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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย ได้ด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
จังหวัดเชียงรำยในระดับพ้ืนที่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมกรอบแนวทำง/ของเขตกำรด ำเนินงำนที่
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงรำยให้มีคุณภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยที่ก ำหนดไว้โดย
บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดเชียงรำย  
 2) เพ่ือขยำยผล และต่อยอดกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรน ำผลงำนวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับ
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยไปสู่หน่วยงำน/สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึงมำกขึ้น 
3) เพ่ือนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน/สถำนศึกษำที่จัด
กำรศึกษำระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงรำย โดยบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดเชียงรำย โดยมีผลกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 
          1. ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ประชุมรับกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำน
โครงกำรขับเคลื่อนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ เพ่ือน ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมที่ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดและปรับให้เหมำะสมกับบริบทในพ้ืนที่ 
          2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพ่ือร่วมกันก ำหนดกิจกรรม
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                
           3. กำรปรับปรุงฐำนข้อมูลสำรสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดเชียงรำย ใน ระบบ School Mapping 
จัดกำรประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจและติดตำมกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ และกำรศึกษำและ
เก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงรำยเพ่ือปรับปรุงข้อมูลสำรสนเทศ School Mapping โดยบูรณำกำรกับโครงกำรศึกษำ
และจัดเก็บข้อมูลปฐมวัยระดับพ้ืนที่ ซึ่งเป็นงบประมำณจ่ำยแทนกันระหว่ำงส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กับ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
           4. กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะสมองเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงรำย (Executive Functions : EF) 
ผู้เข้ำอบรมจำกตัวแทนหน่วยงำนและโรงเรียนทุกสังกัด  

            5. กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย โดยยึดมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
ในสถำนศึกษำทุกหน่วยงำน พบว่ำ ทุกโรงเรียนได้ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ และทักสังกัดได้
ประเมินในระบบของกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 

              6.  กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ำเสนอและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ด้ำน
ผู้บริหำร และด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ มีจ ำนวนผลงำนน ำเสนอระดับจังหวัด จ ำนวน 12 ผลงำน โดยมีผู้ได้รับกำรคัดเลือกใน
ระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนน ำเสนอระดับภำค ซึ่งได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับภำค ได้แก่ นำยสุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ได้รับรำงวัลชนะเลิศด้ำนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย  และ นำงนันทิยำ ชัยชนะเลิศ ครูช ำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนบ้ำนรวมมิตร   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1 ได้รับรำงวัลชนะเลิศด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์จัดกำรศึกษำปฐมวัย   

           7. ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ซึ่งคณะกรรมกำรจำกทุกหน่วยงำนได้สะท้อนผลกำรด ำเนินงำน 
ควำมส ำเร็จ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือน ำมำปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำยใน
ปีงบประมำณต่อไป 



 

          8. ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย อยู่ในระดับ
มำกที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถำมมีแนวโน้มที่สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์กำรประยุกต์ใช้ในหน่วยงำนได้ใน
อนำคต นอกจำกนี้ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นต่อกำรอยำกให้มีกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนอย่ำง
ต่อเนื่อง ต่อไป 

ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

         1. งบประมำณไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรพัฒนำตำมโครงกำรฯ ที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ก ำหนด 
          2. ระบบโปรแกรมกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ที่ไม่สำมำรถเข้ำระบบได้  
และสถำนศึกษำบำงแห่งไม่ได้รับ Username และ Password ในกำรเข้ำระบบ  
 
แผนที่จะด ำเนินกำรต่อไป 
        1. กำรปรับปรุงฐำนข้อมูลสำรสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดเชียงรำย ใน ระบบ School Mapping  
          2. ขยำยผล/ต่อยอดผลงำนวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยสู่หน่วยงำน/
สถำนศึกษำ ที่จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงรำย  
         3. กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน/สถำนศึกษำที่จัด
กำรศึกษำระดับปฐมวัยจังหวัดเชียงรำย  ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 

 กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ฯ ประสบผลส ำเร็จจำกควำมร่วมมือของทุกหน่วยงำนโดยกำรบูรณำกำรกำร
ท ำงำนร่วมกัน สอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของระดับชำติ และระดับพ้ืนที่ เป็น
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและพัฒนำผู้บริหำร ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องได้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำเด็กปฐมวัยแห่งชำติมำกยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อ
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ ต่อไป 
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ค ำน ำ 
  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย ได้จัดท ำกำรจัดโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย เพ่ือบูรณำกำร     กำรท ำงำนร่วมกันกับทุก
ภำคส่วนภำยในจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนแนวนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน รวมถึงกำร
เสริมสร้ำงควำมตระหนัก และพัฒนำครูผู้สอนปฐมวัย บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย อันจะส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัย     ของสถำนศึกษำในจังหวัด
เชียงรำยที่มีกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร   

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำยจึงได้จัดท ำแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และแผนบูรณำกำรฯ ที่ร่วมกับหน่วย
อ่ืน โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย จังหวัดเชียงรำยในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 16 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ต่อไป 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย 

                                                                                       กันยำยน 2563 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 
 
ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 
            ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี  ตั้ งแต่ก่อนวัย เรียนจนจบการศึกษาภาคบั งคับอย่ าง  
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา 
ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม  
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย ทั้งนี้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย ในการด าเนินการให้
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามความถนัดของตน  กอปรกับราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562  ซึ่งในพระราชบัญญัติการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมการ
ระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานมีอ านาจในการจัดท า
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ ประสานงาน ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัด
ให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณแบบบูรณา
การของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) คือ การมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณา
การ จังหวัดเชียงราย (2560-2564) ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2562 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย      โดยอาศัยการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ข้อ 1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนา
คนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ วัยเรียน วัยรุ่น/นักศึกษา วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า การปรั บเปลี่ยน
ระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบการะบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น
อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นลงมือปฏิบัติมีการ
สะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง มีการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี ผสมผสานในการเรียน ตลอดจนสร้างผู้เรียนให้
สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-
2564 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วง ในส่วน
ของเด็กปฐมวัยนั้น ได้ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทักษะทางสมองและทักษะสังคมที่เหมาะสม คือ พัฒนาหลักสูตรการ
สอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นพัฒนา
ทักษะส าคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์  ทักษะการ
วางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ รวมถึงสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มี



๒ 

 

รูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแม่และเด็ก 
วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม 

  ในการนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายขึ้น เพ่ือบูรณาการ     การ
ท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมถึงการเสริมสร้างความตระหนัก และพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย     ของสถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงรายที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   
 
วัตถุประสงค ์
            1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพ  
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ก าหนดไว้โดยบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย  
            2. เพ่ือขยายผล และต่อยอดการด าเนินงานเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่
ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึง
มากขึ้น 
            3. เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการการท างานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 
        1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
            1) การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงราย             

            2) ข้อมูลสารสนเทศ ตามระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
            3) การสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้แก่ ผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือการมีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษาของเด็กปฐมวัย 
            4) รูปแบบ/แนวทาง วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) วิธีการหรือแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย หรือการจัดประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่เป็นการปฏิบัติให้ส าเร็จ อันเนื่องจาก
การน าความรู้ไปใช้ในกระบวนการ แล้วสรุปออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 
             5) การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
             6) การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย   
        2. พื้นที่กำรศึกษำ 
            พ้ืนที่การศึกษาได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย 
ได้แก่ 

                       1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  

                       2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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                       3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
                       4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
                       5) ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
                       6) ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย 
                       7) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
                       8) โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย 
                       9) กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ 32 
                       10) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย 
                       11) โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 
                       12) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
ค่ำเป้ำหมำย (ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร) 
    1. เชิงปริมำณ 
         1.1  จ านวนผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยจ านวน 100 คน 
          1.2 ร้อยละสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน (ร้อยละ 50)  
          1.3 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการน าไป
ขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย จ านวน 
2 ผลงาน   
    2. เชิงคุณภำพ 
          2.1 ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่ง เสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแนวนโยบาย 
เป้าหมาย และข้อก าหนดของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
          2.2 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้
สามารถจัดการศึกษา หรือจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่อง 
          2.3 ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการน าไป
ประยุกต์ใช้ ขยายผล หรือต่อยอดในหน่วยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยวิธีการและรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสม 
 
ตัวช้ีวัด (เชิงคุณภำพ) เป้ำหมำย ปี 2563 
ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอนุบาล (อนุบาล 1-3 อายุ 3-6 
ปี) มีคุณภาพตามมาตรฐาน   

(ร้อยละ 50) 

ตัวช้ีวัด (เชิงปริมำณ) เป้ำหมำย ปี 2563 
6.1.1 จ านวนผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการสมวัย 

จ านวน 100 คน 

6.1.2 ร้อยละสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

(ร้อยละ 50) 
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6.1.3 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการน าไปขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย  

จ านวน 18 ผลงาน   

 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563    
 

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

  

 

 

 

