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แนวปฏิบัตทิ ดีี ในการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน ตามแนวโรงเรียนอนุบาลแสงโสม
Good Practice for Private Kindergarten School Management
as Sangsom Kindergarten School
กัลยา ทิพย์ประชาบาล 1, ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย ์ จะสุวรรณ์ 2
1
นักศึกษาปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
2
อาจารย์ทีปรึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื องแนวปฏิบตั ิทีดีในการบริ หารโรงเรี ยนอนุ บาลเอกชนตามแนวโรงเรี ยนอนุ บาล
แสงโสม ครังนี มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพือศึกษาแนวปฏิบตั ิทีดีในการบริ หารโรงเรี ยนอนุ บาลเอกชนตาม
แนวโรงเรี ยนอนุบาลแสงโสม และ 2) เพือประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการนําแนวปฏิบตั ิ
ทีดีไปใช้ในการบริ หารโรงเรี ยนอนุบาลเอกชน โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทีประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนอนุ บาลแสงโสม 1 คน ครู ประจําชันอนุ บาล 1 จํานวน 4 คน ครู ประจําชันอนุ บาล 2
จํานวน 4 คน ครู ประจําชันอนุบาล 3 จํานวน 4 คน ผูป้ กครองจํานวน 55 คน แล้วสังเคราะห์ขอ้ มูลจากการ
สัมภาษณ์เพือให้ผทู้ รงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของการนําไปใช้
ผลการวิจยั พบว่า
1) แนวปฏิบตั ิทีด้านสิ งแวดล้อม อาคาร สถานที การจัดสิ งแวดล้อม โรงเรี ยนอนุ บาลแสงโสมยึด
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที 11 เป็ นเกณฑ์ขนตํ
ั า
โดยเพิ มเติมในส่ วนทีเห็น ว่าสําคัญต่อนักเรี ยนและพัฒนาการของเด็กนักเรี ยน ซึงเป็ นแนวปฏิบตั ิทีดีทีมี
ความจําเป็ นสําหรับการดําเนินงานโรงเรี ยนอนุบาลซึงจะขาดไม่ได้ในระดับมากทีสุด และมีความเหมาะสม
สําหรับการนํามาปฏิบตั ิในระดับมากทีสุดเช่นกัน
2) แนวปฏิบตั ิทีดีดา้ นหลักสูตรการเรี ยนรู้ โรงเรี ยนอนุ บาลแสงโสมบริ หารจัดการหลักสูตรการ
เรี ยนรู้โดยมุ่งสร้างเสริ มประสบการณ์สาํ คัญทีจําเป็ น เพือให้เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปั ญญา อย่างเหมาะสมกับวัย ซึ งเป็ นแนวปฏิบตั ิ ทีดีมีค วามจําเป็ นสําหรับการดําเนิ นงาน
โรงเรี ยนอนุบาลในระดับมากทีสุด และมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปเป็ นแนวปฏิบตั ิมากทีสุด
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3) แนวปฏิบตั ิทีดีดา้ นการบริ หารทรัพยากรบุคคล โรงเรี ยนอนุบาลแสงโสมบริ หารทรัพยากรบุคคล
โดยให้ค วามสํา คัญ ตังแต่ ก ระบวนการสรรหาบุ ค ลากรที เหมาะสม การจ่ า ยค่ า ตอบแทนตามความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ การพัฒนาอย่างต่อเนือง และการธํารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่กบั โรงเรี ยน
ซึงเป็ นแนวปฏิบตั ิ มีค วามจําเป็ นสําหรับการดําเนิ น งานโรงเรี ยนอนุ บาลในระดับมากทีสุ ด และมีความ
เหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบตั ิในระดับมากทีสุด
4) แนวปฏิบตั ิทีดีดา้ นการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง โรงเรี ยนอนุบาลแสงโสมบริ หารการมีส่วนร่ วม
ของผูป้ กครองโดยจัดให้ผปู้ กครองมีส่วนร่ ว มในการเลียงดูให้เด็ก มีพฒ
ั นาการสมวัย มีส่วนร่ วมในการ
สือสาร มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ของเด็ก และมีส่วนร่ วมในการอาสาสมัคร ซึงเป็ นแนวปฏิบตั ิทีดีทีมีความ
จําเป็ นสําหรับการบริ หารโรงเรี ยนอนุบาลในระดับมากทีสุด และมีความเหมาะสมสําหรับนําไปดําเนิ นการ
มากทีสุดยกเว้นแนวปฏิบตั ิทีดีดา้ นการอาสาสมัครมีความจําเป็ นและความเหมาะสมในระดับมาก
คําสําคัญ: การบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน / แนวปฏิบัตทิ ีดี / โรงเรียนอนุบาลแสงโสม
Abstract
The purposes of this research were to (1) study best practices in management of Sangsom
kindergarten school (2) evaluate the necessities and adequacies of these best practices. The samples of this
research are administrator, 12 class teachers and 55 students’ parent. The research tools are interviewing
and questionnaire, derive from interview data, and synthesis the data to make the questionnaire for
evaluate the necessities and adequacies by luminaries.
The result of research found that best practices in management of Sangsom kindergarten school
are
1) Best practices in environment, building, and facility: Sangsom kindergarten school has policy
and management in environment, building, and facility by using standard no. 11 of school quality
assurance to be the minimum criteria, and supplement something which necessary. These best practices
are strongly necessities and strongly adequacies.
2) Best practices in learning courses: Sangsom kindergarten school has policy and management in
learning courses that provides experiences for strengthen appropriate development of body, emotion,
mind, and intelligence of students. These best practices are strongly necessities and strongly adequacies.
