกบัที6ปรึกษา(นคร)  ไม่เกิน  5  คน 

ปลดัเทศบาล  :  เลขานุการสภาเทศบาล 

รองปลดัเทศบาล 

      สาํนกัปลดัเทศบาล         กองคลงั                 กองช่าง           กองการศึกษา         กองสาธารณสุขฯ 
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  เมื�อมีการไดป้ระกาศใช้พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขันตอนการกระจายอาํนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2549 ซึ� งกาํหนดไว้
ในมาตรา 16 (9) ให้เทศบาลมีอาํนาจในการจดัการศึกษา เทศบาลส่วนใหญ่จึงกาํหนดให้มีกองการศึกษา 
เพื�อรับผิดชอบงานที�เกี�ยวกบัการบริหารการศึกษา การบริหารวิชาการ และงานโรงเรียน เป็นตน้ 
(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550 : 15) 
  สรุปได้ว่า  เทศบาลเป็นการปกครองส่วนทอ้งถิ�นรูปแบบหนึ� ง ได้จดัแบ่งเทศบาล
ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร โดยมีโครงสร้างการบริหารเป็น 
2 ฝ่าย คือ สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และมีอาํนาจหนา้ที�ในการจดัการศึกษา 
 องค์การบริหารส่วนตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นที�จัดตั งตาม
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 และที�แกไ้ขเพิ�มเติมถึง (ฉบบัที� 5)  
พ.ศ. 2546 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนทอ้งถิ�นที�มีชื�อและเขตขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลโดยเฉพาะโครงสร้างการบริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกอบดว้ยฝ่ายนิติบญัญติั  
ไดแ้ก่ สภาองค์การบริหารส่วนตาํบล และฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ซึ� ง
ไดม้าจากการเลือกตังโดยตรงของประชาชน และนายอาํเภอมีอาํนาจกาํกบัดูแลการปฏิบติัหน้าที�
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�นที�มีขนาดเล็กที�สุดและอยูใ่กลชิ้ดประชาชนมากที�สุด จุดมุ่งหมายของการจดัตังองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล คือ การกระจายอาํนาจไปสู่ประชาชนให้ไดม้ากที�สุด รับผิดชอบในเขตพืนที�ของ
ตาํบลที�อยู่นอกเขตเทศบาล จดัตังมาจากสภาตาํบลที�มีรายได้ตามเกณฑ์ที�กาํหนด และสามารถ
พฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไปสู่การปกครองส่วนทอ้งถิ�นในรูปแบบเทศบาล อาํนาจหนา้ที�ใน
ส่วนที�เกี�ยวกับการศึกษา พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537  
มาตรา 67 (5) และพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขันตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (9) กาํหนดให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจหน้าที�ในการ
จดัการศึกษา  ดงัแผนภาพประกอบ 3  
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โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 3  โครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ที�มา : สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2554 : 28 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

สมาชิกสภา อบต. 
 

สมาชิกสภา อบต.  หมู่บา้นละ  2  คน 

อบต. มี 2 หมู่บา้น มี ส.อบต. หมู่ละ 3 คน 

อบต. มี  1  หมู่บา้น มี ส.อบต. หมู่ละ 6 คน 

นายกองคก์าร 

บริหารส่วนตาํบล 

รองนายก อบต. 
2  คน 

ส่วนต่างๆ ที6จดัตั�งขึ�น 

เลขานุการนายก 
อบต. 1 คน 

ปลดั อบต. 

สภาองคก์าร 

บริหารส่วนตาํบล 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา 
อบต.  1  คน 

เลขานุการสภา อบต. 
(ปลดั อบต./ส.อบต.) 

 

สาํนกัปลดั อบต. 
 

ส่วนการคลงั 
 

ส่วนโยธา 
 

ส่วนการศึกษา 
ส่วนอื6นๆ ตามความ
จาํเป็นแต่ละ อบต. 
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  สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตาํบลเป็นการปกครองส่วนทอ้งถิ�นรูปแบบหนึ� ง มี
โครงสร้างการบริหารเป็น 2 ฝ่าย คือ สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
และมีอาํนาจหนา้ที�ในการจดัการศึกษา 

 

การบริหารจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พฒันาเด็กเลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นสถานที�ดูแลและให้การศึกษาเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี มีฐานะเทียบเท่า
สถานศึกษา เป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กที�องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจดัตังเอง และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที�ถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น  
ไดแ้ก่ ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั/มสัยิด กรมการศาสนา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กรมการพฒันา
ชุมชน และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถ่ายโอนจากสํานกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ  ซึ� งต่อไปนี  เรียกว่า ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองทอ้งถิ�น (กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ�น. 2547 : 1) 
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในฐานะหน่วยงานซึ� งมีภารกิจหน้าที�รับผิดชอบด้าน
การจดัการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวติเด็กและผูด้อ้ยโอกาส ตามบทบญัญติัแห่ง
รัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าดว้ยแผนและขันตอนการกระจายอาํนาจ ไม่วา่จะเป็นองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�นในรูปแบบใดก็ตาม ทังองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาล หรือเมืองพทัยา มีบทบาท
ที�สาํคญัในการบริหารจดัการเกี�ยวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทังสิน ปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น
ได้จดัตังและดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พร้อมทังรับถ่ายโอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กซึ� งเดิมอยู่
ในความดูแลรับผดิชอบของส่วนราชการต่าง ๆ โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีหนา้ที�รับผิดชอบ
ในการจดัการศึกษา การส่งเสริมการศึกษาและพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในทุก ๆ ดา้น เพื�อให้เด็กไดรั้บ
การพฒันาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพและไดม้าตรฐาน (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น. 2547 : 1) 
 การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จะต้องคาํนึงถึงขอบข่ายของงานสายการบงัคบั
บญัชาและระเบียบกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ทังพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที�กาํหนดให้
สถานศึกษาตอ้งบริหารจดัการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที�กาํหนด โดยจะตอ้งจดัให้มีการประเมิน
ตนเองทุกปี  เพื�อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดงันัน  
เพื�อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถให้บริการพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพไดม้าตรฐาน จึงได้
แบ่งงานที�จะตอ้งปฏิบติัในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้ครอบคลุมลกัษณะงานตาม
มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเป็น 6 ดา้น (กรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ�น. 2553 : 2-13) ดงันี    
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 1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเลก็  
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีหนา้ที�รับผิดชอบการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพตามหลกัวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั�งการที�เกี�ยวขอ้ง โดย
ความร่วมมือสนับสนุนของประชาชนในชุมชนทอ้งถิ�นนัน ๆ แบ่งการบริหารจดัการเป็น 3 ด้าน 
ไดแ้ก่    
  1.1 ดา้นการบริหารงาน 
   1.1.1 การจดัตังศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้เป็นสถานศึกษาที�ให้การอบรมเลียงดูเด็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นต้องมีความพร้อมด้านงบประมาณ อาคารสถานที�  และกําหนด
โครงสร้างส่วนราชการรวมทังบุคลากรที�รับผดิชอบ ไดแ้ก่ กองการศึกษา โดยใหด้าํเนินการ ดงันี  
    1) จดัเวทีประชาคม เพื�อสํารวจความต้องการของชุมชนในการจัดตั ง    
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และตอ้งมีจาํนวนเด็กเล็กอาย ุ2-5 ปีที�จะเขา้รับบริการไม่นอ้ยกวา่ 20 คน 
    2) จดัทาํโครงการและแผนจดัตั งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขอความเห็นชอบ   
สภาทอ้งถิ�น 
    3) จดัทาํประกาศจดัตังศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
    4) จดัทาํแผนดําเนินงาน ได้แก่ สํารวจสํามะโนประชากรเด็กเล็กอาย ุ         
2-5 ปี แผนรับนกัเรียน การจดับุคลากร การจดัชันเรียน และการงบประมาณ เป็นตน้ 
    5) จดัทาํระเบียบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นว่าด้วยการดาํเนินงาน 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
    6) รายงานการจัดตั งศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ�นทราบ 
  กรณีที�ไม่มีสถานที�ก่อสร้างเป็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ตอ้งไดรั้บความยินยอม
จากเจา้ของกรรมสิทธิ; อนุญาตให้ใช้สถานที�ก่อสร้าง และการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
   1.1.2 การยา้ยหรือรวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
    1) จดัเวทีประชาคม เพื�อสาํรวจความตอ้งการของชุมชน 
    2) ให้คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กนาํเรื�องเสนอต่อหน่วยงาน
ตน้สังกดัตามลาํดบั เพื�อให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบ
จากสภาทอ้งถิ�น 
    3) จดัทาํแผนการยา้ยหรือรวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
    4) จดัทาํประกาศยา้ยหรือรวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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    5) รายงานการยา้ยหรือรวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ�นทราบ 
   1.1.3 การยุบเลิกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
วิเคราะห์เหตุผล ความจาํเป็นในการยุบเลิกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และเสนอองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น
ตน้สังกดัเพื�อดาํเนินการตามขันตอนต่อไปนี  
    1) จดัเวทีประชาคม เพื�อสาํรวจความตอ้งการของชุมชน 
    2) นาํผลการประชาคมพิจารณาเสนอผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น
เพื�อเสนอขอความเห็นชอบจากสภาทอ้งถิ�น 
    3) จดัทาํประกาศยบุเลิกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยใหมี้ผลเมื�อสินสุดภาคเรียน 
    4) รายงานการยุบเลิกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น
ทราบ 
   1.1.4 การให้บริหาร การอบรมเลี ยงดู การจัดประสบการณ์และส่งเสริม
พฒันาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กไดรั้บการพฒันาทังดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที�
เหมาะสมตามวยัตามศกัยภาพของเด็กแต่ละคน ดงันัน ระยะเวลาการจดัการเรียนรู้และแนวทางการจดั 
การเรียนรู้ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจึงตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนื�องและเหมาะสมเพื�อให้เด็กเล็กไดรั้บ
การศึกษาและพฒันาเป็นไปตามวยัแต่ละช่วงอาย ุสอดคลอ้งกบัสังคม วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  
และหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ใหเ้ด็กเล็กพร้อมที�จะเขา้รับการศึกษาในระดบัที�สูงขึนต่อไป ดงันี  
    1) ระยะเวลาเรียนรู้ในรอบปีการศึกษา เริ�มตน้ปีการศึกษาในวนัที� 16  
พฤษภาคม และสินปีการศึกษาในวนัที� 15 พฤษภาคมของปีถดัไป 
    2) การใหบ้ริการส่งเสริมสนบัสนุนเด็กเล็ก ไดแ้ก่ อาหารกลางวนั อาหารวา่ง  
เครื�องนอน อาหารเสริม (นม) วสัดุ สื�อ อุปกรณ์การศึกษา วสัดุครุภณัฑ์ และการตรวจสุขภาพโดย
บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
    3) การให้บริการอบรมเลียงดู จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้
ใหเ้ด็กเล็กที�มีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นนัน หรือใกลเ้คียงไดต้ามศกัยภาพของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
    4) จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีการพฒันาการ
ครบทัง 4 ดา้น (ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม-จิตใจ สังคม และสติปัญญา) เหมาะสมตามวยัและศกัยภาพ
ของเด็กแต่ละวยั 
   1.1.5 คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประกอบด้วย บุคคลที�องค์ปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�นพิจารณาคดัเลือกและแต่งตังโดยกาํหนดจาํนวนตามความเหมาะสมจากชุมชนและ
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ผูด้าํรงตาํแหน่ง ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษา ผูน้าํศาสนา ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  
ผูแ้ทนชุมชน ผูแ้ทนผูป้กครอง และผูแ้ทนครูผูดู้แลเด็กหรือผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ให้คณะกรรมการ
พิจารณาเลือกกรรมการ 1 คนเป็นประธาน โดยมีหัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กเป็นกรรมการและ
เลขานุการโดยตาํแหน่ง และให้ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นหรือผูที้�ไดรั้บมอบหมายจาก
ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นดาํรงตาํแหน่งเป็นที�ปรึกษาของคณะกรรมการมีจาํนวนตาม
ความเหมาะสม มีอาํนาจหนา้ที� ดงันี  
    1) กาํหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาม
นโยบายและแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
    2)  เสนอแนะให้ขอ้คิดเห็นเกี�ยวกบัการดาํเนินงานการพฒันาคุณภาพศูนย์
พฒันาเด็กเล็กแก่ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
    3) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี�ยวกับการจดัตั ง ยุบเลิกหรือยา้ยรวมศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
    4) พิจารณาเสนอผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการบริหารงาน
ดา้นบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
    5) พิจารณาเสนอแผนงานหรือโครงการและงบประมาณในการส่งเสริม
และพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
    6) ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาและพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
    7) ส่งเสริมสนบัสนุนความร่วมมือการพฒันาเด็กเล็กของบุคลากรในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กและระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
  1.2 ดา้นการบริหารงบประมาณ 
   องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นบริหารงบประมาณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ที�ไดรั้บการ
อุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�นจากเงินรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นและ
เงินรายไดข้องศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีการบริหารจดัการ ดงันี  
   1.2.1 งบประมาณที�ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น นําไปใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางว ัน  
ค่าตอบแทนและค่าครองชีพของบุคลากร เงินประกนัสังคมของบุคลากร ค่าวสัดุการศึกษา ค่าพาหนะ
นาํส่งเด็กไปสถานพยาบาล ทุนการศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิตหรือศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขา
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การศึกษาปฐมวยั ตามโครงการความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิตและกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ�น 
   1.2.2 งบประมาณเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น วิธีการจัดหา
งบประมาณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ดงันี  
    1) จดัทาํแผนพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ระยะ 3 ปี เพื�อนาํเขา้สู่แผนพฒันา
การศึกษาและแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เสนอขอความเห็นชอบสภาทอ้งถิ�น 
    2) จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ 
    3) จดัทาํแผนจดัหาพสัดุรายปี 
    4) ดาํเนินการจดัซือจดัจา้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุ 
    5) จัดทําสมุดคุมงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่าง ๆ เพื�อการ
รายงานและการตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ 
   1.2.3 งบประมาณเงินรายได้ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจดัสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาในสถานศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. 2551 และ
หนงัสือสั�งการที�เกี�ยวขอ้ง 
   1.2.4 การจัดหาสื� อ หนังสือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียน และอื�น ๆ ที� เกี�ยวข้อง  
ดาํเนินการแต่งตังคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกสื�อ หนงัสือ วสัดุ อุปกรณ์การเรียน วสัดุพฒันาเด็ก  
ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการหรือหวัหนา้กองการศึกษาหรือผูแ้ทนเป็นประธาน หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ศึกษานิเทศก ์นกัวชิาการศึกษา และผูท้รงคุณวฒิุดา้นการศึกษาเป็นกรรมการ 
   1.2.5 การเบิกจ่ายงบประมาณ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ถือปฏิบติัตามระเบียบ 
  1.3  การบริหารงานบุคคล 
   1.3.1 การสรรหา เลือกสรรและการปรับสถานภาพ ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น
ดาํเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื�อเป็นพนักงานจา้งตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ทั�วไป
ที�คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถิ�นกาํหนด โดยยึดหลกัสมรรถนะความเท่าเทียมกนัในโอกาส 
และประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญัดว้ยกระบวนการที�ไดม้าตรฐาน ยุติธรรมและโปร่งใส
เพื�อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี 
   1.3.2 การคดัเลือกหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้ดาํเนินการตามหนงัสือกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ�นและหนงัสือสั�งการอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
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   1.3.3 การกาํหนดค่าตอบแทน สิทธิ สวสัดิการ ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น
กาํหนดค่าตอบแทน สิทธิและสวสัดิการของหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครู
ผูดู้แลเด็กใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถิ�น หนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น และหนงัสือสั�งการอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
   1.3.4 การประเมินผลการปฏิบติังานของหวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก 
และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก เพื�อนาํผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื� อง
การเลื�อนค่าตอบแทน การต่อสัญญาจา้งและอื�น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนทอ้งถิ�น เรื� อง มาตรฐานทั�วไปเกี�ยวกบัพนักงานจา้ง หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�นและหนงัสือสั�งการอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  
   1.3.5 การพฒันาบุคลากร  ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจดัให้มีการปฐมนิเทศ
หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็กและผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กที�ไดรั้บการแต่งตังใหม่รวมทังการ
อบรมและศึกษาดูงาน การนิเทศติดตามการดาํเนินงานในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนบัสนุน
การใหทุ้นการศึกษาแก่หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก และพนกังานจา้ง
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตามหลกัเกณฑ์และฐานะการคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น พฒันา
ความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื�องเพื�อยกระดบัคุณภาพการศึกษา และการปฏิบติังาน
ที�มีประสิทธิภาพ 
  นอกจากนัน สํานกัปฏิรูปการศึกษา (2545 : 68) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการบริหาร
จดัการ คือ การมีแผนในการดาํเนินงานโดยอาจจะเริ�มตน้จากการจดัตังสถานศึกษา แผนงานดา้น
การบริหารงานบุคคล แผนงานด้านการจดัการศึกษา การส่งเสริมและการพฒันามาตรฐานและ
คุณภาพทางการศึกษา การประเมินผลการจดัการศึกษาและสนบัสนุนทรัพยากรเพื�อการศึกษา และ
นาํเสนอแนวคิดในการบริหารและการจดัการที�ดีว่าเป็นการบูรณาการส่วนที�ดีของแนวคิดต่าง ๆ 
ทางการบริหารเพื�อมาปรับใชใ้นบริบททางการศึกษา 
  สรุปไดว้่า การบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กการบริหารงานเกี�ยวกับการจัดตั ง ยา้ยหรือรวมและยุบเลิกศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การจัด
ประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ การใชจ่้ายงบประมาณ การสรรหาและเลือกสรรบุคคล
และพฒันาบุคลากร 
 2. ด้านบุคลากร  
  บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งในการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประกอบดว้ย หัวหน้า
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ผูป้ระกอบอาหาร ภารโรง และพนกังานจา้งที�
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ปฏิบติัหน้าที�อื�น จะตอ้งมีคุณสมบติั บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบในปฏิบติัหนา้ที� (กรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ�น. 2553 : 14-20) ดงันี    
  2.1 หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตอ้งมีคุณวุฒิไม่ตํ�ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษา สาขา
วชิาเอกอนุบาลหรือปฐมวยั หรือทางอื�นที� ก.ท. กาํหนดเป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่งนีและ
ได้ปฏิบติังานหรือเคยปฏิบติังานเกี�ยวกบัการทาํงานดูแลพฒันาเด็กปฐมวยัของทอ้งถิ�นติดต่อกนั
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี และมีใบประกอบวชิาชีพครู มีบทบาทหนา้ที� ดงันี  
   2.1.1 รับผดิชอบดูแลบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก รวมถึงการดาํเนินงานในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย แผนงานและวตัถุประสงค์ของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
   2.1.2 วางแผนพฒันาการศึกษา ประเมินและจดัทาํรายงานเกี�ยวกบัการดาํเนินงาน
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เช่น จดัทาํแผนโครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพฒันาศูนย์
พฒันาเด็กเล็กทุกดา้นอยา่งต่อเนื�อง 
   2.1.3 จดัทาํและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั การจดักระบวนการเรียนรู้ 
การพฒันาสื�อ นวตักรรม เทคโนโลย ีและการวดัประเมินผล 
   2.1.4 จดัทาํภาระงานของบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผล
การปฏิบติังาน ตามมาตรฐานดา้นบุคลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากร
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหมี้การพฒันาอยา่งต่อเนื�อง 
   2.1.5 ประสานความร่วมมือกบัชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษาและ
พฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
   2.1.6 เป็นผูแ้ทนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในกิจการทั�วไป และประสานเครือข่าย
การพฒันาเด็กปฐมวยั 
   2.1.7 นิเทศ ส่งเสริมสนบัสนุน การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็ก
และผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 
   2.1.8 จดัทาํระบบประกนัคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง 
  2.2 ครูผูดู้แล ตอ้งมีคุณวุฒิไม่ตํ�ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาล
หรือปฐมวยั หรือทางอื�นที� ก.ท. กาํหนดเป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตาํแหน่งนี  และไดป้ฏิบติังาน
หรือเคยปฏิบติังานเกี�ยวกบัการทาํงานดูแลพฒันาเด็กปฐมวยัของทอ้งถิ�นติดต่อกนัมาแลว้ไม่น้อยกว่า  
3 ปี และมีใบประกอบวชิาชีพครู มีบทบาทหนา้ที� ดงันี  
   2.2.1 ปฏิบติังานเกี�ยวกบัการจดัประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนดว้ยวธีิการที�หลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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   2.2.2 จัดอบรมสั�งสอนและจัดกิจกรรมเพื�อพฒันาผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะที�พึง
ประสงคแ์ละคุณลกัษณะตามวยั 
   2.2.3 ปฏิบติังานวชิาการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
   2.2.4 ปฏิบติังานเกี�ยวกบัการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
   2.2.5 ปฏิบติังานความร่วมมือกบัเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 
   2.2.6 อบรมเลียงดูและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลกัสูตรกาํหนด 
   2.2.7 จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
   2.2.8 จดัทาํแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
   2.2.9 จดัทาํวจิยัในชันเรียน 
   2.2.10 จดัหา/ผลิตสื�อ นวตักรรมการเรียนการสอน 
   2.2.11 จดัทาํเครื�องมือวดัและประเมินผล 
   2.2.12 ประสานสัมพนัธ์ระหวา่งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกบัผูป้กครอง ชุมชน 
   2.2.13 พฒันาตนเองใหมี้ความกา้วหนา้ทางวชิาการและเทคโนโลยเีพื�อพฒันาผูเ้รียน 
   2.2.14 จดัใหมี้การประเมินพฒันาการผูเ้รียน 
   2.2.15 จดัระบบธุรการในชันเรียน 
   2.2.16 รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบติังานตามลาํดบั 
  2.3 ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก มีคุณสมบติัทั�วไปและคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถิ�นกาํหนด มีสถานภาพเป็นพนกังานจา้งทั�วไปหรือพนกังาน
จา้งตามภารกิจ บทบาทหนา้ที� สนบัสนุนช่วยเหลือการปฏิบติังานร่วมกบัครูผูดู้แลเด็ก 
  2.4 พนักงานจ้างที�ปฏิบติัหน้าที�อื�นในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ประกอบด้วย ธุรการ 
การเงิน พสัดุ ผูป้ระกอบการ ภารโรง ยามรักษาความปลอดภยั พนกังานจา้งตาํแหน่งอื�นที�องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นเห็นวา่จาํเป็น มีคุณสมบติัทั�วไปและคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนกังานส่วนทอ้งถิ�นกาํหนด มีบทบาทหนา้ที�ความรับผดิชอบ ดงันี  
   2.4.1 ธุรการ การเงิน พสัดุ มีบทบาทหน้าที� ทาํหน้าที�ธุรการ การเงินและพสัดุ
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
   2.4.2 ผูป้ระกอบการ มีบทบาทหนา้ที� ประกอบอาหารให้ถูกสุขลกัษณะ ถูกอนามยั  
ตามหลกัโภชนาการสําหรับเด็กเล็ก แต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อ จดัสถานที�
ประกอบอาหารและเครื�องครัวใหส้ะอาดเป็นระเบียบ มีการจดัเก็บขยะถูกสุขลกัษณะ 
   2.4.3 ภารโรง มีบทบาทหน้าที� ทาํความสะอาด รักษาความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ดูแลซ่อมแซม บาํรุงรักษาอาคารสถานที�และทรัพยสิ์น 
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   2.4.4 ยามรักษาความปลอดภยั มีบทบาทหน้าที� ดูแลรักษาความปลอดภยัของ
ทรัพยสิ์น บุคลากร และเด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
  2.5 ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ไดแ้ก่ นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
และรองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น มีบทบาทหนา้ที� ดงันี  
   2.5.1 กาํหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์และทิศทางการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอยา่ง
ย ั�งยนื 
   2.5.2 สนบัสนุนงบประมาณดา้นบุคลากร สื�อ หนงัสือ วสัดุอุปกรณ์ วสัดุครุภณัฑ ์
การพฒันาบุคลากรและการบริหารจดัการ เพื�อใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ การพฒันา
เด็กปฐมวยัทังคุณภาพครูผูดู้แลเด็ก สภาพแวดล้อม วิชาการ และกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
หลกัการพฒันาเด็กปฐมวยั 

   2.5.3 ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้สําหรับเด็ก พ่อแม่ ผูป้กครอง เยาวชน และ       
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น โดยจดักิจกรรมสานสายใยรักเพื�อเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว 

   2.5.4 ส่งเสริมสนบัสนุนความร่วมมือของบุคลากรในศูนยแ์ละเครือข่ายการพฒันา
เด็กปฐมวยั 

   2.5.5 ระดมทรัพยากรเพื�อการบริหารและพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยเนน้การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

   2.5.6 กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
ไดม้าตรฐานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

  2.6 หวัหนา้ส่วนราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ไดแ้ก่ ปลดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น ผูบ้ริหารการศึกษา และเจา้หนา้ที�ผูรั้บผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น มีหนา้ที�  

   2.6.1 นาํนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาสู่การปฏิบติั 
   2.6.2 สาํรวจความตอ้งการของชุมชน ในการจดัตัง ยา้ย รวม ยุบเลิก และดาํเนินงาน

ตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
   2.6.3 กาํหนดโครงสร้างการบริหารงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก บุคลากร สถานที�ตาม

ฐานะการคลงัของแต่ละทอ้งถิ�น 
   2.6.4 ควบคุม กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และ

มาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
   2.6.5 จดัทาํแผนงานโครงการ และงบประมาณในการจดัตัง และสนับสนุน

การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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   2.6.6 จดัทาํประกาศจดัตังศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื�อเสนอผูบ้ริหารองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�นลงนาม 
   2.6.7 แต่งตังคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
   2.6.8 จดัทาํระเบียบว่าด้วยการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพื�อเสนอผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเห็นชอบและลงนาม 
   2.6.9 กาํหนดแผนปฏิบติัการและงบประมาณในการส่งเสริมและพฒันาศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ดา้นบุคลากร สื�อ หนงัสือ วสัดุอุปกรณ์ วสัดุครุภณัฑ์ การพฒันาบุคลากร และการบริหาร
จดัการอยา่งต่อเนื�อง 
   2.6.10 นิเทศติดตาม ประเมินผลการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้
เป็นไปตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และรายงานผลพร้อมขอ้เสนอให้ผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
  นอกจากนัน การพฒันาคุณภาพเด็กโดยถือว่าเด็กมีความสําคญัที�สุด กระบวนการ
จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้เด็กสามารถพฒันาตนตามธรรมชาติ สอดคลอ้งกบัพฒันาการและเต็ม
ตามศกัยภาพ ดังนัน ผูส้อนจึงมีบทบาทสําคญัยิ�งที�จะทาํให้กระบวนการจดัการเรียนรู้ดังกล่าว
บรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูส้อนจึงควรมีบทบาทและหนา้ที� (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน. 2547 : 112-114) ดงันี  
 1. บทบาทหนา้ที�ในฐานะผูเ้สริมสร้างการเรียนรู้ 
  1.1 จดัประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กที�เด็กกาํหนดดว้ยตวัเอง และผูส้อนกบัเด็ก
ร่วมกนักาํหนดโดยเสริมสร้างพฒันาการเด็กใหค้รอบคลุมทุกดา้น 
  1.2 ส่งเสริมใหเ้ด็กใชข้อ้มูลแวดลอ้มศกัยภาพของตวัเองและหลกัทางวิชาการในการผลิต  
กระทาํ หรือหาคาํตอบในสิ�งที�เด็กเรียนรู้อยา่งมีเหตุผล 
  1.3 กระตุน้ให้เด็กร่วมคิดแกปั้ญหา คน้ควา้หาคาํตอบดว้ยตนเอง ดว้ยวิธีการศึกษา
ที�นาํไปสู่การใฝ่รู้และพฒันาตนเอง 
  1.4 จดัสภาพแวดลอ้มและสร้างบรรยากาศการเรียนที�สร้างเสริมให้เด็กทาํกิจกรรม
ไดเ้ตม็ศกัยภาพและความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล 
  1.5 สอดแทรกการอบรมดา้นจริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงคใ์นการจดัการเรียนรู้
และกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งสมํ�าเสมอ 
  1.6 ใชกิ้จกรรมการเล่นเป็นสื�อการเรียนรู้สาํหรับเด็กใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  1.7 ใชป้ฏิสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งผูส้อนและเด็กในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
อยา่งสมํ�าเสมอ 
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  1.8 จดัการประเมินผลการเรียนรู้ที�สอดคลอ้งกบัสภาพจริงและนาํผลการประเมิน
มาปรับปรุงพฒันาคุณภาพเด็กเตม็ตามศกัยภาพ 
 2. บทบาทในฐานะผูดู้แลเด็ก 
  2.1 สังเกตและส่งเสริมพฒันาการเด็กทุกดา้นทังทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา 
  2.2 ฝึกใหเ้ด็กช่วยเหลือตนเองในชีวติประจาํวนั 
  2.3 ฝึกใหเ้ด็กมีความเชื�อมั�นมีความภูมิใจในตนเองและกลา้แสดงออก 
  2.4 ฝึกการเรียนรู้หนา้ที� ความมีวนิยั และการมีนิสัยที�ดี 
  2.5 จาํแนกพฤติกรรมเด็กและสร้างเสริมลกัษณะนิสัยและแกปั้ญหาเฉพาะบุคคล 
  2.6 ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา บา้นและชุมชน เพื�อให้เด็กไดพ้ฒันา
เตม็ตามศกัยภาพและมีมาตรฐานคุณลกัษณะที�พึงประสงค ์
 3. บทบาทในฐานะนกัพฒันาเทคโนโลยกีารสอน 
  3.1 นาํนวตักรรม เทคโนโลยีการสอนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพบริบท
สังคม ชุมชน และทอ้งถิ�น 
  3.2 ใชเ้ทคโนโลยแีละแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการเสริมสร้างการเรียนรู้ใหแ้ก่เด็ก 
  3.3 จดัทาํวจิยัในชันเรียน เพื�อนาํไปปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้
และพฒันาสื�อการเรียนรู้ 
  3.4 พฒันาตนเองใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณลกัษณะของผูใ้ฝ่รู้ มีวิสัยทศัน์และ
ทนัสมยัทนัเหตุการณ์ในยคุของขอ้มูลข่าวสาร 
 4. บทบาทในฐานะผูบ้ริหารหลกัสูตร 
  4.1 ทาํหน้าที�วางแผนกาํหนดหลกัสูตร หน่วยการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้  
และการประเมินผลการเรียนรู้ 
  4.2 จดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ที�เน้นเด็กเป็นสําคญั ให้เด็กมีอิสระในการเรียนรู้
ทังกายและใจ เปิดโอกาสใหเ้ด็กเล่นและทาํงาน และเรียนรู้ทังรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
  4.3 ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร เพื�อนาํผลการะประเมินมาปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร
ใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถิ�น 
 สรุปไดว้่า ดา้นบุคลากร เป็นการกาํหนดคุณสมบติั บทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบ
ของบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซึ� งประกอบดว้ย ผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น หวัหนา้ส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
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ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยผูดู้แลเด็ก ผูป้ระกอบการ ภารโรง และพนกังานจา้งที�ปฏิบติัหน้าที�อื�นในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
 3. ด้านอาคาร สถานที� สิ�งแวดล้อม และความปลอดภัย 
  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นสถานที�อบรมเลียงดู จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการ
การเรียนรู้แก่เด็กเล็ก ดังนั น ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สถานที�  และจัดภูมิทัศน์
สภาพแวดลอ้มทังภายในอาคารและภายนอกอาคาร ตอ้งคาํนึงถึงความมั�นคง แข็งแรง ถูกสุขลกัษณะ 
มีความเหมาะสมและปลอดภยัแก่เด็กเล็ก ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมพฒันาเด็กให้ผูป้กครอง
มีความมั�นใจ ไวว้างใจ การก่อสร้างและพฒันาอาคารสถานที� สิ�งแวดลอ้ม และความปลอดภยัของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพฒันาเด็กเล็ก โดยการจดัสภาพแวดลอ้มที�
ถูกสุขลักษณะ อันจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อ 
สามารถลดความเสี�ยงจากการเกิดอุบติัเหตุส่งเสริมความปลอดภยัให้กบัเด็กและฝึกสุขนิสัยให้เด็กมี
พฤติกรรมที�ถูกตอ้ง ซึ� งเป็นพืนฐานสําคญัของการเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที�มีคุณภาพ (กรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ�น. 2553 : 21-26) ดงันี  
  3.1 ดา้นอาคารสถานที� 
   3.1.1 ที�ตัง 
    1) สถานที�ตังศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรอยู่ในพืนที�มีขนาดเหมาะสม และไม่อยู่
ในพืนที�อาจเสี�ยงอนัตราย เช่น บริเวณขนถ่ายแก๊ส นํ ามนั สารเคมีหรือสารพิษ ฌาปนกิจสถาน  
มลภาวะทางอากาศ แสงและเสียงที�มากเกินควร หากไม่สามารถหลีกเลี�ยงได้ ตอ้งมีมาตรการ
ป้องกนัอุบติัภยัตามมาตรฐานความจาํเป็นและเหมาะสม 
    2) ไม่ควรใกลถ้นน หรือใกลท้างรถไฟ โดยเฉพาะที�มีการจราจรคบัคั�ง หาก
มีความจาํเป็นตอ้งสร้างใหห่้างจากแนวถนนไม่นอ้ยกวา่ 20 เมตร และมีรั วป้องกนัอนัตราย 
    3) พืนที�ก่อสร้างควรเป็นพืนที�สามารถรับนํ าหนกัอาคารไดอ้ยา่งปลอดภยั 
และเป็นพืนที�ที�นําท่วมไม่ถึง 
   3.1.2 จาํนวนชันของอาคาร 
    อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ควรเป็นอาคารชันเดียว หากเป็นอาคาร 2 ชันตอ้งมี
มาตรการป้องกนัอุบติัเหตุ อุบติัภยั และอคัคีภยัที�อาจเกิดขึน และความสูงของห้องจากพืนถึงเพดาน 
ไม่ควรนอ้ยกวา่ 2.00 เมตร 
   3.1.3 ทางเขา้-ออกตวัอาคาร มีความกวา้งที�สามารถเคลื�อนยา้ยเด็กออกจากตวัอาคาร
ไดส้ะดวกหากเกิดอุบติัภยั หรือภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ 
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   3.1.4 ประตู-หน้าต่าง ตอ้งมีความแข็งแรงอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีขนาดและ
จาํนวนเหมาะสมกบัขนาดพืนที�ของห้องและความสูงของหน้าต่าง ควรอยู่ที�ประมาณ 80  เซนติเมตร 
นบัจากพืน และหนา้ต่างมีความกวา้งและความสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพื�อให้เด็กมองเห็นสิ�งแวดลอ้ม
ไดก้วา้งและชดัเจน ไม่ควรมีสิ�งกีดขวางใด ๆ มาปิดกันช่องทางลมและแสงสวา่ง 
   3.1.5 บนัไดไม่ลาดหรือชนัเกินไป ควรมีความกวา้งแต่ละช่วงไม่นอ้ยกวา่ 1 เมตร  
ลูกตังของบนัไดสูงไม่เกิน 17.5 เซนติเมตร ลูกนอนกวา้งไม่นอ้ยกว่า 20 เซนติเมตร บนัไดทุกขันตอ้งมี
ลูกกรงและราวบนัไดมีขนาดเหมาะสมกบัมือเด็ก และระยะห่างของลูกกรงตอ้งไม่เกิน 17 เซนติเมตร  
ทังนี  ให้คาํนึงถึงความปลอดภยัของเด็กเป็นสําคญั เช่น ปิดกันช่องบนัไดและช่องลูกกรงบนัได 
(ช่องที�เป็นช่วงอนัตรายอยูร่ะหวา่ง 9-23 เซนติเมตร) 
   3.1.6 พืนที�ใชส้อยภายนอก พืนที�ใชส้อยตอ้งจดัให้มีบริเวณพืนที�ในอาคารที�สะอาด 
ปลอดภยั และเพียงพอเหมาะสมกบัการทาํกิจกรรมของเด็ก เช่น การเล่น การเรียนรู้ การรับประทาน
อาหาร และการนอน โดยแยกเป็นสัดส่วนจากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วม และที�พกัของเด็กป่วย  
โดยเฉลี�ยประมาณ 2 ตารางเมตรต่อเด็ก 1 คน หากไม่สามารถแยกเป็นแต่ละห้องไดอ้าจจดัรวมเป็น
หอ้งอเนกประสงคโ์ดยใชพ้ืนที�เดียวกนัแต่ต่างเวลา และปรับเปลี�ยนวสัดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสม  
และขอ้จาํกดัของพืนที�โดยมีแนวทาง ดงันี  
    1) บริเวณพืนที�สําหรับการนอน ตอ้งคาํนึงถึงความสะอาดเป็นหลกั อากาศ
ถ่ายเทไดส้ะดวกและอุปกรณ์เครื�องใชเ้หมาะสมกบัจาํนวนเด็ก มีพืนที�เฉลี�ยประมาณ 2 ตารางเมตร
ต่อเด็ก 1 คน โดยมีแนวทางในการจดัดาํเนินการ ดงันี  
     (1) จดัให้มีการระบายอากาศที�ดี ปลอดโปร่ง ไม่มีเสียงรบกวนและ
แสงสวา่งไม่จา้เกินไป 
     (2) อุปกรณ์เครื�องนอนต่าง ๆ มีความสะอาด โดยนาํไปปัดฝุ่ น ตากแดด
อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 ครั ง 
     (3) ที�นอน ผา้ปูที�นอน หมอน ปลอกหมอน ผา้ห่ม มีสภาพดีและมีเฉพาะ
เด็กแต่ละคน ทาํความสะอาดอย่างสมํ�าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั ง ดว้ยการซัก หรือผึ�งแดด  
เพื�อลดการแพร่ของเชือโรค 
     (4) ตรวจตราดูแลไม่ให้มีสัตว์หรือแมลงต่าง ๆ มารบกวนในบริเวณ
พืนที�สาํหรับนอน 
    2) บริเวณพืนที�สําหรับการเล่นและพฒันาเด็ก สภาพพืนที�ทุกห้องตอ้งไม่ลื�น
และไม่ชืน ควรเป็นพืนไมห้รือวสัดุที�ปลอดภยัจากอุบติัเหตุ ทาํความสะอาดง่ายและอยู่ในสภาพที�
สะอาดอยู่เสมอ จดัวางสิ�งของ เครื�องใช้ เช่น ตู ้โต๊ะ เป็นระเบียบและมีการยึดติดกบัผนงัหรือพืน
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อยา่งมั�นคง ในกรณีที�เครื�องใชล้ม้ไดง่้าย เหลี�ยม มุม ที�แหลมคมของเครื�องใชต่้าง ๆ ตอ้งหุ้มดว้ยวสัดุ
ที�นุ่มเพื�อป้องกนัการกระแทกของเด็ก 
    3) บริเวณพืนที�รับประทานอาหาร ต้องคาํนึงถึงความสะอาดเป็นหลัก 
มีอากาศถ่ายเทไดโ้ดยสะดวก มีแสงสวา่งพอเหมาะ มีอุปกรณ์เครื�องใช้ที�เพียงพอและเหมาะสมกบั
จาํนวนเด็ก ทังนี  บริเวณห้องอาหาร โต๊ะ เกา้อี  ที�ใชส้ําหรับรับประทานอาหาร ตอ้งทาํความสะอาด
อยา่งสมํ�าเสมอและควรจดัใหมี้วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�ใชมี้ขนาดเหมาะสมกบัตวัเด็ก มีสภาพแข็งแรง
และใชง้านไดดี้ 
    4) บริเวณสถานที�ประกอบอาหารหรือห้องครัว ตอ้งแยกห่างจากบริเวณ