                    ปัจจัย 

-รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 54 

-แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านเด็ก

ปฐมวัย พ.ศ. 2562 

- พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

พ.ศ. 2562 

-มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติ  

-ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปฐมวยั 

-นโยบายและจุดเน้นการศึกษาเด็ก

ปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

-การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

การด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวยั

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติ 

 

 

กระบวนการ 

-จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน

การศึกษาปฐมวัยทกุสังกัด 

-สร้างการรับรู้ ความตระหนักเกีย่วกับ

องค์ความรู้ที่ส าคัญต่อการพัฒนา

การศึกษาปฐมวัยทกุสังกัด 

-ก าหนดแนวทางพัฒนาการปฏิบัติที่เป็น

เลิศ (Best Practice) ด้านการศึกษา

ปฐมวัย 

-จัดประกวด/แข่งขันเพื่อคัดเลือกวิธี

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน

การศึกษาปฐมวัยของผู้บริหารและครู

ปฐมวัย 

-จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม วธิี

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน

การศึกษาปฐมวัยของผู้บริหารและครู

ปฐมวัย 

-นิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผล

การจัดการศึกษาปฐมวยัตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาต ิ

 

 

ผลลัพธ ์

-มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

ปฐมวัยทุกสังกัดไว้ใช้ประโยขนแ์ละ

ประสานความร่วมมอืทุกหนว่ยงาน 

-ผู้บริหารและครูทุกสังกัดได้รับการ

พัฒนาองค์ความรู้ที่ส าคัญต่อการพัฒนา

การศึกษาปฐมวัย 

-มีผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best 

Practice) ด้านการศึกษาปฐมวัยของ

ผู้บริหารและครูปฐมวัย 

-มีผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การ

จัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาต ิ

-ผู้มส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ

การขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

  

 

 

ทบทวนเพื่อปรับปรุงและพฒันา 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

           1. การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงราย หมายถึง การพัฒนาผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกสังกัดใน
จังหวัดเชียงราย 

            2. พ้ืนที่ หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ 

                       1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  

                       2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

                       3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
                       4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
                       5) ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
                       6) ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย 
                       7) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
                       8) โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย 
                       9) กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ 32 
                       10) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย 
                       11) โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 
                       12) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
            3. ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 
             4. การสร้างการรับรู้ หมายถึง การรับรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยให้แก่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพ่ือการมีส่วนร่วม
ในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย 
             5. รูปแบบ/แนวทาง วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หมายถึง วิธีการหรือแนวทางในการบริหาร
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย หรือการจัดประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่เป็นการปฏิบัติให้ส าเร็จ อัน
เนื่องจากการน าความรู้ไปใช้ในกระบวนการ แล้วสรุปออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 
             6. การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
             7. การจัดประสบการณ์เรียนรู้ หมายถึง การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย   
 

 

 
 
 
 



 

 

บทที่ 2  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

            ในการศึกษาผลการด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัด
เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รายงานได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง ตามล าดับหัวข้อ ดังนี้ 
                         1. นโยบายการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                         2. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
                         3. บริบทการศึกษาระดับปฐมวัยของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
                          4. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 
                      5. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
                          6. การสร้างการรับรู้/พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัย 
                          7. รูปแบบ/แนวทาง วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
                          8. แนวทางการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาปฐมวัย 
                          9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                           
นโยบายการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้มีการดูแล การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้ให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการที่ดี รอบ
ด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกับวัย มีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล อีกท้ังสร้างคุณลักษณะให้เด็กมีอุปนิสัยใฝ่ดี มี
คุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ ตามบทบัญญัติ
ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 
2562 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาการพัฒนาคุณภาพเด็กในช่วงปฐมวัยถือเป็นระยะที่ส าคัญ
ของการวางรากฐานการพัฒนาคน เนื่องจากเป็นช่วงที่สมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสทองของการพัฒนา
ทักษะทางสมอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสมารถในการคิด การก ากับตนเอง อีกทั้ง การศึกษาปฐมวัย จ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาไทยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหารทุกระดับ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วัย ดังนั้น เพ่ือให้สถานศึกษาและ
ครูมีแนวปฏิบัติพ้ืนฐานไปใช้เป็นจุดเริ่มตันของการด าเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่ อนการศึกษาไทยข้างต้น และพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานต่ อไป 
กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ส าหรับ
สถานศึกษาและครู ดังนี้ 
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  2. นโยบายการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
   การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ให้ยึดหลักการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม 
(Holistic Development) โดยการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
สมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ิมความส าคัญของการพัฒนาด้านตัวตน (Self 
Development) และการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function: EF) ให้มากขึ้น เพ่ือให้เด็กรู้สึกมีคุณค่า มีความ
เชื่อมั่น และภูมิใจในตนอง และเป็นเด็กที่คิดเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักก ากับตนเอง 
  3. เป้าหมายความส าเร็จ  
   เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอย่างรอบดันและสมดุล มีความเชื่อมั่น และมีความภูมิใจในตนเอง มี
ทักษะการคิด ก ากับตนเองได้ และมีความสุข  
  4. แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ส าหรับสถานศึกษา  
   การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตามนโยบายข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวปฏิบัติ ใน
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม ส าหรับสถานศึกษา ดังนี้ 
   4.1 เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากการฝึกคิดและลงมือปฏิบัติจนประสบ
ความส าเร็จด้วัยตนเอง ให้เด็กฝึกใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการเพื่อก าหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการ
วางแผน ตัดสินใจ ลงมือท า และน าเสนอ รวมทั้งสะท้อนความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่คิด ความส าเร็จล้มเหลวได้ 
โดยครูเป็นผู้สนับสนุน อ านวัยความสะดวกและร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความแต่กต่างระหว่างบุคคล 
ความต้องการ ความสนใจ และบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ 
   4.2 จัดประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ยืดหยุ่น เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการ
อย่างเป็นองค์รวม สมดุลและต่อเนื่อง สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท างานของสมองเหมาะสมกับอายุ วุฒิ
ภาวะ และล าดับชั้นพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคล รวมทั้ง สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความสนใจ สถานการณ์ 
บริบทหรือวิถีชีวิตจริงของเด็ก 
   4.3 จัดหาหรือพัฒนาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เพ่ือให้เด็กมีโอกาส
ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายและมีความหมายต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งการเล่นอิสระ การเล่นร่วมกันและการเล่นที่มี
ข้อตกลง ในกิจกรมที่เด็กจดจ่อใส่ใจ ได้รับแรงบันดาลใจ ได้วางแผนด้วัยตนเอง ลองผิดลองถูก ฝึกฝนทักษะ และการคิด
แก้ปัญหา 
   4.4 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก อบอุ่น ปลอดภัย เป็นมิตร มีอิสระและท้า
ทาย เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาสูงที่สุด เรียนรู้อย่างมีความสุข รวมทั้งส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเด็กกับเด็ก และเด็กกับครู 
   4.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้เท่ทันความก้าวหน้าและ
การเปลี่ยนแปลงของวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงการวิจัยและพัฒนาสื่อ รูปแบบ วิธีการหรือ
นวัตกรรมส าหรับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   4.6 ประสานความร่วมมือ และสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถานศึกษา 
กับพ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน ในการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  5. แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ส าหรับครูปฐมวัย 
   ตามนโยบายข้างต้นนั้น ครู เป็นผู้ที่มีบทบาทและกลไกที่ส าคัญ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง(Change 
Agent) ครูต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้ชี้แนะ ผู้อ านวัยความสะดวกในการเรียนรู้ผู้สังเกต ร่วมเรียนรู้ไป
กับเด็ก และเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับครู เพ่ือให้เกิด "5 สิ่งที่มีอยู่จริง" ดังนี้ 



๘ 

 

 