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3) Best practices in human resource management: Sangsom kindergarten school has policy and
management in human resource management that emphasizes the process of recruitment, compensation,
development, and maintenance. These best practices are strongly necessities and strongly adequacies.
4) Best practices in parents’ participation: Sangsom kindergarten school has policy and
management in parents’ participation that supports parents participate in their child development and
learning, and participate in volunteers. These best practices are strongly necessities and strongly
adequacies, except parents’ participation in volunteers are fairy necessities and fairy adequacies.
Keywords: Kindergarten school management/ Best practices/ Sangsom kindergarten school
บทนํา
การศึกษาในระดับอนุบาลซึงเป็ นวัยเริ มต้นแห่งการเรี ยนรู้ของเด็กซึงถือเป็ นทรัพยากรทีมีค่ายิ ง ต่อ
ครอบครัว สังคม และเป็ นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติขึนอยู่กบั คุณภาพของ
เด็ก เด็กทีมีความสมบูรณ์ทงทางด้
ั
านร่ างกาย จิตใจ มีพฒั นาการในทุกๆ ด้านทีเหมาะสมกับวัย ไม่ว่าจะเป็ น
พัฒนาการทางด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริ ยธรรม จะสามารถดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่าง
มีความสุข สามารถทําประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
การจัด การศึกษาระดับอนุ บาลจึ งเป็ นการจัด การศึกษาเพือกําหนดรากฐานความเป็ นคนดีค วาม
เฉลียวฉลาด การจัด การศึกษาระดับอนุ บาลจึงมีความสําคัญอย่างน้อยด้วยสาเหตุ 2 ประการ คือ 1) การ
จัดการศึกษาอนุบาลเป็ นรากฐานสําคัญทีสุดในการเรี ยนรู้ หากพืนฐานในขันนี ไม่ได้รับการสนับสนุ น และ
ส่งเสริ มอย่างสมบูรณ์แล้ว การเรี ยนรู้ในขันต่อไปย่อมประสบความยากลําบากและยากทีผูเ้ รี ยนจะพัฒนาได้
เต็มตามศักยภาพ 2) การคิดค้นนวัตกรรมการเรี ยนรู้ในระดับอนุ บาลตามความเชือ แนวคิดและทฤษฎีการ
เรี ยนรู้เป็ นสิ งสําคัญของการจัดการศึกษาระดับอนุบาล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ , 2542,
คํานํา)
นโยบายพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) กําหนดสิ ทธิ
ของเด็กไทยทุกคนทีจะได้รับการอบรมเลียงดูและส่ งเสริ มพัฒนาการ ตลอดจนการเรี ยนรู้อย่างเหมาะสม
ด้วยปฏิสมั พันธ์ทีดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผูเ้ ลียงดูหรื อบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถในการอบรม
เลียงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขันของพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยกําหนดหลักการ ดังนี
1. ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้และพัฒนาการทีครอบคลุมเด็กปฐมวัย ทุกประเภท
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2. ยึดหลักการอบรมเลียงดูและให้การศึกษาทีเน้นเด็กเป็ นสําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริ บทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
3. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมทีเหมาะสมกับวัย
4. จัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ให้สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
5. ประสานความร่ วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก
ภายหลังประกาศใช้หลัก สู ต รการศึก ษาปฐมวัย ตังแต่ ปีการศึก ษา 2546 โดยกําหนดหลัก การ
จุดมุ่งหมาย มาตรฐาน ตัวบ่งชี สภาพทีพึงประสงค์ และสาระการเรี ยนรู้ของเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3–5 ปี ที
พึงประสงค์ และคาดหวังว่าเด็กจะได้รับพัฒนาแบบองค์รวมโดยผูส้ อนและสถานศึกษาจัดประสบการณ์การ
เรี ยนรู้แบบบูรณาการให้ตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ เพือให้เด็กมีพฒั นาการทังด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญาทีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นการสร้างรากฐานชีวิต
ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม
ในสถานการณ์ปัจจุบนั การศึกษาเป็ นสิ งทีถูกให้ความสําคัญอย่างยิงต่อความสามารถในการพัฒนา
และการแข่งขันของสมาชิกในสังคม เนืองจากการศึกษาคือเครื องมือพัฒนาบุคคลให้สามารถตอบสนองต่อ
ความเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคม และในภาวะทีผูป้ กครองต้องดิ นรนประกอบอาชีพภายใต้การ