พืนที�สาํหรับเด็กพอสมควรและมีเครื�องใชที้�จาํเป็นรวมทังที�ลา้งและเก็บภาชนะเครื�องใชต่้าง ๆ ที�ถูก
สุขลกัษณะ โดยเนน้เรื�องความสะอาด และความปลอดภยัเป็นหลกั ดงันี  
     (1) สถานที�เตรียมอาหาร ปรุงอาหาร สะอาด เป็นระเบียบ และการขนส่ง
อาหารที�พร้อมบริโภค ตอ้งมีการปกปิด 
     (2) มีการระบายอากาศดี ไม่มีกลิ�นควนัรบกวน 
     (3) มีความปลอดภยัสาํหรับเด็ก เช่น มีการป้องกนัอนัตรายที�เกิดกบัเด็กได ้
จากมีด ของมีคม ถงัแก๊ส เป็นตน้ 
     (4) โต๊ะเตรียมปรุงอาหารมีสภาพดี สะอาด สูงจากพืนที�อย่างน้อย 
60 เซนติเมตร 
     (5) ภาชนะใส่อาหารทาํดว้ยวสัดุที�ปลอดภยั เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม 
เมลามีนสีขาว หรือสีอ่อน ไม่แตกง่ายหรือมีความคม 
     (6) ที�ลา้งภาชนะ ควรใชอ่้างที�มีก๊อกนํ าหรือท่อระบายนํ า ถา้ใชก้ะละมงั
ตอ้งมี 3 ใบ วางสูงจากพืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และบริเวณที�ล้างจะตอ้งมีการระบายนําได้ดี 
ไม่เฉอะแฉะ 
     (7) ลา้งภาชนะอุปกรณ์ด้วยนํ ายาลา้งภาชนะและนํ าสะอาดอีก 2 ครั ง
หรือลา้งดว้ยนําไหล  
     (8) ภาชนะอุปกรณ์ เมื�อล้างเสร็จแล้วตอ้งคว ํ�าให้แห้ง ห้ามเช็ด วางใน
ตะแกรงโปร่ง สะอาด สูงจากพืนอยา่งนอ้ย 60 เซนติเมตร 
     (9) เขียง มีด ตอ้งอยูใ่นสภาพดี สะอาด แยกใช้ตามประเภทของอาหาร 
ไดแ้ก่ ผกั ผลไม ้เนือสัตวสุ์ก เนือสัตวดิ์บ มีเขียงแยกใชต้ามประเภทอาหารอยา่งนอ้ย 3 อนั และควร
ทาํความสะอาดทนัทีเมื�อใชเ้สร็จ 
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    5) ห้องปฐมพยาบาล ตอ้งแยกเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตูย้า  
เครื�องเวชภณัฑที์�จาํเป็น และขณะอยูใ่นหอ้งปฐมพยาบาลเด็กตอ้งอยูใ่นสายตาของครูผูดู้แลเด็กหรือ
ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กตลอดเวลา กรณีไม่สามารถจดัห้องปฐมพยาบาลเป็นการเฉพาะไดต้อ้งจดัให้มีที�
ปฐมพยาบาลแยกเป็นสัดส่วนตามความเหมาะสม 
    6) บริเวณพืนที�สําหรับใช้ทาํความสะอาดเด็ก ต้องจัดให้มีบริเวณที�ใช้
สาํหรับทาํความสะอาดเด็กและมีอุปกรณ์ที�จาํเป็นตามสมควร อยา่งนอ้ยตอ้งมีที�ลา้งมือและแปรงสีฟัน
ในขนาดและระดบัความสูงที�เหมาะสมกบัเด็ก ในกรณีที�มีห้องอาบนําจะตอ้งมีแสงสว่างเพียงพอ 
มีอากาศถ่ายเทไดโ้ดยสะดวก พืนไม่ลื�น แยกเป็นสัดส่วนสาํหรับเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิง 
    7) ห้องส้วมสําหรับเด็ก ตอ้งจดัให้มีห้องส้วมสําหรับเด็กโดยเฉลี�ย 1 ที�ต่อเด็ก  
10-12 คน โถส้วมมีขนาดเหมาะสมกบัตวัเด็ก มีฐานส้วมที�เด็กสามารถกา้วขึนไดง่้าย ห้องมีแสงสวา่ง
เพียงพอ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก พืนไม่ลื�น หากมีประตูจะตอ้งไม่ใส่กลอนหรือกุญแจและมีส่วนสูง
ที�สามารถมองเห็นเด็กไดจ้ากภายนอก หากหอ้งส้วมอยูภ่ายนอกอาคารจะตอ้งไม่ตังอยูใ่นที�ลบัตาคน  
กรณีไม่สามารถทาํห้องส้วมสําหรับเด็กเป็นการเฉพาะไดอ้าจดดัแปลงห้องส้วมที�มีอยูแ่ลว้ให้เหมาะสม
และปลอดภยัสาํหรับเด็กแยกเป็นสัดส่วนสาํหรับเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิง 
    8) หอ้งอเนกประสงค ์สาํหรับใชกิ้จกรรมพฒันาเด็ก การรับประทานอาหาร
หรือการนอน คาํนึงถึงความสะอาดและการจดัพืนที�ใช้สอยให้เหมาะสมกบัลกัษณะของกิจกรรม  
หากเป็นอาคารชันเดียวตอ้งมีฝ้าใตห้ลงัคา หากเป็นอาคารที�มีมากกวา่ 1 ชัน ควรจดัให้ขันบนสุดมีฝ้า
ใตห้ลงัคา โดยมีความสูงจากพืนถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2 เมตร แต่กรณีที�มีความสูงเกินกวา่ 2 เมตร  
อาจไม่มีฝ้าใตเ้พดานก็ได ้
    9) การกําจัดสิ� งปฏิกูลต่าง ๆ จัดเก็บในภาชนะที� มีฝาปิดมิดชิดและ
นาํออกไปทิงภายนอกอาคารทุกวนั 
  3.2 ดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
   3.2.1 ภายในอาคาร 
    1) แสงสวา่ง ควรเป็นแสงสวา่งจากธรรมชาติสมํ�าเสมอทั�วทังห้อง เอืออาํนวย
ต่อการจดักิจกรรมเพื�อพฒันาเด็ก เช่น มีแสงสวา่งเพียงพอในการอ่านหนงัสือไดอ้ยา่งสบายตา ไม่ควร
ให้เด็กอยูใ่นห้องที�ใชแ้สงสวา่งจากไฟฟ้าต่อเนื�องนานกวา่ 2-3 ชั�วโมง เพราะจะทาํให้เกิดภาวะเครียด
และมีผลถึงฮอร์โมนการเติบโตของเด็ก 
    2) เสียง ตอ้งอยู่ในระดบัที�ไม่ดงัเกินไป อาคารควรจะตังอยู่ในบริเวณที�มี
ระดบัเสียงเหมาะสม 
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    3) การถ่ายเทอากาศ ควรมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก โดยมีพืนที�ของหนา้ต่าง  
ประตู และช่องลม รวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของพืนที�ห้อง กรณีที�เป็นห้องกระจกหรืออยู่
ในบริเวณโรงงานที�มีมลพิษต้องติดเครื� องฟอกอากาศและมีเครื� องปรับอากาศอย่างเหมาะสม  
บริเวณศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นเขตหา้มสูบบุหรี�ตามกฎหมาย 
   3.2.2 ภายนอกอาคาร  
    1) รั ว ควรมีรั วกันบริเวณให้เป็นสัดส่วนเพื�อความปลอดภยัของเด็กและ
ควรมีทางเขา้-ออกไม่นอ้ยกวา่ 2 ทาง กรณีมีทางเดียวตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร 
    2) สภาพแวดลอ้มและมลภาวะ ควรมีสภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ
และควรตังอยูห่่างจากแหล่งอบายมุข ฝุ่ นละออง กลิ�นหรือเสียงที�รบกวน มีการจดัระบบสุขาภิบาล 
การระบายนํ า การระบายอากาศ และการจดัเก็บสิ�งปฏิกูลให้เหมาะสม ไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะ
หรือแพร่เชือโรคโดยเฉพาะตอ้งกาํจดัสิ�งปฏิกลูทุกวนั 
    3) พืนที�เล่นกลางแจง้ ตอ้งมีพืนที�เล่นกลางแจง้เฉลี�ยไม่นอ้ยกวา่ 2 ตารางเมตร
ต่อจาํนวนเด็ก 1 คน โดยจดัให้มีเครื�องเล่นกลางแจง้ที�ปลอดภยัและมีพอสมควรกบัจาํนวนเด็ก  ในกรณี
ที�ไม่สามารถจดัให้มีที�เล่นกลางแจง้เป็นการเฉพาะหรือในสถานที�อื�น ๆ ไดก้็ควรปรับใชใ้นบริเวณ
ที�ร่มแทน โดยมีพืนที�ตามเกณฑก์าํหนดหรืออาจจะจดักิจกรรมกลางแจง้สําหรับเด็กในสถานที�อื�น ๆ 
ที�เหมาะสม เช่น ในบริเวณลานวดัหรือในสวนสาธารณะ ในกรณีที�นาํเด็กออกไปเล่นนอกศูนย์
พฒันาเด็กเล็กจะตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัและการดูแลอยา่งใกลชิ้ดเป็นสําคญั โดยให้เด็กมีกิจกรรม
กลางแจง้อยา่งนอ้ย 1 ชั�วโมงในแต่ละวนั 
    4) ระเบียง ตอ้งมีความกวา้งของระเบียบไม่นอ้ยกวา่ 1.50 เมตร หากมีที�นั�ง
ตามระเบียงตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1.75 เมตรของระเบียงตอ้งสูงจากที�นั�งไม่นอ้ยกว่า 70 เซนติเมตร  
กรณีที�มีอาคารสูง 2 ชันขึนไป ควรมีลูกกรงกันเพื�อความปลอดภยัของเด็ก นอกจากนีควรตรวจสอบ
สภาพความคงทน แขง็แรง และสภาพการใชง้านปลอดภยัสาํหรับเด็กอยูเ่สมอ 
  3.3 ดา้นความปลอดภยั 
   3.3.1 มาตรการป้องกนัความปลอดภยั 
    1) ติดตังระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภยั หรือเครื�องตดัไฟ
ภายในบริเวณอาคาร 
    2) ติดตังเครื�องดบัเพลิงอย่างน้อย 1 เครื�องต่อพืนที� 150 ตารางเมตร และ
ถงัดบัเพลิงติดตังสูงจากพืนถึงหวัถงั ไม่เกิน 1.50 เซนติเมตร 
    3) ติดตังปลั~กไฟใหสู้งจากพืนไม่นอ้ยกวา่ 1.50 เมตร ถา้ติดตังตํ�ากวา่ที�กาํหนด 
จะตอ้งมีฝาปิดครอบ เพื�อป้องกนัไม่ใหเ้ด็กเล่นได ้และควรหลีกเลี�ยงการใชส้ายไฟต่อพว่ง 
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    4) หลีกเลี�ยงเครื�องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ� งทาํดว้ยวสัดุที�แตกหกัง่าย 
หรือแหลมคม หากเป็นไม ้ตอ้งไม่เสี ยนไม ้หรือแหลมคม 
    5) จดัให้มีตูเ้ก็บยา และเครื�องเวชภณัฑ์สําหรับการปฐมพยาบาล วางไวอ้ยู่
ในที�สูง สะดวกต่อการหยบิใช ้และเก็บไวใ้นที�ปลอดภยัใหพ้น้มือเด็ก 
    6) จดัให้มีวสัดุกนัลื�น ในบริเวณห้องนํ า-ห้องส้วม ที�มีลกัษณะลื�นและเก็บ
สารจาํพวกเคมี หรือนํายาทาํความสะอาดไวใ้นที�ปลอดภยั ให้พน้มือเด็ก วสัดุกนัลื�นที�ใชใ้นห้องนํ า-
หอ้งส้วม ตอ้งทาํความสะอาดสมํ�าเสมอ 
    7) ไม่มีหลุม หรือบ่อนํา ที�อาจเป็นอนัตรายต่อเด็กในบริเวณโดยรอบตวัอาคาร 
รวมทังไม่ควรปลูกตน้ไมที้�มีหนามแหลมคม 
    8) มีระบบการล็อกประตูในการเข้า-ออก นอกบริเวณอาคาร สําหรับ
เจา้หนา้ที�เปิด-ปิดได ้ควรมีกริ�งสัญญาณเรียกไวที้�หนา้ประตู สําหรับห้องครัวและที�ประกอบอาหาร 
ควรมีประตูเปิด-ปิด ที�ปลอดภยั เด็กเขา้ไปไม่ได ้
    9) ติดตังอุปกรณ์เพื�อป้องกนัพาหะนาํโรค เช่น มุง้ลวด ฯลฯ และมีมาตรการ
ป้องกนัดา้นสุขอนามยั 
    10) มีตู ้หรือชันเก็บวสัดุอุปกรณ์ และสื�อการเรียนรู้ที�แข็งแรง มั�นคง มีความสูง 
ขนาดที�เหมาะสมกบัเด็กเล็ก สําหรับสิ�งของเครื�องใช้ วสัดุอุปกรณ์ ที�อาจเป็นอนัตรายต่อเด็กนัน 
ควรจดัแยกใหพ้น้มือเด็ก 
   3.3.2 มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
    1) มีการฝึกซอ้มสาํหรับการป้องกนัอุบติัภยั ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 ครั ง 
    2) บุคลากรไดรั้บการอบรมดา้นการปฐมพยาบาลเบืองตน้ การป้องกนัอุบติัภยั 
และความเจบ็ป่วยฉุกเฉินของเด็ก 
    3) มีโทรศพัท์และหมายเลขโทรศพัท์ฉุกเฉินของส่วนราชการต่าง ๆ เช่น 
สถานีตาํรวจ หน่วยป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั โรงพยาบาล ไวเ้พื�อติดต่อได้อย่างทนัท่วงที 
กรณีเกิดเหตุการณ์คับขัน หรือจาํเป็นที�อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก และควรมีอุปกรณ์ เครื� องมือ
เครื�องใชส้าํหรับการปฐมพยาบาลติดประจาํไว ้
    4) มีสมุดบนัทึกขอ้มูลสุขภาพ และพฒันาการของเด็ก 
    5) มีมาตรการในการรับ-ส่งเด็ก อยา่งเป็นระบบ 
    6) มีแผนและแนวทางปฏิบัติกรณีเด็กมีเหตุฉุกเฉินที�ต้องดําเนินการ
ช่วยเหลือโดยด่วน 
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 การบริหารจดัการอาคารสถานที�และสภาพแวดล้อมในศูนย เ์ด็กปฐมวยัต้นแบบ 
(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน. 2552 : 28-29) มีดงันี  
 1. กาํหนดแนวทางวางแผนการบริหารจดัการอาคารสถานที�และสภาพแวดลอ้มของเด็ก
ปฐมวยัตน้แบบ 
 2. ดาํเนินการจดัการ ปรับปรุง บาํรุงรักษา/พฒันาอาคารสถานที�และสภาพแวดลอ้มของ
ศูนยเ์ด็กปฐมวยัตน้แบบใหไ้ดม้าตรฐาน  มีความปลอดภยั  และเอือต่อการพฒันาเด็กปฐมวยั  ดงันี  
  2.1 อาคารเรียนของเด็กปฐมวยั ควรจดัให้เป็นสัดส่วน มีรั วและคาํนึงถึงความปลอดภยั
เป็นหลกั เช่น ไม่ตังอยู่ในบริเวณลบัตามหรือใกลบ้ริเวณที�อาจเสี�ยงต่อการเกิดอนัตราย ไม่มีหลุม
หรือบ่อนํา รวมทังไม่ควรปลูกตอ้นไมที้�มีหนามแหลมคม รกทึบ 
  2.2 ห้องเรียนปฐมวยั ควรมีพืนที�เพียงพอและเอือต่อการจดัมุมประสบการณ์ การจดั
กิจกรรมกลุ่ม การทาํกิจกรรมรายบุคคล ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก  
ปราศจากเสียงรบกวน มีทางเขา้-ออกสะดวก 
  2.3 ห้องนํา-ห้องส้วม-ที�ลา้งมือ ควรตังอยู่ในบริเวณที�เด็กปฐมวยัใช้ไดส้ะดวกและ
ไม่ตังอยูใ่นบริเวณที�ลบัตา หากมีประตูจะตอ้งไม่ใส่กลอนหรือกุญแจ และมีส่วนสูงที�ผูใ้หญ่สามารถ
มองเห็นไดจ้ากภายนอก มีจาํนวนเพียงพอและเหมาะสมกบัการใช้งานของเด็ก จาํนวนอตัราส่วน
ของโถส้วมที�ควรมีต่อเด็กเท่ากบั 1 ต่อ 10-12 คน 
 ในกรณีที�ไม่สามารถจดัทาํห้องส้วมสาํหรับเด็กปฐมวยัเป็นการเฉพาะได ้ควรปรับสิ�งที�
มีอยู่แลว้ให้เหมาะสมตามวยัของเด็กโดยจดัหาวสัดุอุปกรณ์เพิ�มเติม เพื�อให้เด็กสามารถใชไ้ดอ้ยา่ง
ปลอดภยั 
  2.4 บริเวณที�ประกอบอาหารและรับประทานอาหาร ควรแยกต่างหากจากห้องเรียน  
และมีอุปกรณ์เครื�องใชที้�ถูกสุขลกัษณะสะอาด ปลอดภยัและเหมาะสมกบัเด็ก 
 ในกรณีที�ไม่มีบริเวณรับประทานอาหารแยกต่างหาก  ให้เลือกใช้บริเวณที�เหมาะสมแต่
ตอ้งคาํนึงถึงความสะดวก ความสะอาดและความปลอดภยัของเด็ก 
 3. จัดให้มีมาตรการและดํา เนินการเพื�อความปลอดภัยของอาคารสถานที�และ
สภาพแวดลอ้มในศูนยเ์ด็กปฐมวยัตน้แบบ  ดงันี  
  3.1 จดัใหมี้ผูดู้แลรับผดิชอบดา้นความปลอดภยั 
  3.2 ให้มีรั วรอบบริเวณศูนยเ์ด็กปฐมวยัตน้แบบ เพื�อให้เด็กปลอดภยัในการที�จะออกไป