   5.1 ครูมีอยู่จริง "ครูคุณภาพ ครูเพ่ือศิษย์" หมายถึง ครูต้องเป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู
เชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ มีความรู้ความข้าใจในการพัฒนาทักษะสมอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความมุ่งมั่น 
กล้าท าเพ่ือเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่า เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่พ่ึงทางใจ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
   5.2 เด็กมีอยู่จริง "เด็กได้คิด วางแผน ท า แก้ปัญหา ด้วยตนเอง และเป็นที่ยอมรับ" หมายถึง การ
สร้างความมั่นใจในความสามารถของตนเองให้แก่เด็ก โดยครูเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด 
เลือก วางแผน ลงมือท า ทดลองแก้ปัญหา น าเสนอ และทบทวนหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นและสิ่งที่เด็กท า
ส าเร็จได้รับการยอมรับจากเพ่ือน ครู และพ่อแม่ ท าให้เด็กเกิดความมั่นใจ ดังนั้น การท าให้เด็ก มีตัวตนอยู่จริง พ่อแม่
และครู ต้องส่งเสริมสร้างความมีตัวตนให้กับเด็ก โดยเคารพในความรู้สึกนึกคิดของเด็กกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง สอนให้เด็กตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้เอง ให้เด็กมีโอกาสในการตัดสินใจ ให้เด็กได้เรียนรู้ผลจากการตัดสินใจ มี
ความภาคภูมิใจในตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 
   5.3 หลักสูตรมีอยู่จริง "ให้โอกาสการเรียนรู้และความส าเร็จแก่เด็ก" หมายถึง หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยต้องสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ 
และประสบการณ์ให้แก่เด็ก สร้างทักษะชีวิต ช่วยให้เด็กมีความพร้อมพ้ืนฐานส าหรับการเรียนรู้และมีทักษะชีวิต ท าให้
ประสบความส าเร็จ ทั้งในระหว่างการเรียนและการด ารงชีวิตในระยะยาว 
   5.4 ครอบครัวมีอยู่จริง "ครอบครัวอบอุ่น ปลอดภัย มีส่วนร่วมพัฒนาเด็ก" หมายถึงครอบครัวที่
เลี้ยงดูเด็กด้วัยความรักและความข้าใจ ให้โอกาส ให้ก าลังใจ ส่งเสริมการคิดและการกระท าเชิงบวก ซึ่งเด็กปฐมวัยจะ
ได้รับการพัฒนาจากครอบครัวเป็นล าดับแรก ดังนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงจ าเป็นต้องประสานความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัวและสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยผ่านการสื่อสารเชิงบวก สร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประสบการณ์ และให้ก าลังใจกันและกัน 
   5.5 เพ่ือนร่วมงานมีอยู่จริง "ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ" หมายถึง ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งร่วมกันพัฒนาการ
จัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ครูจะต้องท างานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญตั้งแต่การ
ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันแก้ปัญหา ร่วมกันรับผิดชอบ และร่วมกันพัฒนาเด็ก พัฒนาสิ่งที่ดีกว่าเพ่ือการพัฒนาที่
เข้มแข็งและยั่งยืน 
    
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1. หลักการและเหตุผล 
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็ก
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย   โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่าง
น้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วัย ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา รัฐต้องด าเนินการ
ให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน  กอปรกับราชกิจจานุเบกษา ลง
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562  ให้ไว้ ณ วันที่ 
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26 เมษายน 2562  ซึ่งในพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือ           รองนายกรัฐมนตรีซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานมีอ านาจในการจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ ประสานงาน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วัยงานของรัฐหรือองค์กรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณแบบบูรณาการของหน่วัยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) คือ 
การมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดย
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ                 กอปรกับวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และการด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่
ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถ
น าไปใช้ประเมินการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพ การจัดบริการและความ
ต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กอปรกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติขั้ นต่ าที่เหมาะสมตามช่วง
วัย และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยก าหนดจุดมุ่งหมายระดับ
ปฐมวัย คือ มีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล สนใจเรียนรู้ และก ากับตัวเองให้ท าสิ่งต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้
ส าเร็จ และให้สถานศึกษาทุกแห่งใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ใน 3 ด้าน 
ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมือง     ที่เข้มแข็ง มีคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ธ ารงความ
เป็นไทย และแบ่งปันได้ในเวทีโลก 
 นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้ก าหนดให้การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นนโยบายหลักของนโยบาย
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา ศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเข้ารับต าแหน่ง
อย่างเป็นทางการได้ก าหนด ให้การศึกษาปฐมวัยเป็นนโยบายส าคัญด้วย ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
เด็กปฐมวัยด้านการจัดการศึกษาที่ชัดเจน เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบายและ
เป้าหมาย        การพัฒนาของ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา          
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพ่ือให้เกิด
การรวมพลัง ในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับหน่วัยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประสานกับทุกหน่วัยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563-2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ก าหนดกรอบทิศทางและ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงปี 2563-2565 และให้หน่วัยงานในสังกัด
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ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทาง การด าเนินงานของหน่วยงาน   2. ให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน จัดสรรงบประมาณ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ  3. ใช้เป็นกรอบทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานส าหรับการบูร
ณาการการท างาน ร่วมกัน หรือส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานระหว่างหน่วัยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ขอบเขตของแผน ตามกฎหมายก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
และก ากับดูแล การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
 ปัจจุบันการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งทุกหน่วัยงานมีความคืบหน้าของการด าเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องมาเป็นล าดับ ส าหรับ
ในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 ซึ่ง
ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการด าเนินงานใน 4 เรื่องหลัก โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ สร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยได้แล้วเสร็จ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด
แล้วเสร็จ และการคัดเลือก รวบรวม และขยายผลผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของการจัด
การศึกษาปฐมวัย รวมทั้ง มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในพ้ืนที่เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ในการด าเนินงานข้างต้น ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการประสานงาน สร้างความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วัยงาน
ของกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป็นอย่างดี เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด รวมถึง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  องค์กรภาคเอกชนและ
มูลนิธิในพ้ืนที่  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของพ้ืนที่ระดับ
ภาค และจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมาย โดยอาศัย
ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วัยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เป็นส าคัญ  

ในการนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายขึ้น เพ่ือบูรณาการ     การ
ท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมถึงการเสริมสร้างความตระหนัก และพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย     ของสถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงรายที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   

 
 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย 
  2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
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  2.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ เกิด
ความตระหนัก เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล 
พัฒนาและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
  2.4 เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วัยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพ้ืนที ่
 
 3. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของโครงการ 
ตารางที ่1 แสดงตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

1. ร้อยละของเด็กปฐมวยัที่ไดร้ับบริการทางการศึกษา ร้อยละ 90 

2. จ านวนผู้บริหาร ครู  ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง  ผู้รับบริการ และผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนท่ี
ได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล 
พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

100 คน 

3. จ านวนรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 12 ช้ิน 

เชิงคุณภาพ  

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยมีพัฒนาการอยู่ในระดับดีทุกด้าน  ร้อยละ 60 

2. ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

ร้อยละ 60 

  4. ค าอธิบายตัวชี้วัดและการจัดเก็บข้อมูล 
 ค าอธิบายตัวชี้วัดและการจัดเก็บข้อมูล จัดท าขึ้น เพ่ืออธิบายความหมายและขอบเขตของตัวชี้วัดให้
ผู้ปฏิบัติงานและผู้จัดเก็บข้อมูล รวมทั้งผู้ใช้ข้อมูลมีความเข้าใจความหมาย ขอบเขตของตัวชี้วัดแต่ละตัวถูกต้อง 
ตรงกัน และใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน จัดท ารายงาน และ
สรุปผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการฯ เพ่ือการรายงานผลตามระเบียบด้วย 
 
ตารางที่   2  แสดงค าอธิบายตัวชี้วัดและการจัดเก็บข้อมูล 

ตัวช้ีวัด/ค าอธิบาย เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

ตัวช้ีวัดที่ ๑: 

 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับบริการทางการศึกษา 

 

ร้อยละ 90 
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ตัวช้ีวัด/ค าอธิบาย เป้าหมาย 

ค าอธิบาย:  

 หมายถึง จ านวนเด็กปฐมวัยของทกุสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดที่ได้รับบรกิารทางการศึกษา 

การจัดเก็บข้อมูล: 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประสานกลุ่ม/หน่วัยงานทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับบริการทางการศึกษา 

2. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประสาน รวบรวมข้อมูลภาพรวม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัดที่ 2:  

 สร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ความรู้ มี
ศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย 

ค าอธิบาย: 

หมายถึง จ านวนผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง  ผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมการประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เข้ารับการฝึกอบรม หรือพัฒนา เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ หรือให้มีศักยภาพใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการใน
ทุกด้านเหมาะสมกับวัย 

การจัดเก็บข้อมูล: 

 จัดเก็บข้อมูลจากจ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดขึ้น หรือใช้งบประมาณของโครงการจัดส่งบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วัยงานอ่ืนจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการรอบด้าน 

 

100 คน 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3  
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ตัวช้ีวัด/ค าอธิบาย เป้าหมาย 

  จ านวนรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ค าอธิบาย: 

  หมายถึง จ านวน รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โดย
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีการด าเนินงานเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผลงานในระดับ
จังหวัด จ านวน 12 ชิ้น  (ด้านบริหารจัดการ : ผู้บริหาร หรือด้านการจัดประสบการณ์ 
:ครู) ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัด มีการติดตาม ประเมินผล และสรุปผล
การด าเนินงานหรือถอดบทเรียน น าไปใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

การจัดเก็บข้อมูล :  

  จ านวน รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

12 ชิ้น/
ผลงาน 

 

 

เชิงคุณภาพ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 

 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวยัมีพัฒนาการอยู่ในระดบัดีทุกด้าน 

ค าอธิบาย:  

 จ านวนเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการอยู่
ในระดับดีทุกด้าน 

การจัดเก็บข้อมูล:  

 โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 

ร้อยละ 60 
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ตารางที่  2  (ต่อ) 
ตัวช้ีวัด/ค าอธิบาย เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ 5 

           ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

ค าอธิบาย: 

          หมายถึง จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดที่
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น จากฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

การจัดเก็บข้อมูล:  