แข่งขันสูง ทําให้เวลาทีจะดูแอบรมสังสอนบุตรของตนน้อยลงตามไปด้วย สถานศึกษาจึงเป็ นทีพึงเดียวที มี
บทบาทสู งต่อการเรี ยนรู้ข องบุ ตรหลาน เป็ นการวางรากฐานการพัฒ นาเติบโตเป็ นสมาชิก ของสังคมที มี
คุณภาพและมีสามารถดํารงอยูภ่ ายในสังคมการแข่งขันได้อย่างมีความสุข
ปั จจุบันโรงเรี ยนเอกชนมีการแข่ งขัน สูง โดยเฉพาะโรงเรี ยนอนุ บาลและโรงเรี ยนประถมศึกษา
เนืองจากเป็ นการวางรากพืนฐานสําคัญทีมีผลต่อการศึกษาในระดับสูงขึนไป ปั จจัยสําคัญทีผูป้ กครองให้
ประกอบการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาให้กบั บุตรหลาน คือ ความเชือมันในระบบการบริ หารจัดการ และ
การจัดการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในฐานะผูก้ าํ หนดนโยบาย การจัดการศึกษา การกําหนดกระบวนการ
เรี ยนการสอน ตลอดจนเป็ นผูน้ าํ ของบุคลากรในองค์การ เป็ นผูน้ าํ นโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ และบ่งชีผลสําเร็ จ
ของสถานศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเป็ น “ผูบ้ ริ หารมืออาชีพ” ทีสามารถดําเนิ นการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์การทีตนรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ (สมพงษ์ เกษมสิน, 2526, 2)
โรงเรี ยนอนุบาลแสงโสมเป็ นโรงเรี ยนเอกชนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน เขต 2 กรุ งเทพมหานคร
ก่อตังขึนในปี พ.ศ. 2557 โดยนางแสงโสม ริ วตระกูล ดําเนิ นงานภายใต้ปรัชญา “สุ ขภาพดี ได้ทงกายจิ
ั
ต
ส่งเสริ มวิทยาแรงให้แข็งขัน ทังระเบียบวินยั ดีมีครบครัน มรรยาทนันงามสมตามวัย”
การจัดการเรี ยนการสอนมุ่งเน้นการเสริ มสร้างสุขภาพ การเตรี ยมความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์
สังคม และจิตใจ ตลอดจนเสริ มสร้างด้านศีลธรรม คุณธรรม โดยจัดประสบการณ์ให้เด็กนักเรี ยนมีความ
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พร้อมในการอ่าน เขียน คิดคํานวณ รวมทังวิชาความพร้อมทางเชาวน์และความรู้รอบตัว ศิลปะ ร้องรําทํา
เพลง พลศึกษา คอมพิวเตอร์ รวมทังการทัศนศึกษานอกโรงเรี ยน และจัดกิจกรรมเนื องในโอกาสวันสําคัญ
ต่างให้เด็กๆ ได้แสดงออกเพือเสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการในด้านอืนๆ
โรงเรี ยนติดต่ อสื อสารกับผูป้ กครองอย่างใกล้ชิด ผ่านทางสมุดสื อสาร การประชุ มครู ผูป้ กครอง
และการร่ วมกิจกรรมกับโรงเรี ยนและบุตรหลานเพือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรี ยนและผูป้ กครอง
รวมทังช่วยเสริ มสร้างความรักความเข้าใจของสมาชิกในครอบครัวในพร้อมๆ กันด้วย
ผลการดําเนินงานทีผา่ นมาพบว่าจํานวนนักเรี ยนเพิ มขึนในทุกๆ ปี ส่วนหนึงมาจากผลการเรี ยนของ
นักเรี ยนทีประสบความสําเร็ จโดยสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับประถมในโรงเรี ยนชันนําได้เป็ นจํานวน
มาก
การดํา เนิ น งานจนปรากฏผลงานดังที กล่ าวมาข้างต้น ส่ งผลให้โ รงเรี ยนอนุ บาลแสงโสมเป็ น
โรงเรี ยนทีผูป้ กครองไว้วางใจและเลือกเป็ นสถานศึกษาของบุตรหลาน จึงน่ าสนใจจะศึกษาแนวปฏิบตั ิใน
การบริ หารโรงเรี ยนอนุบาลแสงโสมเพือนําไปปรับใช้สาํ หรับโรงเรี ยนอนุ บาลเอกชนอืนๆ เพือให้ประสบ
ความสําเร็ จเช่นเดียวกัน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือศึกษาแนวปฏิบตั ิทีดีในการบริ หารโรงเรี ยนอนุบาลเอกชนตามแนวโรงเรี ยนอนุบาล แสงโสม
2. เพือประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการนําแนวปฏิบัติทีดี ไปใช้ในการบริ หาร
โรงเรี ยนอนุบาลเอกชน
ขอบเขตของการวิจยั
1. การวิจยั ในครังนี เป็ นการวิจยั คุณภาพโดยสังเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์วตั ถุประสงค์เพือ
ศึกษาแนวปฏิบตั ิทีดีในการบริ หารโรงเรี ยนอนุ บาลเอกชนตามแนวโรงเรี ยนอนุ บาลแสงโสม และประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการนําแนวปฏิบตั ิทีดีไปใช้ในการบริ หารโรงเรี ยนอนุบาลเอกชน
2. ประชากรและกลุ่มตัว อย่าง ประชากรทีใช้ในการวิจยั คื อ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนอนุ บาลแสงโสม
จํานวน 1 คน ครู ประจําชันอนุ บาล 1, 2 และ 3 จํานวน 11 คน และผูป้ กครองนักเรี ยนทุกระดับชันเรี ยน
อนุบาล 1, 2 และ 3 จํานวน 55 คน รวม 67 คน
3. ตัวแปรทีศึกษา คือ การดําเนินงานของโรงเรี ยนอนุบาลแสงโสม
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ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจยั เรื อง แนวปฏิบตั ิทีดีในการบริ หารโรงเรี ยนอนุ บาลเอกชนตามแนวโรงเรี ยนอนุ บาล
แสงโสม มีวตั ถุประสงค์ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง ได้แก่ ปรัชญาการจัดการเรี ยนการ