เดินเล่นตามมุมต่าง ๆ คนเดียว หรือออกไปเล่นเป็นกลุ่ม ๆ 
  3.3 ไม่ใชห้นา้ต่างกระจก ซึ� งจะแตกง่ายและเป็นอนัตรายต่อเด็ก 
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  3.4 ติดตังอุปกรณ์ระบบความปลอดภยัหรือเครื�องตดัไฟภายในอาคาร รวมทังติดตัง
เครื�องดบัเพลิงอยา่งนอ้ย 1 เครื�อง ในแต่ละชันของอาคาร 
  3.5 ติดตั งปลั~กไฟให้สูงจากพืนไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าติดตังตํ�าหว่าที�กาํหนด
จะตอ้งมีฝาปิด เพื�อป้องกนัไม่ให้เด็กเล่นได ้ควรหลีกเลี�ยงเครื�องใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�ทาํดว้ย
วสัดุที�หกัง่ายหรือมีส่วนแหลมคม หากเป็นไมต้อ้งไม่มีเสี ยนหรือเหลี�ยมคม และไม่ใชส้ายไฟต่อพว่ง 
  3.6 มีตูเ้ก็บยาและเครื�องเวชภณัฑ์การปฐมพยาบาลอยูใ่นที�สูง สะดวกต่อการหยิบใช้
และเก็บในที�ปลอดภยัใหพ้น้มือเด็ก 
  3.7 ใชว้สัดุกนัลื�นในบริเวณห้องนํ า-ห้องส้วม และเก็บสารเคมีหรือนํ ายาทาํความสะอาด
ไวใ้นที�ปลอดภยัใหพ้น้มือเด็ก 
  3.8 ติดตังอุปกรณ์เพื�อป้องกนัพาหะนาํโรค และมีมาตรการป้องกนัดา้นสุขอนามยั 
  3.9 มีตู้หรือชันเก็บวสัดุ อุปกรณ์ และสื�อการเรียนรู้ที�แข็งแรงมั�นคง สําหรับวสัดุ
อุปกรณ์ที�เป็นอนัตรายต่อเด็ก ควรจดัแยกใหพ้น้มือเด็ก 
  3.10 จดัตังเครื�องเล่นให้อยู่ระยะห่างกนัพอสมควร ตรวจสอบ ดูแล บริเวณเครื�องเล่น
ใหป้ลอดภยัจากสัตวแ์ละแมลงมีพิษ โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของเด็กในขณะที�เดินเล่น 
  สรุปไดว้า่ ดา้นอาคาร สถานที� สิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั เป็นการก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงอาคาร สถานที�และภูมิทศัน์ สภาพแวดลอ้มทังภายในอาคารและภายนอกอาคาร ตอ้งคาํนึงถึง
ความมั�นคงแข็งแรง ถูกสุขลกัษณะ มีความเหมาะสมและปลอดภยัแก่เด็กเล็ก มีมาตรการป้องกนั
ความปลอดภยัและมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื�อประโยชน์ต่อเด็ก 
 4.  ด้านวชิาการและกจิกรรมตามหลกัสูตร 
  การศึกษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเด็กตังแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพืนฐานการอบรมเลียงดู
และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที�สนองต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็กแต่ละคน ตามศกัยภาพ 
ภายใตบ้ริบทสังคม-วฒันธรรม ที�เด็กอาศยัอยู ่ดว้ยความรัก ความเอืออาทร และความเขา้ใจของทุกคน
เพื�อสร้างรากฐานคุณภาพชีวติใหเ้ด็กพฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและ
สังคม ซึ� งการบริหารงานวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร แบ่งออกเป็น 10 ดา้น ดงันี  
  4.1 ดา้นหลกัสูตร โดยหลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจะตอ้งตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลง
ทางสังคม เศรษฐกิจ และปรับเปลี�ยนใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติและการจดัประสบการณ์เรียนรู้ของ
เด็กเล็ก ดงันันศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กควรดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตร ดงันี  
   4.1.1 ศึกษาทาํความเขา้ใจหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 และเอกสารที�
เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ รวมทังศึกษาขอ้มูลเกี�ยวตวัเด็กและครอบครัว สภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการ
ของชุมชนและทอ้งถิ�น 
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   4.1.2 จดัทาํหลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยกาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย 
คุณลกัษณะที�พึงประสงค ์สาระการเรียนรู้รายปี การจดัประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
การประเมินพฒันาการ สื� อและแหล่งการเรียนรู้ รวมทั งจัดทาํแผนการจดัประสบการณ์ทั งนี        
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอาจกาํหนดหวัขอ้อื�น ๆ ไดต้ามความเหมาะสมและความจาํเป็นของสถานศึกษา
แต่ละแห่ง 
   4.1.3 การประเมิน เป็นขันตอนของการตรวจสอบหลกัสูตรของศูนยพ์ฒันา เด็กเล็ก 
แบ่งออกเป็น การประเมินก่อนนําหลักสูตรไปใช้ เป็นการประเมินเพื�อตรวจสอบคุณภาพของ
หลกัสูตร องคป์ระกอบของหลกัสูตรหลงัจากที�ไดจ้ดัทาํแลว้ โดยอาศยัความคิดเห็นจากผูเ้ชี�ยวชาญ 
ผูท้รงวุฒิในด้านต่าง ๆ การประเมินระหว่างการดาํเนินการใช้หลักสูตรเป็นการประเมินเพื�อ
ตรวจสอบว่าหลกัสูตรสามารถนาํไปใช้ได้ดีเพียงใด ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื�องใด และ
การประเมินหลงัการใช้หลกัสูตรเป็นการประเมินเพื�อตรวจสอบหลกัสูตรทังระบบหลงัจากที�ใช้
หลกัสูตรครบแต่ละช่วงอายุเพื�อสรุปผลวา่หลกัสูตรที�จดัทาํควรมีการปรับปรุงหรือพฒันาให้ดีขึน
อยา่งไร 
  4.2 ดา้นการจดัประสบการณ์/การจดักิจกรรมประจาํวนั สามารถนาํมาจดักิจกรรม
ประจาํวนัไดห้ลายรูปแบบ เป็นการช่วยให้ครูผูส้อนและเด็กทราบวา่แต่ละวนัจะตอ้งทาํกิจกรรมอะไร 
เมื�อใดและอย่างไร สําหรับหลกัการจดักิจกรรมประจาํวนัตอ้งกาํหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรม
แต่ละกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัวยัของเด็ก กิจกรรมที�ตอ้งใชค้วามคิดไม่ควรใชเ้วลาต่อเนื�องนานเกิน 
20 นาที ให้มีกิจกรรมเลือกเล่นเสรี กิจกรรมมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง  
ส่วนขอบข่ายการจดักิจกรรมประจาํวนั สําหรับเด็กอายุ 2 ปี กิจกรรมควรจดัให้สอดคล้องกบั
ความตอ้งการ ความสนใจ และความสามารถของเด็กตามวยั โดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ผา่น
การอบรมเลียงดูตามวิถีชีวิตประจาํวนั การฝึกสุขนิสัยและลกัษณะนิสัยที�ดี การใชป้ระสาทสัมผสั
ทัง 5 การฝึกการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งมือและตา การเคลื�อนไหวและการทรงตวั การส่งเสริม
ด้านอารมณ์ จิตใจ การส่งเสริมทักษะทางสังคม การส่งเสริมทักษะทางภาษา การส่งเสริม
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี เป็นการพฒันากลา้มเนือใหญ่ การพฒันา
กล้ามเนือเล็ก การพฒันาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพฒันาสังคมนิสัย 
การพฒันา การคิด การพฒันาภาษา การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
  4.3 ดา้นการเขียนแผนการจดัประสบการณ์ การจดัประสบการณ์ในระดบัเด็กเล็กนัน
ไม่สอนเป็นรายวิชา แต่จดัในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น ดงันัน การจดั
ประสบการณ์ให้เด็กได้พฒันาครบทุกด้านบรรลุจุดมุ่งหมายตามหลกัสูตรนัน ผูส้อนจาํเป็นตอ้ง
วางแผนการจัดประสบการณ์และรู้หลักการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ผูส้อนควรศึกษา
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หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 และเอกสารอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง วิเคราะห์หลกัสูตร สาระการเรียนรู้ 
กาํหนดรูปแบบการจดัประสบการณ์ จดัทาํหลกัสูตรศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในรูปแบบบูรณาการร่วมกบั
สาระการเรียนรู้ระดบัทอ้งถิ�น และเขียนแผนการจดัประสบการณ์ ผูส้อนควรพิจารณาเขียนแผนการ
จดัประสบการณ์ที�ผูส้อนนาํไปใชไ้ดจ้ริงและเกิดประโยชน์ต่อเด็กปฐมวยัที�ผูส้อนรับผิดชอบ ทังนี
ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
  4.4 ดา้นสื�อและนวตักรรมการจดัประสบการณ์เรียนรู้ สื�อเป็นตวักลางในการถ่ายทอด
เรื�องราวเนือหาจากผูส่้งไปยงัผูรั้บในการเรียนการสอน สื�อเป็นตวักลางนาํความรู้จากผูส้อนสู่เด็ก 
ทาํให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงคที์�วางไวช่้วยให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง ทาํให้สิ�งที�เป็น
นามธรรมเขา้ใจยากกลายเป็นรูปธรรมที�เด็กเขา้ใจไดง่้าย เรียนรู้ไดง่้าย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้
และการคน้พบดว้ยตนเอง 
  4.5 ดา้นการวดัผลและประเมินผล ให้ครอบคลุมถึงการกาํหนดนโยบายเกี�ยวกบัการ
ประเมินผล ส่งเสริมความสามารถใหป้ระเมินผลอยา่งถูกตอ้ง จดัให้มีการวดัและประเมินผลที�เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด ปรับปรุงการสร้างเครื�องมือวดัผลให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึน และคอยดูแล
ควบคุมการดาํเนินการวดัผลและประเมินผลเป็นระยะ ๆ รวมทังการตรวจสอบการจดัทาํสมุดประจาํชัน
และสมุดประจาํตวันกัเรียนใหถู้กตอ้งเรียบร้อยและเป็นปัจจุบนั 
  4.6 ดา้นการนิเทศการศึกษา เป็นงานที�ครอบคลุมถึงการให้ความช่วยเหลือให้คาํแนะนาํ
ปรึกษาทางวิชาการเพื�อให้ดาํเนินงานต่าง ๆ ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรฯ 
การใชว้ธีิการนิเทศสามารถทาํไดห้ลากหลาย ทังนีตอ้งปฏิบติัสมํ�าเสมอและเป็นระบบ 
  4.7 ดา้นการวิจยัในชันเรียน เป็นงานวิจยัที�มุ่งพฒันากระบวนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้หรือพฒันาพฤติกรรมของผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามที�กาํหนดในหลกัสูตรหรือสังคมคาดหวงั 
ซึ� งดาํเนินการโดยครูผูดู้แลเด็กหรือดาํเนินการร่วมกบัหัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ผูเ้รียน โดยส่งเสริม
ใหค้รูทาํวจิยัในชันเรียนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 เรื�อง 
  4.8 ดา้นโภชนาการ การดาํเนินงานโภชนาการใชแ้นวทางการดาํเนินงานโภชนาการ
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของกรมอนามยั ซึ� งงานโภชนาการที�สําคญัมี 2 ส่วน คือ การจดัอาหารสําหรับ
เด็กเล็ก และการเฝ้าระวงัการเจริญเติบโตของเด็ก เพื�อให้เด็กไดรั้บอาหารตามวยัที�เหมาะสมและ
เพียงพอ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กเป็นพืนฐานของการมีสุขภาพที�ดี มีพฒันาการเหมาะสม
ตามวยั ส่งเสริมใหเ้ด็กไดรั้บอาหารครบ 5 หมู่ รวมทังนําดื�มสะอาด และสารอาหารที�จาํเป็น 
  4.9 ดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมวนัสําคญัต่าง ๆ และโครงการต่าง ๆ ที�บรรจุ
ไวใ้นแผนพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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  4.10 ดา้นการประเมินคุณภาพภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถ
ประเมินคุณภาพภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้โดยใช้มาตรฐานการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�นกาํหนด เพื�อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมี
มาตรฐาน และมีคุณภาพเป็นที�ยอมรับของชุมชน 
 สาํนักงานคณะกรรมกการอุดมศึกษา (2547 : 4-5) ยงักล่าวถึงการบริหารงานวิชาการ
เป็นงานหลกัที�สาํคญัของสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทังการศึกษาในระดบัในระดบัปฐมวยั  มีขอบข่าย
การบริหารงานวชิาการ ดงันี  
 1. งานด้านหลกัสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้  ผูบ้ริหารจะต้องทาํความเขา้ใจเกี�ยว
สาระสําคญัของหลกัสูตร อบรมครูให้เขา้ใจหลกัสูตรและวิธีใช ้จดัหาหลกัสูตร เอกสารหลกัสูตร  
คู่มือการใชห้ลกัสูตรที�เหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรและจดัให้พอเพียงสําหรับการใช้ตลอดจน
การจดัปัจจยัและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในสถานศึกษาให้เอือต่อการใช้หลกัสูตรและการสอน 
การสนับสนุนหรือกระตุน้ให้ครูได้มีการปรับปรุงพฒันากระบวนการจดัประสบการณ์ให้เหมาะสม
เสมอ 
 2. งานการจดัประสบการณ์ เป็นการดาํเนินการเพื�อให้จดัประสบการณ์ในสถานศึกษา
ดาํเนินไปดว้ยดีและสามารถปฏิบติัได ้ซึ� งไดแ้ก่ การจดัตารางประสบการณ์ประจาํวนั การกาํหนด
ชันเรียน การจดัครูเขา้ชันเรียน การปรับปรุงพฒันากระบวนการจดัประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ตลอดจนไดจ้ดัให้มีการอบรมสาธิตแลกเปลี�ยนความรู้