 การจัดเก็บข้อมูล: โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 

ร้อยละ 60 

 
 5. ขอบเขตการด าเนินงาน 
  5.1 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนกลาง) 
   5.1.1 ส านักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา สป. 
    5.1.1.1 วางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี (ภาคและจังหวัด) 
    5.1.1.2 ก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน และแนวปฏิบัติการด าเนินโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ (ภาคและจังหวัด) 
    5.1.1.3 ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทาง ขอบเขตและแนว
ปฏิบัติการด าเนินงานโครงการฯ ให้กับผู้รับผิดชอบ ในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
    5.1.1.4 ประสาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาของการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการภาค 
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอผู้บริหารทราบ และจัดส่งส านักงบประมาณ เป็นรายไตรมาส 
    5.1.1.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นท่ี (ภาคและจังหวัด) ภาพรวม น าเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ 
  5.2 ส านักงานศึกษาธิการภาค 
   5.2.1 ก ากับ ดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   5.2.2 คัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับภาค 
  5.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   5.3.1 ขับเคลื่อนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
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   5.3.2 สร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและ
จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
   5.3.3 คัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัดจ านวน 2 ชิ้น/ผลงาน 
   5.3.4 ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของหน่วัยงาน/สถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัด 
 
 6. แนวปฏิบัติ 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   6.1 ขับเคลื่อนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
    6.1.1 ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานและกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน 
    6.1.2 ประสานการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับปฐมวัย ตามระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในจังหวัด  
    6.1.3 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับปฐมวัยใน
ระดับจังหวัด จัดท าเป็นสารสนเทศทางการศึกษา สถิติการศึกษา หรือดัชนีการศึกษาระดับปฐมวัยของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอผู้บริหารทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จ านวนเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการหรือได้รับการพัฒนา หรือจ านวนเด็กตกหล่น รวมทั้ง 
เผยแพร่ให้บุคคลและหน่วัยงานอื่นน าไปใช้ประโยชน์ 
    6.1.4 นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคของการ ขับเคลื่อนการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 2562 
    6.1.5 จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน ขับเคลื่อนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ น าเสนอผู้บริหารทราบ 
และรายงานส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   6.2 สร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน 
    6.2.1 ก าหนดกรอบแนวทาง และกรอบระยะเวลาด าเนินงานสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
    6.2.2 แต่งตั้งคณะท างาน  
    6.2.3 ประชุมคณะท างานหรือประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน และกลุ่มเป้าหมายของการด าเนินการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
    6.2.4 ประสานแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม  
    6.2.5 ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
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    6.2.6 สรุป ประเมินผลการด าเนินงานสร้างการรับรู้ฯ น าเสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ 
หรือน าเสนอ กศจ. ทราบ 
    6.2.7 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และเอกสารข้อมูลผลการด าเนินงาน จัดส่ง
ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   6.3 การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัด 
     6.3.1 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง หรือแผนการด าเนินงาน 
และกรอบระยะเวลาด าเนินงาน ในการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
     6.3.2 แต่งตั้งคณะท างานในการด าเนินงานและก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกรูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย   
      1)  ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานและเกณฑ์ในการ
คัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
      2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
     6.3.3 ด าเนินการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด จ านวน 2 ชิ้น/ผลงาน (ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ครูผู้สอน) /ด้านการ
บริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) และส่งผลการคัดเลือกให้ส านักงานศึกษาธิการภาค 
     6.3.4 สรุปผลการด าเนินงานคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best 
Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด น าเสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ และจัดส่งส านักงาน
ศึกษาธิการภาค และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรายไตรมาส 
   6.4 นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วัยงาน/สถานศึกษา 
    6.4.1 ก าหนดกรอบ/แนวทางการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย และกรอบระยะเวลา/ปฏิทิน
ในการด าเนินงานนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 
    6.4.2 ก าหนดแนวทาง/กระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งในการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน โดยใช้รูปแบบการนิเทศ ติดตามฯ โดยศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารหน่วยงาน
ต้นสังกัด (สพป. สพฐ. อปท. พมจ.) จะจัดเก็บข้อมูลโดยใช้การติดตามงานจากหน่วยงานต้นสังกัดในพ้ืนที่ (สพป. 
หรือ อปท. หรือ พม.) และการนิเทศ ติดตามฯ แบบบูรณาการ ประกาศแต่งตั้งเป็นคณะท างานฯ ที่ประกอบด้วย
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ทุกหน่วยงาน ออกนิเทศ ติดตามเป็นคณะ  
    6.4.3 จัดท าคู่มือ/เครื่องมือในการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
    6.4.4 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ประสานแผนการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกสังกัดในจังหวัด 
    6.4.5 นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วัยงาน/สถานศึกษาที่เก่ียวข้อง 
    6.4.6 ประชุมติดตามผลการนิเทศ (ด้วยกระบวนการ PLC) 
    6.4.7 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลผลการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
    6.4.8 สรุปผลการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน น าเสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ 
    6.4.9 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และเอกสารข้อมูล จัดส่งส านักงานศึกษาธิการภาค 
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือทราบและน าเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 7. ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงาน 
  7.1 การด าเนินงานในภาพรวม ควรมอบหมายงานให้กลุ่มงานหรือบุคลากร ผู้ที่รับผิดชอบงานหรือ
มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยตรง 
  7.2 การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมตามขอบเขตที่ก าหนด ควรมีการด าเนินงานแบบบูรณาการ
ภายในหน่วยงาน โดยในการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม ควรต้องด าเนินการโดยบุคลากรที่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมนั้น ๆ โดยตรง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รู้ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน
กิจกรรมนั้น ๆ อย่างชัดเจน ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ตัวอย่างเช่น  
   7.2.1การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และแผนที่ตั้งสถานศึกษา ควรมอบหมายงานให้กับกลุ่มงาน
หรือบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน ซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ มีการประสานงาน และได้รับการอบรมจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยตรงอยู่
แล้ว 
   7.2.2 การจัดท าแผน ควรมอบหมายงานให้กับกลุ่มงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ
การจัดท าแผน และงบประมาณของหน่วยงาน เนื่องจาก เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถจัดท าแผนการ
ศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และน าไปสู่การขอตั้งงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการตามแผนได้ด้วย 
   7.2.3 การนิเทศ ติดตาม ควรมอบหมายงานให้กับกลุ่มงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
เกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัด 
  7.3 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการภาพรวม ควรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือประโยชน์ต่อการรายงานผลการด าเนินงานตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง และการน าเสนอผู้บริหารในแต่ละระดับเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ประสบ
ผลส าเร็จมีส่วนส าคัญต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไปด้วัย  
   
 8. การก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
  8.1 การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจะมีการลงพ้ืนที่ 
หรือจัดประชุมในส่วนกลาง เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ รวมถึงผลการด าเนินงาน และ
ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน เพ่ือน าเสนอผู้บริหารทราบ และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของ
การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามความเหมาะสม 
  8.2 การรายงานผลการด าเนินงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จัดส่งให้ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นรายไตรมาส (วันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2563) เพ่ือรวบรวมข้อมูลผล
การด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของโครงการ น าเสนอผู้บริหารทราบ และ
พิจารณาให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค  

สภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย 
 
จังหวัดเชียงรายมีจ านวน 18 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง,อ าเภอเทิง,อ าเภอเชียงของ, 
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อ าเภอแม่ลาว,อ าเภอดอยหลวง,อ าเภอเชียงแสน,อ าเภอเวียงชัย,อ าเภอเวียงป่าเป้า,อ าเภอแม่จัน,อ าเภอพาน,
อ าเภอขุนตาล,อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง,อ าเภอแม่ฟ้าหลวง,อ าเภอแม่สรวย,อ าเภอเวียงแก่น,อ าเภอแม่สาย,อ าเภอป่า
แดดและอ าเภอพญาเม็งราย  ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย 1,121  โรงเรียน 
จ านวนเด็กปฐมวัย 36,448 คน บุคลากรครูและพ่ีเลี้ยง  791 คน จาก 11 สังกัด ได้แก่  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ    4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    
5) กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ 32 สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 6) พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 8) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  9) โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 10) โรงเรียน
เอกชนจังหวัดเชียงราย  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  และ 11) โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
   

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

๑. จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัด จ านวน (แห่ง) 

จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัด จ าแนกตาม 46 

- สถานรับเลี้ยงเด็ก (ต่ ากว่า 3 ขวบ) 446 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 629 

- อนุบาล  

รวม 1,121 

 

๒. จ านวนเด็กปฐมวัย 

อายุ จ านวนเด็ก (คน) 

ต่ ากว่า 1 ปี 0 

1 ปี – 1 ปี 11 เดือน 29 วัน 5 

2 ปี – 2 ปี 11 เดือน 29 วัน 646 

3 ปี – 3 ปี 11 เดือน 29 วัน 4,199 

4 ปี – 4 ปี 11 เดือน 29 วัน 10,081 
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5 ปี – ก่อนเข้า ป.1 21,517 

รวม 36,448 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ข้อมูลครู/ผู้ดูแลเด็ก 

ข้อมูลครู/ผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน (คน) 