สอนปฐมวัย การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษา การจัดการสถานที สิ งอํานวยความสะดวก สื อและ
สิ งเรี ยนรู้ ในสถานศึกษา การจัดการหลักสูตร และแนวปฏิบตั ิทีดี (Best Practice)
วิธีดําเนินงานวิจยั
1. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ดังนี
1.1 แบบสัมภาษณ์แบบกําหนดโครงสร้างคําถามสําหรับกลุ่มตัวอย่างเพือสํารวจการดําเนิ นงาน
ของโรงเรี ยนอนุบาลแสงโสมตามนโยบายการดําเนินงานด้านต่างๆ
1.2 แบบสอบถามสําหรับผูท้ รงคุณวุฒิเพือหาแนวปฏิบตั ิทีดีโดยกําหนดเป็ นระดับความจําเป็ น
และความเหมาะสมต่อการดําเนินงานตามนโยบายด้านต่างๆ จํานวน 10 ระดับ โดยเรี ยงคะแนนจากมาก 10
ถึงน้อยทีสุด
2. การพัฒนาเครื องมือ มีดงั นี
2.1 สร้างแบบสอบถาม โดยใช้ขอ้ คําถามตามกรอบแนวคิดทีได้กาํ หนดไว้
2.2 ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity)
2.3 จัดทําแบบสอบถามทีสมบรู ณ์เพือนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี
3.1 ใช้วิธีก ารวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุ ณภาพผลจากการสัมภาษณ์ โดยวิธีการวิเคราะห์เชิ งเนื อหา
(Content Analysis) จัดกลุ่ม เทียบเคียง และตีความข้อมูลทีได้รับ
3.2 ประเมินความเป็ นไปได้ในการนําแนวปฏิบตั ิทีดีตามแนวทางปฏิบตั ิของโรงเรี ยนอนุ บาล
แสงโสม โดยนําข้อค้นพบมาจัดทําเป็ นแบบสอบถามความจําเป็ นและความเหมาะสม
สถิตทิ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวผูต้ อบแบบสอบถามใช้วิธีหาค่าร้อยละ
2. การวิเคราะห์จากการสํารวจการปฏิบตั ิของกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีหาค่าร้อยละ
3. การวิเคราะห์แนวปฏิบตั ิทีดีโดยผูท้ รงคุณวุฒิใช้วิธีหาค่าเฉลีย
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ผลการวิจยั
1. ผลการเก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้บู ริหาร ครู ประจําชัน และผู้ปกครองเด็กนักเรียน โรงเรียน
อนุบาลแสงโสม ตามกรอบการค้ นหาแนวปฏิบัติทีดี 9 ขันตอน พบองค์ความรู้ทีได้ สามารถจัดกลุ่มเป็ น 4
กลุ่ม ดังนี
1.1 แนวปฏิบัตทิ ีดีด้านสิงแวดล้อม อาคาร และสถานที องค์ความรู้ทีได้จากกระบวนการจัดทํา
แนวปฏิบตั ิทีดี 9 ขันตอน คือ การจัดสิ งแวดล้อม อาคารสถานที และสิ งอํานวยความสะดวกในโรงเรี ยนยึด
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที 11 เป็ นเกณฑ์ขนตํ
ั า
โดยเพิ มเติมในส่วนทีเห็นว่าสําคัญต่อนักเรี ยนและพัฒนาการของเด็กนักเรี ยน ดังนี
- หลักความปลอดภัย มีความจําเป็ นมากสําหรับโรงเรี ยนอนุ บาล เนื องจากนักเรี ยนยังขาด
ความระมัดระวัง ซึงเป็ นสาเหตุสําคัญของการเกิ ดอุบัติเหตุทีอาจนํามาซึงความสูญเสี ยทังรุ นแรงและไม่
รุ นแรงได้
- หลักการส่ งเสริมจินตนาการและสร้ างการเรียนรู้ คํานึ งถึงรู ปแบบทีสามารถสร้างสรรค์
จินตนาการและสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้ให้แก่เด็กนักเรี ยน ซึงจะส่งผลให้เด็กเกิดพัฒนาการทีสมวัย สร้าง
เสริ มการเรี ยนรู้แก่เด็กในทุกๆ ด้าน ในรู ปแบบการเรี ยนรู้ดว้ ยประสบการณ์ของตนเอง และการเรี ยนรู้แบบมี
ส่วนร่ วม
- หลักความเพียงพอ ยึดหลักความเหมาะสมต่อจํานวนนักเรี ยน ไม่แออัด มีพืนทีเพียงพอ
สําหรับการทํากิจกรรมของเด็ก
- หลักการใช้ ประโยชน์ ยึดหลักความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรม
คือ (1) พืนทีอํานวยความสะดวกเพือเด็กและผูส้ อน (2) พืนทีสําหรับการเรี ยนรู้ การปฏิบตั ิกิจกรรม และการ
เคลือนไหวในห้องเรี ยน (3) พืนทีมุมประสบการณ์ในห้องเรี ยน และ (4) สนามเด็กเล่น สระว่ายนํา และพืนที
ธรรมชาติ
- หลักการอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ปกครอง แนวทางการจัดการสิ งแวดล้อมเพืออํานวย
ความสะดวกแก่ผปู้ กครองของโรงเรี ยนอนุ บาลแสงโสม ประกอบด้วย (1) ความสะดวกในการรับส่ งบุตร
หลาน (2) ความสะดวกในการเข้าร่ วมกิจกรรม และ (3) ความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
1.2 แนวปฏิบัติทีดีด้านหลักสู ตรการเรียนรู้ องค์ความรู้การจัดการด้านหลักสูตรของโรงเรี ยน
อนุบาลแสงโสมทีได้จากกระบวนการจัดทําแนวปฏิบตั ิทีดี 9 ขันตอน ยึดหลักการสําคัญ ดังนี
- มุ่งให้เด็กมีพฒั นาการทางด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญาทีเหมาะสมกับ
วัย สอดคล้องกับความสามารถและความแตกต่ างระหว่างบุค คล ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์ 12 ประการสําหรับการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
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- จัดสาระการเรี ยนรู้สอดคล้องกับพัฒนาการเป็ นเรื องราวทีเกียวข้องกับตัวเด็ก บุคคล และ
สถานทีแวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบๆ ตัวทีเด็กมีโอกาสใกล้ชิดหรื อมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจําวัน และทํา
สําคัญต้องเป็ นสิ งทีเด็กสนใจ โดยจะไม่เน้นเนือหาการท่องจํา
- บูรณาการทักษะทีสําคัญและจําเป็ นสําหรับเด็ก เช่น ทักษะการเคลือนไหว ทักษะทาง
สังคม ทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษา ทักษะด้านคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น ไปกับการทํา
กิจกรรม การเรี ยน การเล่น การใช้ชีวิตประจําวัน พร้อมๆ กับการปลูกฝังเจตคติทีดี ค่านิยมทีพึงประสงค์ เช่น
ความรู้สึกที ดีต่อตนเองและผูอ้ ืน การรักการเรี ยนรู้ รักธรรมชาติ สิ งแวดล้อม และมีคุณธรรม จริ ยธรรมที
เหมาะสมกับวัย เป็ นต้น
- การจัดหลักสูตรและสาระการเรี ยนรู้อย่างครบถ้วนและบูรณาการ คือ สาระการเรี ยนรู้ที
สร้างเสริ มประสบการณ์สาํ คัญทีจําเป็ นต่ อพัฒนาการของเด็กทังด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา และหลักสูตรทีมุ่งให้เด็ก มีพฒั นาการด้านร่ างกาย อารมณ์ จิต ใจ สังคมและสติปัญญาอย่าง
เหมาะสมกับวัย เด็กเกิดความสุขในการเรี ยนรู้ เกิดทักษะทีจําเป็ นต่อการดํารงชีวิต รวมทังปลูกฝัง คุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมทีพึงประสงค์ให้แก่เด็ก
1.3 แนวปฏิบัตทิ ีดีด้านการบริหารทรัพยากรบุ คคล องค์ความรู้ทีพบด้านการบริ หารทรัพยากร
บุค คลของโรงเรี ยนอนุ บาแสงโสมทีได้จากกระบวนการจัด ทําแนวปฏิบตั ิ ทีดี 9 ขันตอน คื อ หลักและ
แนวทางในการบริ หารทรัพยากรบุคคลของโรงเรี ยนอนุบาลแสงโสมทีสําคัญ ดังนี
- สรรหาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน และคํานึงถึงเรื องประสบการณ์ในการสอนเป็ นปั จจัย
ประกอบ แต่งตังครู ประจําชันจากครู ผชู้ ่วยทีมีประสบการณ์และมีผลงานได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมิน
ของโรงเรี ยน
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนือง โดย (1) การฝึ กอบรมขณะปฏิบตั ิงาน (2) การจัด
ฝึ กอบรมภายใน (3) การฝึ กอบรม และ (4) การศึกษาดูงาน
- การบริ หารค่าตอบแทน แบ่งออกเป็ นค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน และค่าตอบแทนทีไม่ใช่ตวั
เงิ น โดยการจ่ ายค่ าตอบแทนตามภาระงานและสถานะตามที บุ ค ลากรรับผิด ชอบ และระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน ทังนีเพือ (1) ดึงดูดและจูงใจให้บุคลากรทีมีคุณภาพเข้าร่ วมงานกับองค์กร (2) บริ หารต้นทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ (3) สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน และ (4) ธํารงรักษาบุคลากรขององค์กร
1.4 แนวปฏิบัตทิ ีดีด้านการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง องค์ความรู้ทีพบด้านการมีส่วนร่ วมของ
ผูป้ กครองของโรงเรี ยนอนุบาลแสงโสมจากกระบวนการจัดทําแนวปฏิบตั ิทีดี 9 ขันตอน มีดงั นี
- การมีส่วนร่ วมในการเลียงดูให้เด็กมีพฒั นาการสมวัย โดยการให้ขอ้ มูลทีสําคัญและจําเป็ น
สําหรับเลียงดูบุตรหลาน การให้คาํ ปรึ กษา การแนะนําแหล่งข้อมูลความรู้สาํ หรับการเลียงดูและพัฒนาเด็ก
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- การมีส่วนร่ วมในการสือสารโดยการให้ขอ้ มูลทีเกียวกับเด็กระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครอง
แบบสองทาง ทังด้านพฤติกรรมและด้านการเรี ยนรู้
- การมีส่ว นร่ ว มในการเรี ยนรู้ ของเด็ก โดยให้ผปู้ กครองจะได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการ
เรี ยนรู้ ข องเด็กจากโรงเรี ยน เพือมีส่วนร่ วมกับการเรี ยนรู้ ของเด็กอย่างเหมาะสมในขณะทีเด็ก อยู่ทีบ้าน
เพือให้เด็กเกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนือง
- การอาสาสมัคร โดยการให้ผปู้ กครองอาสาสมัครนําความรู้ ความสามารถ ความเชียวชาญ
ทีมีอยูม่ าช่วยในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก ครู และบุคลากรในโรงเรี ยน หรื อระหว่างผูป้ กครองด้วยกันเอง
สรุ ปแนวปฏิบตั ิทีดีในการบริ หารโรงเรี ยนอนุบาลแสงโสม ดังภาพที 4.1
ด้ านสิ งแวดล้ อม อาคาร และสถานที
1. หลักความปลอดภัย
2. หลักการส่ งเสริ มจินตนาการและสร้ างการเรี ยนรู ้
3. หลักความเพียงพอ
4. หลักการใช้ประโยชน์
5. หลักการอํานวยความสะดวกสําหรับผูป้ กครอง

ด้ านหลักสู ตรการเรี ยนรู้
1. ส่ งเสริ มพัฒนาการทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา
2. สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
3. บูรณาการทักษะทีจําเป็ น