ความคิดและประสบการณ์กบัเพื�อนครูหรือผูท้รงคุณวฒิุอื�นเกี�ยวกบัจดัประสบการณ์แบบใหม่ 
 3. งานสื�อสารการเรียนการสอน เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาอุปกรณ์เรียนการสอนให้สอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรและกิจกรรม ตลอดจนส่งเสริมใหค้รูผูส้อนใชอุ้ปกรณ์การสอนให้ตรงกิจกรรม รวมทัง
จดักาวสัดุต่าง ๆ สาํหรับครูนาํไปใช้ผลิตสื�ออย่างเพียงพอ การจดัสื�อการเรียนอย่างมีระบบ เช่น 
การจดับริการสื�อการสอน โดยมีหอ้งสื�อหรือผูรั้บผดิชอบ จดัใหมี้ทะเบียนสื�อ ทังนี  โดยเนน้ให้ผูใ้ช้
ไดรั้บความสะดวก ซึ� งจะส่งผลดีต่อการจดัประสบการณ์ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึน 
 4. งานวดัผลประเมินผล ครอบคลุมถึงการกาํหนดนโยบายเกี�ยวกบัประเมินผล ส่งเสริม
ให้ครูมีความสามารถในการประเมินผลอย่างถูกตอ้ง จดัให้มีการวดัและประเมินผลให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที�กาํหนดปรับปรุงการสร้างเครื� องมือวดัผลให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ น และคอยดูแล
ควบคุมการดาํเนินการวดัผลและประมวลผลเป็นระยะ ๆ รวมทังตรวจการทาํสมุดประจาํวนัและ
สมุดประจาํตวัเด็กใหถู้กตอ้งเรียบร้อยเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
 5. งานห้องสมุด ได้แก่ การจดัและจดัหาเอกสาร หนังสือ สําหรับค้นควา้หาความรู้
สาํหรับครูอย่างเพียงพอ เพื�อให้ครูได้รับความรู้ทางวิชาการที�เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ ซึ� งจะนาํมาสู่
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การสนับสนุนกิจกรรมการจดัประสบการณ์สําหรับเด็กให้มีคุณภาพ นอกจากนี ยงัอาจมีวีดีทศัน์
การศึกษานิทานสาํหรับเด็ก เทปเพลงสาํหรับครูและจดัเกมฝึกเชาวส์าํหรับเด็กวยัต่าง ๆ ให้ไดเ้ขา้ไป
เล่นดว้ย 
 6. งานนิเทศการศึกษา ครอบคลุมถึงการช่วยเหลือแนะนาํแนวทางวิชาการเพื�อให้
การดาํเนินงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรซึ� งผูบ้ริหารสามารถใช้
วธีิการนิเทศ แต่ทังนีจะตอ้งกระทาํอยา่งสมํ�าเสมอและเป็นระบบ 
 7. งานดา้นการวางแผนและกาํหนดวีการดาํเนินงาน คือ การวางแผนปฏิบติังานวิชาการ
ล่วงหน้าอย่างมีขันตอน ให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการปฏิบติังาน กาํหนด
หน้าที�และขอบเขตในการปฏิบติังาน และประสานงานกบัผูที้�เกี�ยวขอ้งใหช้ดัเจน 
 8. งานส่งเสริมการจดัประสบการณ์ ได้แก่ กิจกรรมที�ผูบ้ริหารและครูจดัให้มีขึนเพื�อ
สนับสนุนให้มีการจดัประสบการณ์สาํหรับเด็กมีความสมบูรณ์ยิ�งขึน รวมทังการส่งเสริมให้ครู
มีความรู้และประสบการณ์ใหม่ เพื�อนาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิ�งขึน 
 9. งานประชุมอบรมทางวิชาการ ไดแ้ก่ การพฒันาบุคลากรในรูปของการจดัประชุมให้ครู
ไดม้าพบปะเพื�อหาแนวทางและขอ้ตกลงในการทาํงานร่วมกนั ช่วยกนัพฒันาความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน และขณะเดียวกันจะได้นําความรู้ใหม่มาสู่ครู เพื�อนําไปใช้พฒันางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ�งขึน 
 สรุปไดว้่า ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร เป็นการจดัประสบการณ์เพื�อเตรียม
ความพร้อมให้กบัเด็กมีพฒันาทังทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีความเหมาะสม
กบัวยั ซึ� งครอบคลุมถึงการศึกษาหลกัสูตร การนาํแผนการจดัประสบการณ์ไปใช้ การจดัหาและ
ผลิตสื�อ ตลอดจนการนาํนวตักรรมมาใช้จดัประสบการณ์ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ
การบริหารงานดา้นโภชนาการ 
 5. ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนทุกภาคส่วน 
  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 29  
กาํหนดให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอื�น 
ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื�อให้ชุมชนมีการจดั
การศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ 
เพื�อพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการรวมทังหาวิธีการสนบัสนุนให้มี
การแลกเปลี�ยนประสบการณ์พฒันาระหว่างชุมชน ในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�นจึงตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมกนัทุกภาคส่วนในสังคมเพื�อให้เป็นไปตาม
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กฎหมาย อีกทั งยงัเป็นการใช้ต้นทุนทางสังคมที�มีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก การจดัการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นการสร้าง
พืนฐานการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก ที�จะทาํให้มีการสานเสริมการศึกษาระดบัขันพืนฐานต่อไปไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของสังคมจนเป็นที�ยอมรับในศกัยภาพของการบริหาร
จดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น กระบวนการบริหารแบบการมีส่วนร่วมจึงมีความจาํเป็น
อยา่งยิ�งต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพราะจะทาํให้สามารถขบัเคลื�อนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไปสู่
มาตรฐานการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ� งเป็นการระดมสรรพกาํลงัจากทุกภาคส่วนของสังคมภายใต้
ทกัษะการบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น หัวหน้าศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก และผูที้�เกี�ยวขอ้งที�จะทาํให้เกิดความพร้อมใจที�จะร่วมมือในการจดั
การศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหก้า้วหนา้ต่อไป  
  กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น (2553 : 47-52) กล่าววา่ บุคคล ครอบครัว องคก์ร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น องค์กรเอกชน องค์กรรัฐสถาบนัการศึกษา และศาสนสถาน 
สามารถมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยการให้คาํแนะนาํปรึกษาการจดัทาํ
หลกัสูตรสถานศึกษา โครงการพฒันาต่าง ๆ ตามแผนพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สนบัสนุนทรัพยากร
ในการทาํกิจกรรม ร่วมพฒันาปรับปรุงอาคารสถานที�และสิ�งแวดลอ้มภายในและภายนอกอาคาร  
ร่วมให้การเฝ้าระวงัดูแลความปลอดภยัและทรัพย์สินภายในอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ระดม
ทรัพยากรสนับสนุนการพฒันาอาคารสถานที� บุคลากร สื�อ วสัดุ ครุภณัฑ์ กิจกรรม ศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที� อาหารเสริม อาหารวา่ง อุปกรณ์กีฬา และอื�น ๆ ในการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
สําหรับการส่งเสริมสนับสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากชุมชนนัน ชุมชนสามารถให้การสนบัสนุน
วสัดุ สื�อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ บริจาคเงินสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้ความรู้โดย
ปราชญ์ชาวบา้น ชุมชน หรือจากเจา้หน้าที�จากหน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน ใหข้อ้มูลข่าวสาร ที�เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : 114)  กล่าววา่  การศึกษาระดบัปฐมวยั
เป็นการศึกษาที�จดัใหแ้ก่เด็กที�ผูส้อนและพอ่แม่หรือผูป้กครองตอ้งสื�อสารกนัตลอดเวลา เพื�อความเขา้ใจ
ตรงกันและพร้อมร่วมมือกันในการจดัการศึกษาให้กับเด็ก ดังนัน พ่อแม่หรือผูป้กครองควรมี
บทบาทหนา้ที�  ดงันี  
 1. มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนพฒันาสถานศึกษาและให้ความเห็นชอบกําหนด
แผนการเรียนรู้ของเด็กร่วมกบัผูส้อนและเด็ก 
 2. ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้เพื�อพฒันาเด็กตาม
ศกัยภาพ 
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 3. เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ จดับรรยากาศในบา้นใหเ้อือต่อการเรียนรู้ 
 4. สนบัสนุนทรัพยากรเพื�อการศึกษาตามความเหมาะสมและจาํเป็น 
 5. อบรมเลียงดู เอาใจใส่ให้ความรัก ความอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาการดา้น
ต่าง ๆ ของเด็ก 
 6. ป้องกนัและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงค์ตลอดจนส่งเสริมคุณลกัษณะ
ที�พึงประสงค ์โดยประสานความร่วมมือกบัผูส้อนและผูที้�เกี�ยวขอ้ง 
 7. เป็นแบบอยา่งที�ดีทังในดา้นการปฏิบติัตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีคุณธรรม
นาํไปสู่การพฒันาใหเ้ป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้ 
 8. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กและในการประเมินการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : 114)  กล่าวว่า  การปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดให้ชุมชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื�อร่วมกันพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ  
ชุมชนจึงมีบทบาทในการจดัการศึกษาปฐมวยั ดงันี  
 1. มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ในบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
สมาคม/ชมรมผูป้กครอง 
 2. มีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษาเพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินการของ
สถานศึกษา 
 3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ ให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จาก
สถานการณ์จริง 
 4. ใหก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 5. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิ
ปัญญาท้องถิ� น เพื�อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กทุกด้าน รวมทั งสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิ�นและของชาติ 
 6. ประสานงานกบัองค์กรทังภาครัฐและเอกชน เพื�อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากร
ของชุมชนและมีส่วนในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น 
 7. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ทาํหนา้ที�
เสนอแนะในการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 สรุปไดว้า่ ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน คือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ร่วมกบัผูป้กครอง ชุมชน องค์กรเอกชน สถาบนัศาสนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นและหน่วยงาน
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ราชการเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ปรับปรุงอาคารสถานที� สนบัสนุน
งบประมาณ สื� อ วสัดุอุปกรณ์ อาหารกลางวนั จัดกิจกรรมนอกสถานที� ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ประเมินผลการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 6. ด้านส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั 
  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เป็นสถานพฒันาเด็กปฐมวยัที�มี
คุณภาพและไดม้าตรฐานในการอบรมเลี ยงดู จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้แก่เด็ก
ปฐมวยัอย่างครอบคลุม กวา้งขวาง เป็นพืนฐานของการศึกษา เพื�อพฒันาคนอยา่งมีคุณภาพ ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น รวมทัง หัวหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครู
ผูดู้แลเด็ก ผูบ้ริหารและผูเ้กี�ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น จึงต้องส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัทังในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั 
ระดบัภาค โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี�ยนเรียนรู้ทางดา้นการพฒันา