ครู ผู้ดูแลเด็ก 

1) ครู/ผู้ดูแลเด็กได้รับวุฒิการศึกษา   

- ต่ ากว่าปริญญาตรี 64  

- ปริญญาตรี 587  

- สูงกว่าปริญญาตรี 110  

2) สาขาท่ีครู/ผู้ดูแลเด็กจบการศึกษา   

- สาขาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 365  

- สาขาวิชาอื่นๆ 396  

3) ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาครู/ผู้ดูแลเด็กได้รับการอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือไม่ 

  

- ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง/ปี -  



๒๐ 

 

 

ข้อมูลครู/ผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน (คน) 

ครู ผู้ดูแลเด็ก 

- ได้รับการอบรม น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง/ปี 639  

- ไม่เคยได้รับการอบรม 122  

๔) ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาครู/ผู้ดูแลเด็กได้รับการอบรม
เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม“มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ”หรือไม ่

  

- ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ” 

539  

- ไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ” 

222  

รวม 761  

 

 

การศึกษาปฐมวัย 
1. ความหมาย  ความส าคัญของการศึกษาปฐมวัย    

                  การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการดูแล และการศึกษาที่จัดให้กับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 
8 ปี การศึกษาอนุบาลเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปฐมวัยการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่อาจ
จ าแนกออกได้เป็น 4 ระดับ คือ การศึกษาระดับอนุบาล การศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งการศึกษาแต่ละระดับที่กล่าวนี้ จะมีการจัดการและพัฒนาไปอย่างสอดคล้องกับ
วัยของผู้เรียน และการเปลี่ยนแปลงของสังคม การศึกษาอนุบาลเป็นการศึกษาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย 
ความคิด สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ในขณะที่การศึกษาระดับอุดมศึกษา มุ่งท่ีการเตรียมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เป็นต้น ทั้งนี้การศึกษาแต่ละระดับมีลักษณะ และมีเป้าหมายเฉพาะตามระดับเดิมการศึกษาอนุบาลเป็นรูปแบบ
ของการจัดการศึกษาส าหรับเด็กเล็กท่ีรัฐจัดขึ้นเพ่ือสนองตอบสังคมที่ต้องการให้บุตรหลานได้เข้าโรงเรียน เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมในการเรียน ชั้นประถมศึกษา แต่ภาวะการต่อมา การศึกษาอนุบาลได้รับการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพสังคม เกิดรูปแบบของการจัดการศึกษาใหม่ขึ้นมาเรียกว่าการศึกษาปฐมวัย( กุลยา ตันติผลาชีวะ , 
2542) การพัฒนาของการศึกษาปฐมวัยการศึกษาปฐมวัยเริ่มต้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 18 ทั้งในสหรัฐอเมริกาและ
ยุโรปต่างมีการพัฒนา โรงเรียนส าหรับเด็กขึ้นอย่างหลากหลาย โอเบอร์ลิน (Frederick Oberlin) ตั้งโรงเรียนเด็ก
เล็กขึ้นในประเทศฝรั่งเศส เมื่อ ค.ศ. 1770 โดยด าเนินการ สอนภาษา หัดฝึกฝีมือ ออกก าลังกาย และ การเล่น โอ
เวน (Robert Owen) เปิดโรงเรียนส าหรับเด็กเล็ก ((Infant school) ขึ้นที่สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1820 ด้วย
ความเชื่อที่ว่าวัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และ พัฒนาบุคลิกภาพ ต่อมาปี ค.ศ. 1837 เฟรอเบล (Friedrich 
Froebel) ตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นในประเทศเยอรมัน จากจุดนี้เอง เฟรอเบลนับเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ที่ยาวที่สุด
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และยิ่งใหญ่ที่สุดของการศึกษาปฐมวัย (Spodek ใน Spodek and Saracho, 1995 : 3-5)  การศึกษาส าหรับ
เด็กเล็กในระยะแรกยังคงมุ่งเน้นเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป ด้วยเห็นว่าเป็นวัยที่พร้อมต่อการเรียน แต่ด้วยแรงผลักดั น
จากสังคม ประมาณ ปี ค.ศ. 1950 ประเทศสหรัฐอเมริกามีปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวแม่บ้าน
ต้องประกอบอาชีพ สภาวะทางสังคมเปลี่ยนไป มีผลท าให้การจัดการศึกษาอนุบาลต้องขยายขอบเขตจาก 3 -6 
ขวบ เป็นให้การดูแลและการศึกษาแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 8 ปี เรียกว่าการศึกษาปฐมวัย ด้วยเหตุผลทาง
ประวัติศาสตร์ การเมือง อุดมคติ และความจ าเพาะของเหตุการณ์ จึงท าให้ค าที่ใช้เกี่ยวกับการศึกษาเด็กเปลี่ยนไป 
ชาติตะวันตก หันมาใช้ค าว่า “การศึกษาปฐมวัย (early childhood education) โดยให้หมายถึง การบริการ การ
ดูแลและการให้การศึกษาแก่เด็กจากแรกเกิดถึงอายุ 8 ปี โดยจัดเป็นระบบเดียวกัน เรียกว่า Educare ท าให้
การศึกษาเด็กเดิมขยายขอบเขตของการศึกษา ให้ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลเด็กทารก การดูแลเด็กเล็ก และโรงเรียน
อนุบาล (Woodill in Woodill et. al., 1992 : 14-15) 
                  แม้การศึกษาก่อนเข้าโรงเรียน จะเปลี่ยนเป็นการศึกษาปฐมวัยแล้วก็ตาม ยังพบว่าการเรียนในชั้น
อนุบาลหรือการเรียนชั้นเตรียม ป. 1 มีความส าคัญกับการศึกษาปฐมวัยมากที่สุด ท าให้การผลิตครูปฐมวัย เน้น
การผลิตครูอนุบาลเป็นหลักต่อมาจึงผนวกวิชาการศึกษาปฐมวัยเข้าไปในหลักสูตรครูอนุบาล แต่เนื่องด้วยการจัด
การศึกษาปฐมวัยรวมเด็กแรกเกิดถึง 8 ปี จึงได้มีการปรับหลักสูตรการศึกษาครูเป็น 2 ระดับ คือ ครูผู้ท าหน้าที่
ดูแลเด็ก (Child care teacher) กลุ่มหนึ่ง และ ครูอนุบาล อีกกลุ่มหนึ่ง การออกใบอนุญาต แยกเป็น 2 กลุ่ม
เช่นกัน คือ กลุ่มครูที่ท างานกับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 4 ปี และกลุ่มครูที่ท างานกับเด็กอายุ 5 ปี ถึง 8 ปี เหตุผล
เพราะทั้งสองกลุ่มต่างมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งด้านการบริหาร การสอน และการดูแล 
(Fromberg and Williams,in Williams and Doris, 1992 : 420-423) 
                  หลังจากท่ีมีการปรับขอบเขตของการศึกษาปฐมวัยครอบคลุมถึงการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 8 
ปีแล้ว ท าให้ผู้ที่มาท าหน้าที่บุคลากรปฐมวัย จะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการศึกษาปฐมวัยและจิตวิทยาพัฒนาการ
เด็กอีกท้ังต้องมีความรู้ และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีเจตคติท่ีดี และท่ีส าคัญสามารถดูแลและเลี้ยงเด็ก
ได้ โดยใช้เหตุผล (EssA, 1995 : 30-31) โดยเฉพาะผู้ท าหน้าที่ครูต้องมีความรู้ทางด้านการศึกษาด้วย NAEYC, 
1982 (National Association for the Education of Young Children) และ ACEI, 1982 (Association for 
Childhood Education Intemational) ได้ก าหนดแนวทางการส าหรับเตรียมครูปฐมวัยว่าจะต้องประกอบด้วย
ข้อความรู้ ดังต่อไปนี้ (Brewer, 1995 : 504-505) 
                       ความเข้มทางพ้ืนฐานด้านการศึกษาศิลปศาสตร์ 
                       ความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาปฐมวัย 
                       ความรู้ด้านหลักสูตร 
                       ความรู้ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
                       ความรู้ด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก 
                       มีประสบการณ์ในการท างานกับเด็กวัยเล็กด้านการนิเทศ 
                       จุดประสงค์ของการศึกษาปฐมวัย 
การจัดการศึกษาปฐมวัยได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากแรงผลักดันของสังคม และความต้องการของสังคม ท าให้เกิด
การจัดโครงการการบริการต่าง ๆ กัน ทั้งเพ่ือการดูแลและการศึกษา ซึ่งในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยนี้มี
จุดประสงค์เพ่ือ (Essa, 1996 : 19-20) บริการให้การดูแลและเลี้ยงดูเด็กให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ
ให้การศึกษาเพ่ือส่งเสริมการปรับตัวเข้ากับสังคม ทักษะทางปัญญา และพัฒนาการในทุกด้าน 
จัดเป็นบริการเพ่ือการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เด็กยากจน ให้ได้รับการศึกษา การดูแลสุขภาพ การดูแลฟัน 