4. ครบถ้วนและบูรณาการ

แนวปฏิบัติทีดีโรงเรี ยนอนุบาลแสงโสม
ด้ านทรั พยากรบุคคล
1. สรรหาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
2. การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือง
3. จ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสม
4. การธํารงรักษาบุคคล

ด้ านการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง
1. การมีส่วนร่ วมพัฒนาเด็ก
2. การมีส่วนร่ วมในการสื อสารระหว่างโรงเรี ยนกับ
ผูป้ กครอง
3. การมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ ระหว่างเด็กอยู่ทบ้ี าน
4. การอาสาสมัคร

ภาพที 4.1 แนวปฏิบตั ิทีดีโรงเรี ยนอนุบาลแสงโสม
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2. ผลการสรุ ปสังเคราะห์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้บู ริหาร ครู ประจําชัน และผู้ปกครองเด็กนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลแสงโสม มีผลดังนี
2.1 ความเห็นต่อความจําเป็ นของแนวปฏิบตั ิทีดีดา้ นสิ งแวดล้อม อาคาร สถานที
- แนวนโยบายและปฏิบตั ิดา้ นสิ งแวดล้อม อาคาร และสถานทีภายในและภายนอกโรงเรี ยน
ว่าต้องแข็งแรง มันคง เหมาะสมกับพัฒนาและความระมัดระวังของเด็ก ไม่มีลกั ษณะทีอาจก่อให้เกิดอันตราย
เมือใช้งาน เช่น แหลมคม แตกหักง่าย ยึดติดไม่ม นคง
ั ไม่มีส่วนประกอบของสารอันตรายเมือสัมผัสหรื อ
นําเข้าปาก ฯลฯ รวมทังมีระบบตรวจสอบและบํารุ งรักษาอย่างสมําเสมอ มีความจําเป็ นมากทีสุ ด และมีความ
เหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัติมากทีสุด
- แนวนโยบายและปฏิบตั ิดา้ นสิ งแวดล้อม อาคาร สถานที ทีสามารถสร้างสรรค์จินตนาการ
และเสริ มสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้ให้แก่เด็กในทุกๆ ด้าน ทังการเรี ยนรู้ดว้ ยประสบการณ์ของตนเอง และ
การเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วมว่า มีความจําเป็ นมากทีสุ ด และมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัตมิ ากทีสุ ด
- แนวนโยบายและปฏิบตั ิ ดา้ นสิ งแวดล้อม อาคารสถานที และสิ งอํานวยความสะดวก ใน
เรื องความเหมาะสมและครบถ้วนกับการใช้ประโยชน์สาํ หรับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตรการเรี ยน
การสอน เช่น พืนทีอํานวยความสะดวกเพือเด็กและผูส้ อน พืนทีสําหรับการเรี ยนรู้ การปฏิบตั ิกิจกรรม และ
การเคลือนไหวในห้องเรี ยน มุมประสบการณ์ในห้องเรี ยน สนามเด็กเล่น สระว่ายนํา และพืนทีธรรมชาติ
สําหรับเสริ มสร้างพัฒนาการด้านร่ างกายและการเล่น มีความจําเป็ นมากทีสุ ด และมีความเหมาะสมมากทีสุ ด
- แนวนโยบายและปฏิบตั ิดา้ นสิ งแวดล้อม อาคารสถานที และสิ งอํานวยความสะดวกทียึด
หลักความเหมาะสมเพียงพอต่อจํานวนนักเรี ยน ไม่แออัด มีพืนทีเพียงพอสําหรับการทํากิจกรรมของเด็ก มี
ความจําเป็ นมาก และมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัตมิ าก
- แนวนโยบายและปฏิบตั ิดา้ นการอํานวยความสะดวกสําหรับผูป้ กครอง เช่น อํานวยความ
สะดวกในการรับส่งบุตรหลาน ความสะดวกในการเข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน ความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกับโรงเรี ยนทังพืนทีเชิงกายภาพ และพืนทีเสมือนจริ งบนเครื อข่ ายอิน เตอร์ เน็ ต มีความจํา
เป็ นมาก และมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัตมิ าก
2.2 ความเห็นต่อแนวปฏิบตั ิทีดีดา้ นการจัดการเรี ยนการสอน
- แนวปฏิบตั ิดา้ นการจัดหลักสูตรการเรี ยนรู้ทีส่ งเสริ มพัฒนาการทางด้านร่ างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และ สติปัญญาทีเหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับหลักการสําคัญตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะ
ทีพึงประสงค์ 12 ประการสําหรับการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน มีความจําเป็ นมากทีสุ ด และมีความเหมาะสมสําหรับ
การนําไปปฏิบัตมิ ากทีสุ ด
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- ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามเห็ น ว่ า แนวปฏิ บัติ ด ้า นการจัด สาระการเรี ยนรู้ ที สร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์สาํ คัญให้เด็ก เน้นการเรี ยนรู้ดว้ ยการมีประสบการณ์ตรง โดยยึดเด็กเป็ นศูนย์กลาง มีความจํา
เป็ นมากทีสุ ด และมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัตมิ ากทีสุ ด
- แนวปฏิบตั ิดา้ นการจัดหลักสูตรการเรี ยนรู้ทีบูรณาการทักษะทีจําเป็ นสําหรับเด็ก เช่น เจต