เด็กปฐมวยั เพื�อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้มีศกัยภาพในการ
พฒันาเด็ก เพื�อเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการปฏิบติังานดา้นพฒันาเด็กปฐมวยัระหวา่งหวัหนา้ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ผูบ้ริหารและผูเ้กี�ยวขอ้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
และเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กปฐมวยั 
  สําหรับแนวทางปฏิบติังานนัน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นตอ้งส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัประชุมหัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ระหวา่งองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น เพื�อกาํหนดแผนความร่วมมือในการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จดัทาํแผนงาน 
ปฏิทินงาน แนวทางการปฏิบติังานตามกาํหนดการ ส่งแผนงานและปฏิทินงานให้ผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ�นตน้สังกดัพิจารณาเห็นชอบ แต่งตังคณะกรรมการดาํเนินงานเครือข่ายศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ดาํเนินการตามแผนงานและปฏิทินงานที�กาํหนด และสรุปรายงานผลการดาํเนินงาน
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นตน้สังกดั (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น.  2553 : 53 - 54) 
  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2550 : 26)  ไดก้ล่าวถึง  การดาํเนินงาน
ของเด็กปฐมวยัตน้แบบจะเกิดประสิทธิภาพได ้ศูนยเ์ด็กปฐมวยัตน้แบบควรส่งเสริมสนบัสนุนให้
เกิดเครือข่ายในลักษณะอื�น ๆ ได้อีก เช่น ชมรมครูผูส้อนปฐมวยั กลุ่มสนใจการศึกษาปฐมวยั 
เครือข่ายผูป้กครอง เครือข่ายสหวิทยาเขต และสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาการศึกษาปฐมวยัอย่าง
ต่อเนื�อง 
  สรุปไดว้า่ ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั เป็นการส่งเสริมให้ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กเป็นแหล่งแลกเปลี�ยนเรียนรู้ทางดา้นการพฒันาเด็กปฐมวยัและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การพฒันาเด็กปฐมวยัในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั และระดบัภาค  
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เพื�อเสริมสร้างความเขม้แข็งในการปฏิบติังานดา้นพฒันาเด็กปฐมวยัระหวา่งหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
ครูผูดู้แลเด็ก ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก ผูบ้ริหารและผูที้�เกี�ยวขอ้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 อลัเบอร์ลี (Alburly. 1977 : 5687-A) ไดว้ิจยัเรื�องการพฒันาเกณฑ์สําหรับก่อตังโรงเรียน
อนุบาลในวดั ในรัฐนิวเจอร์ซี�  ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าปัญหาการดาํเนินงานในสถานศึกษา
ระดบัก่อนประถมศึกษาจะมีปัญหาอยู ่6 ดา้น คือ ปัญหาทางดา้นวิชาการ บุคลากร กิจการนกัเรียน  
อาคารสถานที� การธุรการและการเงิน และความสัมพนัธ์กบัชุมชน ซึ� งประสบปัญหาในการดาํเนินงาน
แต่ละดา้นอีกมาก เช่น วสัดุอุปกรณ์การเรียนยงัไม่พอ ครูพี�เลี ยงขาดความรู้และมีจาํนวนไม่เพียงพอ  
ขาดบุคลากรปฏิบติังานดา้นธุรการการเงินโดยตรง ปัญหาอาคารสถานที� ความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
และปัญหากิจการนกัเรียนไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
 บูฟอร์ด (Buford. 1997 : 5688-A) ไดว้ิจยัเรื�องทศันะของผูป้กครองที�มีต่อการเรียนการสอน
ในระดบัอนุบาล พบวา่เด็กก่อนวยัเรียนควรไดรั้บการพฒันาโดยโปรแกรมการเรียนอนุบาล การเรียน
การสอนควรเนน้พฒันาการทางดา้นอารมณ์ รองลงมาคือ พฒันาการทางดา้นร่างกายและควรจดักิจกรรม
ที�ช่วยใหเ้ด็กมีความรู้สึกที�ดีต่อตนเองมากที�สุด  
 แมเรียน (Marion. 1991 : Abstract) ได้วิจยัเรื� องการกาํหนดนโยบายการศึกษาและการ
บริหารโรงเรียนรัฐบาลระดบัปฐมวยัศึกษาในรัฐแคนซัส ผลการวิจยัสรุปได้ว่า โรงเรียนปฐมวยั
ศึกษาในรัฐแคนซสั จาํนวน 303 โรงเรียน มีการจดัการศึกษาและบริหารการศึกษา โดยดาํเนินการ
ตามนโยบายของรัฐในดา้นการทาํหน้าที�ในการเลี ยงดูเด็ก ขนาดของโรงเรียนกบัจาํนวนนักเรียน  
ค่าใชจ่้ายในการเลียงดู ความรู้ของผูดู้แลเด็ก การให้บริการดา้นการศึกษาแก่ชุมชน และมีการนาํผล
จากการประเมินและการปฏิบติังานไปใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายการจดัการศึกษา
ปฐมวยัของรัฐ 
 โฮเวส และคลิฟฟอร์ด (Howes and Clifford. 1993 : 331) ไดว้ิจยัเรื�องการศึกษาเกี�ยวกบั
การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั ไดแ้สดงผลการวิจยัในเรื�องของการจดับริการเด็กในสหรัฐอเมริกา  
โดยมีส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากร พบว่าอตัราเงินเดือนของครู
มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการสอนและการจดัสภาพแวดลอ้มในห้องเรียน นอกจากนัน  
ในการเปรียบเทียบสถานภาพของผูจ้ดับริการระหว่างศูนยเ์ด็กที�จดัขึนเพื�อผลกาํไรกบัศูนยที์�เป็นการจดั
แบบการกุศล พบว่ามีความแตกต่างกนัในเรื� องการจดัสภาพแวดล้อมในการบริหารงานให้กับ
บุคลากร โดยศูนยบ์ริการดูแลเด็กปฐมวยัที�จดัตังเพื�อตอ้งการผลกาํไร มีบรรยากาศในการทาํงานที�
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แย่กว่าการจ่ายเงินเดือนนันก็ตํ�ากว่าแต่มีอัตราส่วนระหว่างครูกับนักเรียนสูงกว่าศูนย์ที�จ ัดใน
ลกัษณะไม่มุ่งหวงัผลกาํไร   
 งานวจัิยในประเทศ 
 สัมฤทธิ;  เนตรประไพ (2548 : บทคดัย่อ) ได้วิจยัเรื� องความคิดเห็นของคณะผูบ้ริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลในการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวดันครปฐม  
ผลการวิจยั พบว่าคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจงัหวดันครปฐมมีความคิดเห็นในการบริหาร
จดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก ทัง 4 ด้าน เรียงลาํดบั
ตามค่าเฉลี�ยจากสูงสุดไปหาตํ�าสุด ไดแ้ก่  ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารทั�วไป 
ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทั�วไป เมื�อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะผูบ้ริหาร
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ทังในภาพรวมและรายดา้น ส่วนการเปรียบเทียบ
จาํแนกตามเพศ ประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่งและขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลที�คณะ
ผูบ้ริหารปฏิบติังาน พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 กิตติศพัท ์ใจทน (2555 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื�องมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในอาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย ผลการวิจยั พบว่า
การดาํเนินงานตามมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น
ในอาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย โดยภาพรวมสามารถปฏิบติัไดใ้นระดบัปานกลาง เมื�อพิจารณา
ในรายละเอียดแลว้ พบวา่มาตรฐานที� 6 ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั สามารถปฏิบติั
ไดม้ากกวา่ดา้นอื�น รองลงมา คือ มาตรฐานที� 4 ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร มาตรฐานที� 2 
ดา้นบุคลากร มาตรฐานที� 3 ดา้นอาคาร สถานที� สิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั มาตรฐานที� 5 ดา้น
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และมาตรฐานที� 1 ด้านการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
 ณัฐฌา ทนันิธิ (2555 : บทคดัย่อ) ได้วิจยัเรื� องการศึกษาสภาพและความพึงพอใจของ
ผูป้กครองที�มีต่อการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์การบริหารส่วนตาํบล อาํเภอ
ด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยั พบว่าสภาพการจดัการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา ตามความคิดเห็นของผูป้กครอง 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื�อพิจารณารายดา้น พบวา่ดา้นที�มีค่าเฉลี�ยในระดบัมาก มี 2 ดา้น 
คือ ด้านบุคลากรและการบริหารจดัการ รองลงมาได้แก่ ด้านอาคารสถานที�สิ� งแวดล้อมและ
ความปลอดภยั ดา้นที�มีค่าเฉลี�ยปานกลาง มี 2 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุนจากชุมชน ส่วนความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการศึกษา
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ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา ตาม
ความคิดเห็นของผูป้กครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื�อพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นที�มี
ค่าเฉลี�ยสูงสุด ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานที�สิ�งแวดลอ้ม
และความปลอดภยั ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร และดา้นการมีส่วนร่วมและสนบัสนุน
จากชุมชน 
 เทพนิมิตร แสนพรหม (2550 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื�องการบริหารจดัการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัลาํพูน ผลการวิจยั พบวา่ดา้นคน
และดา้นเงิน มีค่าคะแนนเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการจดัการ ดา้นวสัดุสิ�งของและดา้นการมีส่วนร่วม 
มีค่าคะแนนเฉลี�ยอยูใ่นระดบัปานกลาง สําหรับคุณลกัษณะของผูใ้ห้ขอ้มูล คือ เพศ ระดบัการศึกษา 
ตาํแหน่งและประสบการณ์ทาํงาน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการศึกษาสาํหรับเด็กปฐมวยั
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไม่แตกต่างกนั แต่ในส่วนการบริหารจดัการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวยัของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดที�แตกต่างกนั มีการบริหารจดัการศึกษาสําหรับ
เด็กปฐมวยัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 
 แววตา  พุฒรัตน์ (2551 : บทคดัยอ่)  ไดว้จิยัเรื�องสภาพและปัญหาการบริหารจดัการศึกษา
ระดบัปฐมวยัของโรงเรียนที�จดัการศึกษาขันพืนฐาน สังกดัสํานักงานเขตพืนที�การศึกษาจงัหวดั
เพชรบูรณ์ ผลการวจิยั พบวา่สภาพการบริหารจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนที�จดัการศึกษา
ขันพืนฐานสังกดัสาํนักงานเขตพืนที�การศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ อยู่ในระดบัปานกลาง ปัญหา
การบริหารจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนที�จดัการศึกษาขันพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนที�
การศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ อยู่ในระดบัน้อย เมื�อเปรียบเทียบสภาพการบริหารจดัการศึกษาระดบั
ปฐมวยัของโรงเรียนที�จดัการศึกษาขันพืนฐานสังกดัสํานกังานเขตพืนที�การศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
จาํแนกตามตาํแหน่งวิชาเอกและประสบการณ์ พบว่าทังโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .05 และเมื�อเปรียบเทียบปัญหาปัญหาการบริหารจดัการศึกษาระดับ
ปฐมวยัของโรงเรียนที�จดัการศึกษาขันพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนที�การศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
จาํแนกตามตาํแหน่งวชิาเอกและประสบการณ์ พบวา่จาํแนกตามตาํแหน่ง ไม่แตกต่างกนั แต่จาํแนก
ตามวชิาเอกและประสบการณ์ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ดงันี  ผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนระดบัปฐมวยัที�จบเอกปฐมวยัที�มีประสบการณ์ตํ�ากวา่ 5 ปี 5-10 ปี และสูงกวา่ 11 ปีขึนไป 
มีความคิดเห็นดา้นปัญหาการบริหารงานวิชาการกบัดา้นการบริหารทั�วไปแตกต่างกบัดา้นการบริหาร