โภชนาการและการศึกษาส าหรับผู้ปกครอง 
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                  ลักษณะของสถานบริการและการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษา
ให้แก่เด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึง 8 ขวบ ได้ก าหนดขึ้น ที่บ้าน ศูนย์บริการหรือโรงเรียนก็ได้ โดยรูปแบบของการจัดนี้ 
จ าแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ จัดที่บ้าน (Home-based programs) หมายถึง การจัดบริการการดูแลที่ท าขึ้นที่บ้าน 
กับอีกลักษณะหนึ่งคือ จัดที่สถานบริการ (Center-based programs) เป็นบริการเด็กกลุ่มใหญ่ ซึ่งในการ
จัดบริการจ าแนกตามอายุได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กทารก (อายุ 2 ขวบแรก) กลุ่มเด็กเล็ก (อายุ 2-4 ขวบ) กลุ่มเด็ก
อนุบาลและประถมต้น (อายุ 5-8 ขวบ) 
 2. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 
     พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ได้ให้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 54 ประกอบกับมาตรา 258 จ.ด้านการศึกษา (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาเพ่ือการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย ดังนั้นสมควรให้เด็กเล็กซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยนั้นได้รับการคุ้มครองและดูแล มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้าน ได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภาค มีการส่งเสริมการเรียนรู้และ
เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน
ให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ และตลอดมาการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น 
ไม่ได้มีหน่วัยงานใดเป็นผู้ที่ดูแลโดยเฉพาะ แต่อาจจะมีความเกี่ยวเนื่องตามภาระงานบ้าง เช่น ในการศึกษาปฐมวัย
จะถูกรวมอยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ ดูแลเด็กแรกเกิดก็จะมีการวางแนวทางโดยกรมอนามัย เป็นต้น ท าให้
การศึกษาปฐมวัยถูกสร้างขึ้นมาอย่างสะเปะสะปะ ขาดการบูรณาการ ใครอยากใส่อะไรลงมาก็ได้ เพราะไม่มีหน่วัย
งานใดก ากับ ท าให้การพัฒนาเด็กมีแนวทางที่ไม่ชัดเจน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะยาว
และด้วยเหตุนี้เอง ท าให้เกิดคณะอนุกรรมการเด็กเล็ก (กอปศ.) ซึ่งเป็นหน่วัยงานหลักในการผลักดันให้เกิด
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ขึ้น เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างแท้จริง และเป็นไปตาม
ข้อบังคับในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยสามารถสรุปประเด็นที่เป็นสาระส าคัญได้
ดังนี้  
  2.1 ส่งเสริมการบูรณาการงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างชัดเจน 
   ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2562 ในมาตราที่ 9 นั้น ได้ก าหนดให้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยอยู่ในการดูแลของ 4 กระทรวงหลัก อันได้แก่ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 
กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น องค์กรด้านการศึกษา การศึกษาพิเศษ สาธา รณสุข 
สังคมสงเคราะห์ และสื่อมวลชน อีกจ านวนหนึ่ง โดยมีหน้าที่หลักในการจัดท าแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดท า
มาตรฐาน สมรรถนะ ตัวชี้วัดและแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงซึ่งจากข้อก าหนดนี้ ท าให้การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นและมีหน่วัยงานที่บูรณาการร่วมดูแลอย่างชัดเจน 
  2.2 มีแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเน้นการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้ และเป็น
หลักประกันในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยไม่มุ่งเน้นการสอบแข่งขัน 
   เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หมายถึงเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 6 ปีบริบูรณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ การดูแล (Care) การพัฒนา (Development) และ การจัดการเรียนรู้ 
(Education) ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ครอบคลุมทั้งตัวเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง โรงเรียน ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ผู้
ที่ท างานกับเด็กปฐมวัย รวมไปถึงท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งต้องมีบทบาทในส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่อีกด้
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วัย โดยการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น จะต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ สร้างเจตคติท่ีดี มีเตรียมความพร้อมตามวัย 
และท่ีส าคัญที่สุดคือต้องพัฒนาโดยไม่มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยต้องสอบแข่งขัน อันเป็นหัวใจส าคัญของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้เลยก็ว่าได ้
  2.3 มุ่งเน้นให้เกิดการจัดท าแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยและจัดท าข้อมูลเด็กปฐมวัย 
  หลังจากท่ีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้ว ภาระงานอย่างหนึ่งที่คณะ
กรรมคณะนี้ต้องด าเนินการคือ การจัดท าแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้องมีการ
ก าหนดกรอบ การบริหารจัดการแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงระบุหน่วัยที่รับผิดชอบและติดตามผล ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สนับสนุนแผนงานและโครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ บูรณาการการ
ท างานร่วมกันระหว่างหน่วัยงานเพ่ือขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วัยงานที่
ด าเนินการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดูแลความปลอดภัยและคุ้มครองเด็กปฐมวัยให้พ้นจากการล่วงละเมิด พัฒนา
บุคลากรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสามารถ และสุดท้ายคือจัดให้มีการจัดท าฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย 
  2.4 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย 
  พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ความส าคัญอย่างมากกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลและ
จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยเพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัย โดยในมาตรา ๒๓ นั้น ได้ระบุว่า ใน
การผลิตครูหรือพัฒนาครูด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากยังระบุเพ่ิมเติมอีกว่า 
ในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ให้หน่วัยงานที่ท าหน้าที่พัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
จิตวิญญาณของความเป็นผู้ดูแลเด็ก มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัย
ตามหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  2.5 ก าหนดบทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะมีการระบุหน้าที่ของหน่วัยที่ท างานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างชัดเจน อาทิเช่น ในมาตรา 24 ซึ่งระบุว่า สถานพยาบาลของหน่วัยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขแก่หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มี
การให้บริการสุขภาพแก่มารดาและบุตรอย่างทั่วถึง โดยให้บริการวางแผนครอบครัว การอนามัยเจริญพันธุ์ การ
ฝากครรภ์การเตรียมความพร้อมการเป็นบิดามารดา ตลอดจนให้บริการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การส่งเสริม
โภชนาการ การส่งเสริมพัฒนาการ และการส่งเสริมการให้นมมารดาแก่บุตรตั้งแต่แรกเกิดอย่างน้อยหกเดือนหรือ 
ในมาตรา 25 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มีการอบรมเลี้ยงดู เพ่ิมพูน
ประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เป็นต้น 
 