คติ ทักษะการเคลือนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษา ทักษะด้านคณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ไปพร้อมกับการเรี ยน การเล่น และการใช้ชีวิตประจําวัน มีความจําเป็ นมากทีสุ ด และมีความ
เหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัตมิ ากทีสุ ด
- แนวปฏิบัติ ด ้านการจัด หลัก สู ต รการเรี ยนทีสอดคล้องกับพัฒ นาการ เป็ นการเรี ยนรู้ ที
เกียวข้องกับตัวเด็กและสิ งแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็ก เน้นการสร้างประสบการณ์ หลีกเลียงการเรี ยนแบบท่องจํา
มีความจําเป็ นมากทีสุ ด และมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัตมิ ากทีสุ ด
- แนวปฏิบตั ิดา้ นการจัดหลักสูตรทีมุ่งให้เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา อย่างเหมาะสมกับวัย มีความจําเป็ นมากทีสุ ดและมีความเหมาะสมสํ าหรับการนําไปปฏิบัติ
มากทีสุ ด
2.3 ความเห็นต่อแนวปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารทรัพยากรบุคคล
- แนวปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารทรัพยากรบุคคลโดยจัดการฝึ กอบรมบุคลากรขณะปฏิบตั ิงาน
โดยครู ทีมีประสบการณ์มากกว่าเป็ นพีเลียงสอนงานในระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที มีความจําเป็ นมากทีสุ ด
และมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัตมิ ากทีสุ ด
- แนวปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมตาม
ภาระงาน ความรับผิดชอบ และอายุงาน มีความจําเป็ นมากทีสุ ด และมีความเหมาะสมสํ าหรับ การนําไป
ปฏิบัตมิ ากทีสุ ด
- แนวปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยการธํารงรักษาบุคลากร โดยการยกย่องให้
เกียรติ ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพเพือให้บุคลากรอยูก่ บั องค์การอย่างมีคุณค่า มีแผนความก้าวหน้าในงาน
อาชีพของบุคลากร ซึงจะทําให้บุคลากรรักและภักดีต่อองค์การ ทุ่มเทกําลังกายและกําลังใจกับการทํางาน
โดยเต็มความสามารถ มีความจําเป็ นมากทีสุ ด และมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัตมิ ากทีสุ ด
- แนวปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยการจัดฝึ กอบรมภายในโรงเรี ยน โดยเชิญ
ผูเ้ ชียวชาญจากภายนอกมาเป็ นวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆ มีความจําเป็ นมากทีสุ ด และมีความเหมาะสม
สําหรับการนําไปปฏิบัตมิ ากทีสุ ด
- แนวปฏิบัติ ด ้านการบริ หารทรั พยากรบุ ค คล โดยสรรหาบุ ค ลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และประสบการณ์ทีเหมาะสมกับตําแหน่ งหน้าที มีความจําเป็ นมากทีสุ ดและมีความ
เหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัตมิ ากทีสุ ด
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- แนวปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยการส่ งบุคลากรเข้าร่ วมรับการฝึ กอบรม
ความรู้ด ้านต่างๆ ทีจัดโดยหน่ วยงานภายนอก โดยโรงเรี ยนสนับสนุ นค่าใช้จ่ ายการเข้าร่ วมฝึ กอบรม มี
ความจําเป็ นมาก และมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัตมิ าก
- แนวปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยจัดการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกเพือ
และเปลียนประสบการณ์มคี วามจําเป็ นมาก และมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัตมิ าก
2.4 ความเห็นต่อแนวปฏิบัตดิ ้ านการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง
- แนวปฏิบตั ิดา้ นการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง โดยการส่ งเสริ มให้ผปู้ กครองมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาเด็กให้สมวัย โดยการให้ขอ้ มูล ให้คาํ ปรึ กษา และแนะนําแหล่งข้อมูลทีเป็ นประโยชน์สาํ หรับการ
เลียงดูเด็ก มีความจําเป็ นมากทีสุ ด และมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัตมิ ากทีสุ ด
- แนวปฏิบตั ิดา้ นการมีส่วนร่ ว มของผูป้ กครอง โดยการมีส่วนร่ วมในการสื อสารระหว่าง
โรงเรี ยนกับผูป้ กครองอย่างต่อเนื อง ผ่านช่องทางการสื อสารทีหลากหลาย มีความจําเป็ นมากทีสุ ด และมี
ความเหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัตมิ ากทีสุ ด
- แนวปฏิบตั ิดา้ นการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง โดยการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ระหว่างเด็ก
อยูท่ ีบ้าน โดยการส่งข้อมูลข่าวสารด้านการเรี ยนรู้ของเด็กให้ผปู้ กครอง เพือเป็ นข้อมูลสําหรับส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้ ของเด็กอย่างเหมาะสมและต่อเนื องขณะอยู่บา้ น การมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ระหว่างเด็กอยู่ทีบ้าน