งบประมาณและการบริหารบุคคล 
 สุนิษา อรัญมิตร (2552 : บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเรื�องการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
กรณีศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยยาง อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น  
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ผลการวจิยั พบวา่สภาพการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กรณีศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลห้วยยาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื�อพิจารณาค่าเฉลี�ยรายด้าน 
เรียงลาํดบัดงันี  ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ ดา้นอาคารสถานที�สิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั 
ดา้นวชิาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน และดา้นธุรการ 
การเงินและพสัดุ ครูผูดู้แลเด็กจบไม่ตรงตามวุฒิ ทาํให้ขาดความรู้และประสบการณ์ทางดา้นการจดั
การศึกษาก่อนวยัเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ�งทางดา้นการออกแบบการเขียนแผนการสอน หน่วยงาน
มีนโยบายในการพฒันาบุคลากรจาํกดั ทาํให้การส่งเสริมครูที�จบตรงตามวุฒิมีไม่พียงพอและ
ทนัการปฏิบติังาน ขาดความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัขบวนการพฒันาหลกัสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ�ง
การบูรณาการหลกัสูตรทอ้งถิ�นมาใชใ้นการเรียนรู้ และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขาดการจดัสื�อและแหล่ง
เรียนรู้ในการจดักิจกรรมการสอนดา้นปฐมวยั 
 ถวิล  สารใจ (2553 : 73-74) ไดว้ิจยัเรื�องการศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการศึกษาตาม
มาตรฐานการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัสุโขทยั 
ผลการวจิยั พบวา่สภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐานการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น โดยภาพรวมมีสภาพการจดัการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก รายดา้นอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัดงันี  ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นบุคลากรและการ
บริหารจดัการ ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน และดา้นอาคารสถานที�สิ�งแวดลอ้ม
และความปลอดภยั ส่วนปัญหาการจดัการศึกษาตามมาตรฐานการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ ในภาพรวมมีปัญหามาก
ที�สุด คือ ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นยงัขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึง
ความสําคญัในการดาํเนินงานด้านการศึกษาเพื�อพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กที�ตนเองรับผิดชอบอยู ่
ปัญหารองลงมา คือ หลกัเกณฑใ์นการสรรหาบุคลากรเพื�อเขา้มาเป็นผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ยงัใชร้ะบบอุปถมัภ ์จึงทาํใหไ้ดผู้ดู้แลเด็กที�มีคุณสมบติัไม่ตรงตามมาตรฐานที�กาํหนดเท่าที�ควร ดา้น
อาคารสถานที�สิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั ในภาพรวมมีปัญหามากที�สุด คือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นส่วนใหญ่ยงัไม่มีอาคารเรียนเป็นเอกเทศตามแบบแปลนที�ถูกตอ้ง 
ต้องขอใช้สถานที�ของวดัและโรงเรียนในเขตบริการเป็นที�เรียนชั�วคราว ปัญหารองลงมาคือ 
ห้องเรียน ห้องนํ าและห้องส้วมไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลกัสูตร ในภาพรวมมีปัญหามากที�สุดคือ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กซึ� งรับเด็กปฐมวยัอายุ 3-5 ปี เรียนอยู่
ในห้องเดียวกนัจึงเกิดความยุง่ยากในการจดัประสบการณ์ประจาํวนั ปัญหารองลงมาคือ สื�อการเรียน
การสอนไม่พียงพอ ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากชุมชน ในภาพรวมมีปัญหามากที�สุด
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คือ ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจและไม่มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเกี�ยวกบัการศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ปัญหารองลงมาคือ ประชาชนไม่เห็นความสาํคญัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
 จุฑารัตน์  ศรีสด (2552 : บทคดัย่อ) ไดว้ิจยัเรื�องสภาพความเป็นจริงและความคาดหวงั
ในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพืนที�การศึกษานครสวรรค ์
เขต 3 ผลการวิจยั พบว่าสภาพความเป็นจริงในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในเขตพืนที�การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบวา่ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
การเปรียบเทียบสภาพที�เป็นจริงในการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัขององค์การบริหารส่วนตาํบล
ในเขตพืนที�การศึกษานครสวรรค ์เขต 3 จาํแนกตามตาํแหน่งและวุฒิการศึกษา ในภาพรวม แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 โดยผูที้�มีตาํแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาํบล 
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และผูป้กครอง แตกต่างกบัผูที้�มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ส่วนดา้นอายุ
และระดบัชันขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
 นงลกัษณ์ ยุทธสุทธิพงศ ์(ออนไลน์ : 2546) ไดว้ิจยัเรื�องการศึกษาสภาพการจดัการศึกษา
ระดบัก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 3 ขวบ) เขตการศึกษา 11 ผลการวจิยั พบวา่สภาพการจดัการศึกษา
ระดบัก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 3 ขวบ) เขตการศึกษา 11 โดยภาพรวม มีสภาพการดาํเนินงานอยู่
ในระดบัปานกลาง เมื�อพิจารณารายดา้น พบวา่ดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานที�และสภาพแวดลอ้ม 
ดา้นการจดัประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นผลการพฒันาเด็ก โดยภาพรวม มีสภาพ
การดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นความสัมพนัธ์
กบัชุมชน โดยภาพรวมมีสภาพการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 อาํพร พนัธ์งาม (2553 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื�องสภาพและปัญหาการบริหารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยั พบว่าสภาพการบริหาร
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี โดยรวมและรายดา้น 
มีการปฏิบติัในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ ดา้นอาคารสถานที�สิ�งแวดลอ้ม
และความปลอดภยั ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุน
จากชุมชน ดา้นธุรการ การเงินและพสัดุ มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
นกัวชิาการศึกษา และหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั ยกเวน้
ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ ไม่แตกต่างกนั องค์การบริหารส่วนตาํบลที�มีขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง มีสภาพการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตจงัหวดั
อุบลราชธานี โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร 
แตกต่างกัน ปัญหาการบริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตจงัหวดั
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อุบลราชธานี ด้านบุคลากรและการบริหารจดัการ บุคลากรมีวุฒิไม่ตรงกบัสายงาน บริหารแบบ
อุปถมัภ ์ดา้นอาคารสถานที�สิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยั อาคารไม่ไดม้าตรฐานและตังในพืนที�
หน่วยงานอื�น ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร มีปัญหาการจดัทาํวิจยัในชันเรียน สื�อ วสัดุ
และหลกัสูตรไม่สอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดา้นการมีส่วนร่วมและ
การสนบัสนุนจากชุมชน ขาดการประชาสัมพนัธ์ และการส่วนในการจดัหาทุนสนบัสนุน ดา้นธุรการ 
การเงินและพสัดุ บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการจดัหาพสัดุและระเบียบการบริหารงานการเงินและ
พสัดุไม่ชดัเจน 
 เพียงนภา  มนยฤทธ์ (2554 : บทคดัย่อ) ได้วิจยัเรื� องการปฏิบติังานตามมาตรฐานศูนย์
พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ในอาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม ผลการวิจยั
พบวา่การปฏิบติังานตามมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดบัมาก ส่วนการเปรียบเทียบการปฏิบติังานตามมาตรฐานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จาํแนกตามสถานภาพและขนาดของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โดยรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 โสรดา จิตรฉาย (2555 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื�องการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ข
ปัญหา การจัดกา รศึก ษาศู นย์พัฒนาเ ด็ก เล็กขององ ค์กา รบริหารส่ วนตําบล ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจยั พบวา่สภาพการจดัการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ดา้นที�มีการปฏิบติัสูงสุด คือ ดา้นบุคลากร รองลงมา คือ ดา้นการบริหารจดัการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก และดา้นที�มีการปฏิบติัตํ�าสุด คือ ดา้นวิชาการและกิจกรรมตามหลกัสูตร ปัญหาการจดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม 
มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย เพื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นที�มีปัญหาสูงสุด คือ ดา้นวิชาการและ
กิจกรรมตามหลกัสูตร รองลงมา คือ ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยั และดา้นที�มีปัญหา
ตํ�าสุด คือ ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน แนวทางการแกไ้ขปัญหาการจดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรมีการจดัสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในการส่งเสริมสนบัสนุนการจดั
การศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และควรมีการพฒันาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโดยการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และควรมีการนิเทศติดตามการสอนของครู
ผูดู้แลเด็กอย่างต่อเนื�อง ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพฒันาเด็กปฐมวยัเพื�อใช้
ในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ที�จะเอือต่อการพฒันางานพฒันาเด็กใหไ้ปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
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 จากเอกสารและงานวิจัยที� เกี�ยวข้องแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการศึกษาสําหรับ     
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความสําคญัต่อคุณภาพผูเ้รียน การพฒันาของเด็กบนพืนฐานการเป็นมนุษยที์�
สมบูรณ์ทังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การที�จะพฒันาให้ผูเ้รียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายสูงสุดและเต็มตามศกัยภาพนัน การบริหารจดัการศึกษาสําหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เป็นกระบวนการหนึ�งที�ส่งผลให้ผูเ้รียนมีคุณภาพและเกิดการพฒันา
ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 ตอ้งดาํเนินการให้ไดม้าตรฐานการดาํเนินงาน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ดงันัน ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาสภาพการบริหาร
จดัการศึกษาสาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัจนัทบุรี 