 3. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
  3.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
   คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติที่ด าเนินการจัดท า
โดยคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ได้เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
จัดท ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติขึ้นเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วัยงานใช้ร่วมกันในการประเมิน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาส าหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อน เข้าประถมศึกษา โดย



๒๔ 

 

 

มีการประสานงานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ทั้งสองคณะ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอนุบาล) ร่วมกับคณะท างาน
ปรับปรุงมาตรฐานฯ คณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) นับว่าเป็นการปรับกระบวนทัศน์ ให้ใช้เด็กเป็นที่ตั้งของการก าหนด
มาตรฐาน ค านึงถึงการตอบสนองต่อสิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับ  ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนามนุษย์
แทนการใช้บริบทหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นที่ตั้ง  
  การพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นรากฐานที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอดชีวิต และเป็น
การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด กล่าวคือเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีมีความสามารถเรียนรู้ ท างานได้ เก่ง และเป็น
พลเมืองดีที่จะน าสู่ความส าเร็จในสังคมที่ท้าทายในศตวรรษท่ี 21 ต้องได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างรอบด้านในช่วง
ปฐมวัย แต่คุณภาพของเด็กปฐมวัยยังเป็นจุดอ่อนที่เข้าขั้นวิกฤติของประเทศไทย  ที่จ าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
รัฐ และทุกภาคส่วน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม บุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุข ครู/ผู้ดูแล
เด็ก โรงเรียน องค์กรท้องถิ่นทุกระดับ บุคลากรพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคศาสนาและภาคธุรกิจ จึงต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของช่วงปฐมวัย ตระหนักใน พันธกิจและลงมือช่วยกันท าให้เด็กปฐมวัยมีโอกาส
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย  
   “เด็กปฐมวัย” ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551  ได้ 
ให้ความหมายของเด็กปฐมวัยว่า หมายถึง เด็กซึ่งมีอายุยังไม่ครบหกปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึงทารกใน
ครรภ์มารดาด้วัย 
   อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยของชาติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช  2560 ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็ก ปฐมวัยไว้หลายมาตรา คือ   
 มาตรา 54 วรรคสอง ก าหนดว่า “...รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน เข้ารับ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วัย”  
   มาตรา 258 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดผล ด้านการศึกษา (1) ให้สามารถเริ่ม 
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา 54 โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) 
และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) มาตรา 18 (1) ก าหนดให้การจัดการศึกษาปฐมวัยจัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือ ระยะ
แรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และมาตรา 
13 (1) ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนจากรัฐ ให้มี ความรู้ความสามารถ
ในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายข้อ 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/ 
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/ สถานศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น สถานศึกษา/ สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับ มาตรฐานคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยของอาเซียนเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษา ตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น   โดยแนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เด็กเล็ก 
(0 - 2 ปี) ได้รับการดูแลและพัฒนาที่สมวัยรอบด้าน อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง มีการปรับระบบการบริหาร
จัดการการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก (0 - 2 ปี) และ การศึกษาปฐมวัย  (3 - 5 ปี) ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
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  3.2 เหตุผลที่ต้องมีมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
   ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี จ านวน 4.5 ล้านคน ส ารวจโดย 
กรมอนามัยตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ถึง 2560 รวม 6 ครั้ง พบประมาณร้อยละ 30 ที่มีพัฒนาการไม่สมวัย นับเป็น
วิกฤติร้ายแรงต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการสร้างประเทศให้ เจริญรุ่งเรือง 
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในสภาพสังคมที่บิดามารดาและผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความจ าเป็นต้องพาเด็กปฐมวัยไปรับ
บริการการดูแลและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพแต่กต่างเหลื่อมล้ ากันมาก ระหว่างกลุ่มมีโอกาสกับกลุ่ม
ด้อยโอกาส ระหว่างการจัดการศึกษาเร่งเรียนจนเครียด กับแบบละเลยขาดความเอาใจใส่ ดังนั้นการพัฒนา
คุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กจึงเป็นความจ าเป็น เร่งด่วน ทั้งจากมุมมอง
ของการพัฒนาคุณภาพมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา ที่ผ่านมาประเทศไทยมีหน่วัยงานภาครัฐหลายแห่ง องค์กร
ท้องถิ่น เอกชนจัดบริการดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละหน่วัยงานมี
มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินแต่กต่างกันตามภารกิจของหน่วัยงาน แม้จะมีการจัดท ามาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
แห่งชาติ พ.ศ. 2554 ในทางปฏิบัติมีมาตรฐานหลากหลายจากหน่วัยงานต่าง ๆ ที่เน้นการประเมินตามภารกิจของ
หน่วัยงาน และข้อจ ากัดของการใช้มาตรฐานเดิม ที่ครอบคลุมเฉพาะเด็กอายุ 2-5 ปี เท่านั้น ไม่ครอบคลุมเด็ก
ปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ยังต้องใช้หลายมาตรฐานท าให้ผู้
ปฏิบัติสับสนและต้องท างานซ้ าซ้อน และยังไม่ได้น าผลการประเมินไปพัฒนาเท่าที่ควร  ความก้าวหน้าในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยของภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีหน่วัยงานร่วมกันด าเนินงานอย่างหลากหลาย เช่น การเพ่ิมโอกาสให้ครู 
ผู้ดูแลเด็ก ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาปฐมวัย  การบูรณาการงานภายในกระทรวง  และการบูรณาการ
งานของ 4 กระทรวงหลัก  ตลอดจนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ความส าคัญ กับการพัฒนาและให้การศึกษาที่
เหมาะสมแก่เด็กปฐมวัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานกลางที่ทุกภาคส่วนจะใช้ร่วมกันได้ การมีมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับเดียวเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วัยงานร่วมจัดท าร่วมใช้เป็นหลักประเมิน
การด าเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกันและประสานงาน เพ่ือมุ่งเป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนาคุณภาพ ซึ่ง
สอดคล้องและตอบสนองต่อการบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของ 4 กระทรวงหลัก และอีกหลายหน่วัยงาน 
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและ
ผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย สร้างรากฐานที่แข็งแรงของ
พลเมืองคุณภาพต่อไป 
  3.3 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
   มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศใช้แทนมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  (ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 3 พฤษภาคม 2554) เพ่ือให้ทุกหน่วัยงานและสถานพัฒนา
เด็ก ปฐมวัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงานและยกระดับ
คุณภาพ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพภายใน เพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากต้นสังกัด และภายนอก
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยในการจัดท ามาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มีหน่วัยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมด าเนินการ ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
นอกจากนี้ผลการวิจัยของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น มาตรฐานคุณภาพของอาเซียน มาตรฐานความปลอดภัย คู่มือเฝ้าระวัง คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ 
DSPM เป็นต้น มาใช้ประกอบในการจัดท ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 อีกด้วย  
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  3.4 สาระของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
   มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วัยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 
    • มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 5 ตัวบ่งชี้ / 26 ข้อ 
    • มาตรฐานด้านที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น  5 ตัวบ่งชี้ / 20 ข้อ  
   • มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย  - 3ก. แรกเกิด ถึง 2 ปี (2 ปี 11 เดือน)  จ านวน 2 
ตัวบ่งชี้ / 7 ข้อ - 3ข. 3 ปี ถึง 6 ปี/ ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ / 22 ข้อ สาระของ
มาตรฐานการศึกษาแต่ละด้าน มีดังนี้ 
  มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มี 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 กาบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วัยงานที่สังกัด  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย   
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  
  มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนา
เด็ก ปฐมวัย มี 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็น
พลเมืองดี  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป  
  มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย   
  ส าหรับเด็กแรกเกิด –อายุ 2 ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน) มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
  ส าหรับเด็ก อายุ 3 ปี –อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) มี 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์  
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี  
  การประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพเน้นการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เหมาะสมส าหรับเด็ก 
ปฐมวัยเป็นรายบุคคล  พิจารณาตามตัวบ่งชี้เป็นรายข้อย่อย  4 ระดับคะแนน คือ ไม่ผ่าน (0) ผ่านขั้นต้น (1)  ดี 
(2) และดีมาก (3) น าคะแนนมาตรฐานแต่ละด้าน คิดเป็นร้อยละ แล้วน ามารวมกัน 3 ด้าน เฉลี่ยเป็นคะแนนรวม 
และนับจ านวนข้อที่ไม่ผ่านต้องปรับปรุง มาเป็นเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ดังตาราง   
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ระดับคณุภาพ  

เกณฑ์การพิจารณา  

คะแนนเฉลีย่ จ านวนข้อที่ต้องปรับปรุง 

A  ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ไม่ม ี

B  ด ี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗ ข้อ 

C  ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙  ๘-๑๕ข้อ 

D  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึ้นไป  

 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ถือเป็นมาตรฐานกลางของประเทศซึ่งใช้ได้กับทุก

บริบท โดยได้มีการเทียบเคียงกับมาตรฐานของทุกหน่วัยงานที่มีอยู่แล้วร่วมกับมาตรฐานคุณภาพของภูมิภาค
อาเซียนฯ ทั้งนี้ หากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีศักยภาพการให้บริการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานนี้ 
สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมเกณฑ์ดังกล่าวได้ตามบริบท เช่น สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเอกชน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลทั้งรัฐและเอกชน ฯลฯ  ในกรณีที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ผ่าน
การประเมินตามมาตรฐานนี้ คือ ระดับคุณภาพ D (ต้อง ปรับปรุง) หน่วัยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับชุมชนและ
สังคมจะต้องช่วัยเหลือ สนับสนุน เพ่ือให้ด าเนินการได้ตามมาตรฐานขั้นต้นเป็นอย่างน้อย  แต่ไม่ควรปรับลดเกณฑ์
ให้ต่ าลง เนื่องจากมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับนี้ถือเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาเด็ก
ของประเทศ และเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานและจัดบริการให้เด็กปฐมวัยได้มี
โอกาสเริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ าเป็นการเพ่ิมคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่
ส าคัญที่สุดในการน าประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลกในศตวรรษท่ี 
21  