โดยการส่งข้อมูลข่าวสารด้านการเรี ยนรู้ของเด็กให้ผปู้ กครอง เพือเป็ นข้อมูลสําหรับส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ของ
เด็กอย่างเหมาะสมและต่อเนื องขณะอยู่บา้ น รวมทังเป็ นการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว มีความจําเป็ นมากทีสุ ด และมีความเหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัตมิ ากทีสุ ด
- แนวปฏิบตั ิดา้ นการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง โดยการอาสาสมัคร ส่ งเสริ มให้ผปู้ กครอง
อาสาสมัครนําความรู้ ความสามารถ ความเชียวชาญ ที มีอยู่มาช่วยในการจัดกิจ กรรมพัฒนาเด็ก ครู และ
บุคลากรในโรงเรี ยน หรื อระหว่างผูป้ กครองด้วยกันเอง มีความจําเป็ นมาก และมีความเหมาะสมสําหรับการ
นําไปปฏิบัตมิ าก
อภิปรายผลการวิจยั
1. แนวปฏิบัติทีด้ านสิ งแวดล้ อม อาคาร สถานที เที ยบกับมาตรฐานการศึก ษาปฐมวัยตามแนว
โรงเรี ยนอนุบาลแสงโสม มีความสอดคล้องกับมาตรฐานที 11 เรื องการจัดการสถานทีและสิ งอํานวยความ
สะดวกในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ซึงกําหนดแนวทางการจัดสภาพแวดล้อม สิ งอํานวย
ความสะดวก ให้มีความพอพียง และใช้การได้ดี เพือสร้างพัฒนาการให้กบั ผูเ้ รี ยนในทุกๆ ด้าน ด้วยวิธีการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม โดยมีตวั ชีวัดความสําเร็ จทีสําคัญคือ 1) การส่ งเสริ มสุ ภาพ
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อนามัย 2) ความปลอดภัยของผูใ้ ช้งาน และ 3) การจัด ห้องสมุด และทรั พยากรสารสนเทศที ทัน สมัย
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน
2. แนวปฏิบัตทิ ีดีด้านการหลักสู ตรการเรียนรู้ เทียบกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ตาม
แนวโรงเรี ยนอนุ บาลแสงโสมสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูต รการศึก ษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 การจัดทํา
หลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามเกณฑ์ชีวัด ที กําหนดให้มีก ารจัด ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ การจัดสื อที
ส่งเสริ มพัฒนาการเด็ก การประเมินพัฒนาการเด็ก และการจัดสภาพแวดล้อมทีเหมาะสมต่อการพัฒนาตามวัย
3. แนวปฏิบัตทิ ีดีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผูท้ รงคุณวุฒิมีความเห็นว่าทุกแนวปฏิบตั ิมีความ
จําเป็ นสําหรับการดําเนิ นงานโรงเรี ยนอนุ บาลในระดับมากทีสุ ด และมีความเหมาะสมสําหรับการนําไป
ปฏิบตั ิในระดับมากทีสุดเช่นเดียวกัน ยกเว้นแนวปฏิบตั ิเรื องการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการส่ งบุคลากร
ไปรับการฝึ กอบรมภายนอกโรงเรี ยนจะมีความจําเป็ นสําหรับการดําเนิ นงานโรงเรี ยนอนุ บาลในระดับมาก
รวมทังมีค วามเหมาะสมกับการนําไปปฏิบัติ ในระดับมากเช่ น เดี ยวกัน เหตุ ผลสําคัญคื อ ข้อจํากัด ด้า น
ทรัพยากรของแต่ละโรงเรี ยนจะมีไม่เท่ากัน
4. แนวปฏิบัตทิ ีดีด้านการมีส่วนร่ วมของผู้ปกครอง
4.1 การมีส่วนร่ วมในการเลียงดูให้เด็กมีพฒั นาการสมวัย โดยการให้ขอ้ มูลทีสําคัญและจําเป็ น
สําหรับเลียงดูบุตรหลาน การให้คาํ ปรึ กษา การแนะนําแหล่งข้อมูลความรู้สาํ หรับการเลียงดูและพัฒนาเด็ก
4.2 การมีส่วนร่ วมในการสือสาร โดยมีการสือสารระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครองอย่างต่อเนื อง
เป็ นประจํา และใช้ช่ อ งทางการสื อสารที หลากหลายเพื อให้ข ้อมูลที เกี ยวกับเด็ ก ระหว่ างโรงเรี ย นกับ
ผูป้ กครองแบบสองทาง ทังด้านพฤติกรรมและด้านการเรี ยนรู้
4.3 การมีส่ว นร่ ว มในการเรี ย นรู้ ข องเด็ก โดยส่ งข้อมูลข่ าวสารด้านการเรี ยนรู้ ข องเด็ก จาก
โรงเรี ยน เพือให้ผปู้ กครองมีส่วนร่ วมกับการเรี ยนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสมในขณะทีเด็กอยูท่ ีบ้าน เพือให้เด็ก
เกิดการเรี ยนรู้อย่างต่อเนือง
4.4 การอาสาสมัคร โดยผูป้ กครองอาสาสมัครนําความรู้ ความสามารถ ความเชียวชาญ ทีมีอยู่มา
ช่วยในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก ครู และบุคลากรในโรงเรี ยน หรื อระหว่างผูป้ กครองด้วยกันเอง
ข้ อเสนอแนะ
1. ศึกษาแนวปฏิบตั ิทีดีในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนอนุ บาลอืนทีมีขนาดและบริ บทแตกต่างจาก
โรงเรี ยนอนุบาลแสงโสม
2. ศึกษาวิจ ัยเชิ งปฏิบัติ ก ารเพือหาผลสัมฤทธิ ของการนําแนวปฏิบัติทีดี ในการบริ หารโรงเรี ยน
อนุบาลเอกชนตามแนวโรงเรี ยนอนุบาลแสงโสมไปใช้
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