       4. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปฐมวัย  
 ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญของนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมโดยหนึ่งในนั้นคือการเน้น
ด้านการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยซึ่งมีผู้รับผิดชอบหลายฝ่ายทั้งในระดับกระทรวง/หน่วยงาน เช่น 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคง ของมนุษย์กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการกรมแพทย์ทหารบก และกรุงเทพมหานคร ดังนั้นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จ าเป็น 
ที่จะต้องมีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของเด็กปฐมวัยที่สามารถ เชื่อมโยงและส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ บริหารจัดการที่สามารถรองรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องให้การดูแลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ให้ผู้บริหารในแต่ละระดับมีข้อมูลที่มี ความสมบูรณ์และมองเห็น
ภาพรวม จนน าไปสู่การบริหารงานหรือติดตามการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์สามารถ
สนับสนุนการตัดสินใจและการด าเนินงานที่ สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูประบบราชการโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาการ ท างานเชิงบูรณาการ การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร และการน า เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละหน่วยงานนั้น ยังขาดการเชื่อมโยง
กันทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการใช้มาตรฐานที่ แตกต่างกันและการท างานที่ยังไม่สอดคล้องกัน ท าให้ข้อมูล
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เด็กปฐมวัยที่มีการจัดเก็บในแต่ละหน่วยงานยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอข้อมูลที่ได้ขาดความสมบูรณ์ ไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับและไม่สามารถน ามาเชื่อมโยงกันเพ่ือ ประมวลผลในภาพรวมได้โดยเฉพาะข้อมูลที่เกิด
จากที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ต่างระดับกัน และยังพบว่า ไม่มีการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ทั่ว
ประเทศเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบระบบไว้รวมถึงยังขาด ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงสถานการณ์สถิติของ
กลุ่มเป้าหมายในมิติต่างๆ ที่ครอบคลุมเป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้ท าให้จะต้องมีการก าหนดมาตรฐาน กลางเพ่ือ
ประกาศใช้และก าหนดแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะเห็นได้ จากระบบข้อมูลของหน่วยงานบริการสุขภาพซึ่ง
ได้มีการก าหนดมาตรฐาน กลางเพ่ือใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างสถานบริการสุขภาพ ท าให้สามารถ
ตรวจสอบได้ถึงระดับบุคคลรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยบริการทุกระดับทั้งในส่วนกลางและส่ วน
ภูมิภาค 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลร่วมกัน ในการบริหารจัดการ และขยาย
ผลระบบงานไปสู่การดูแลและพัฒนา เด็กปฐมวัยที่ดียิ่งข้ึนในอนาคต จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการ ศึกษา
ศูนย์กลางระบบข้อมูล ประชากรกลุ่มเป้าหมายของประเทศและจัด ท ามาตรฐานข้อมูล(Data Standard)และสร้าง
คลังข้อมูลระดับประเทศ (National Information Center)อีกทั้งจะต้องศึกษาระบบต่างๆ ที่ใช้อยู่ ในปัจจุบัน 
(Existing System) จนไปถึงข้อมูลต่างๆทั้งขาเข้าและขาออก (Existing Data)ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จนถึงส่วนกลาง
กระทรวงกรม กองต่างๆ ให้ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย รวมถึงระบบบริหารจัดการ ต่างๆ ทั้งใน
ระดับส่วนกลางระดับเขตระดับจังหวัดและระดับหน่วยให้บริการ จนน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการจัดการ
บริหารอย่างบูรณาการครบ ถ้วนสมบูรณ์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้หลักการและ มาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับเพ่ือให้สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณค่าเพ่ือน าไปสู่การได้มาซึ่งหลักฐานเชิง
ประจักษ์ส าหรับ สนับสนุนการตัดสินใจ (Evidence based Decision Making) ของ ผู้ก าหนดนโยบายได้อย่าง
แท้จริงรวมถึงติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทั้งหมดก็เพ่ือรองรับการวางแผนการ ดูแลให้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพที่สุดและเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล กับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือรองรับการการด าเนิน การบริการสนับสนุนและเชื่อมโยงข้อมูล
ข่าวสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศของเด็ก ปฐมวัย
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการจัดท าคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือการน ามาใช้เพ่ือการก าหนดโยบายของ
ประเทศในระดับต่างๆ ต่อไป 
 ระบบบริหารจัดการข้อมูลเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพควรประกอบ ไปด้วยระบบสารสนเทศที่ดีและ
ฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยที่ครบถ้วนที่สามารถ ท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทั้งภายในหรือจากภายนอกหน่วยงาน 
ดังนั้นจึงต้องท าการศึกษาวิเคราะห์ระบบข้อมูล ระบบสารสนเทศและ ฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยที่มีอยู่จริงใ นระบบ 
(Existing Data) เพ่ือประเมิน ความพร้อมของระบบที่จะรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย โดย
แนวทางในการด าเนินงานจะประกอบไปด้วย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) ขั้นตอนระบุความต้องการในการใช้ข้อมูลของ
ระบบสารสนเทศ ในหน่วยงานแต่ละระดับ ๒) ขั้นตอนระบุข้อมูลจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่ใน
ระบบของหน่วยงานแต่ละระดับ ๓) ขั้นตอนหาความแตกต่างของระบบสารสนเทศของหน่วยงาน แต่ละระดับที่
เป็นอยู่ปัจจุบันกับข้อก าหนดของการพัฒนาที่จะรองรับ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 
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 5. การสร้างการรับรู้/พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัย   
  ในการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน ส านักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการภาคส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ด าเนินการดังนี้ 
  5.1 ส านักงานศึกษาธิการภาค 
   ประสาน ก ากับ และติดตามข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการใช้จ่าย
งบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของภาค รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะหรือมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 
  5.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   5.2.1 ก าหนดกรอบแนวทาง และกรอบระยะเวลาด าเนินงานสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
   5.2.2 แต่งตั้งคณะท างาน (ถ้ามี) 
   5.2.3 ประชุมคณะท างานหรือประชุมหน่วัยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน และกลุ่มเป้าหมายของการด าเนินการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
   5.2.4 ประสานแจ้งหน่วัยงานต้นสังกัด เพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม  
   5.2.5 ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
   5.2.6 สรุป ประเมินผลการด าเนินงานสร้างการรับรู้ฯ น าเสนอผู้บริหารหน่วัยงานทราบ หรือ
น าเสนอ กศจ. ทราบ 
   5.2.7 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และเอกสารข้อมูลผลการด าเนินงาน จัดส่งส านักงาน
ศึกษาธิการภาค และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 6. รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
  6.1 ความหมายของรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
   รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) หรือ Good Practice เป็นค าที่ใช้ในวงการ
วิชาชีพที่แสดงถึงผลงานที่มีมาตรฐาน และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวคิดที่ได้มาจากการปฏิบัติงาน ซึ่ง
เกิดข้ึนได้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้ 
    1) เกิดจากตัวบุคคล เนื่องจากในการท างาน ทุกคนจะเกิดการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายของหน่
วัยงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติจะเรียนรู้ Good Practice หรือ Best Practice การริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี การแก้ปัญหาที่ดี หรือ
เกิดจากการได้รับรู้ข้อเสนอแนะผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน หรือจะเป็นหน่วัยงานอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธี
กรใหม่ๆ ขึ้น หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิม 
    2) เกิดจากอุปสรรค เนื่องจากการท างานต่าง ๆ ย่อมมีอุปสรรคต่าง ๆ ที่เป็นตัวขัดขวาง
ไม่ให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งหวังเอาไว้ เกิดความกดดัน ที่มาจากผู้บริหาร หรือการแข่งขันจากคู่แข่ง สิ่งต่าง 
ๆ เหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดการแสวงหาแนวทาง กระบวนการในการแก้ปัญหา และผ่านอุปสรรคไปให้ได้ 
    3)  เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากจะพัฒนา หรือค้นหาวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือความพึงพอใจ
ของหน่วัยงาน หรือของตนเอง ในการสร้างประสิทธิภาพการท างานที่ดีกว่าเดิม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย, 2563)   
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   โดยมีผู้ให้ความหมายของค าว่า “รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)” ไว้
ดังต่อไปนี้ 
    บูรชัย  ศิริมหาสาคร (2553 : 320) ได้นิยามไว้ว่า หมายถึง แนวปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จ อันเป็นผลมาจากการน าความรู้ไปปฏิบัติจริงแล้วจึงสรุปความรู้และ
ประสบการณ์นั้นมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง 

  กัญญดา  อนุวงศ์ และพิชญ์ญาภัค  เจียมจรัสโชค (2553 : 209) ได้ให้ความหมายว่า 
หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็ จ เป็นที่ยอมรับ โดยมีหลักฐาน
ความส าเร็จปรากฎชัดเจนเป็นเอกสารเผยแพร่ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
    ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร (2558 : 20) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง กระบวนการ/
แนวทางปฏิบัติในการท างานที่ดี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ส าคัญว่า สมควรเผยแพร่เพราะผ่านการตัดสินหรือได้รับ
การประเมินว่าเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงาน หรือได้รับรางวัลจากภายในหรือภายนอกองค์กร 
    สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ (2560 : 1) ได้
ให้ความหมายว่า แนวทางปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของ
ความส าเร็จปรากฎชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ 
บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้หน่วัยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
    เสาวนี  เรวัตโต (2561 : 18) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง ขั้นตอนในการบริหารจัดการ
งานต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
    วิโรจน์  ไชยภักดี (2562 : 23) ได้ให้ความหมายว่า รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล กลุ่มคน และระดับหน่วัยงาน เป็นรูปแบบหรือแนวทางที่ถือ
ว่าเป็นวิธีท างานที่ดีที่สุด ที่เกิดจากตัวผู้น า ผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือภาวะปัญหา และการริเริ่มสร้างสรรค์ 
พัฒนาที่มีขั้นตอน ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
    จากที่กล่าวมาแล้วนั้น สรุปได้ว่า รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
หมายถึง กระบวนการ/แนวทางปฏิบัติในการท างานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดี จากการริเริ่มสร้างสรรค์ และ
พัฒนาวิธีการท างานเดิมที่เกิดจากภาวะปัญหา และน าความรู้ไปปฏิบัติจริง แล้วจึงสรุปความรู้และประสบการณ์นั้น
มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
  6.2 ความส าคัญของรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
   Kanter (2003 : 2 – 7) กล่าวถึงความส าคัญของรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ว่า การน าแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ไปใช้ในองค์กร ก็จะท าให้องค์กรนั้น ๆ ประสบ
ความส าเร็จได้เป็นอย่างดี ด้วัยเหตุผลที่ว่า 
    1) บุคลากรมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูง 
    2) บุคลากรมีความรู้และเชี่ยวชาญในการท างาน จนค้นพบมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระดับสูงด้วัยตนเอง 
    3) พันธกิจส าเร็จลุล่วงได้ด้วัยดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
    4) เป็นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    5) เป็นฐานส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร 
    6) เป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) 
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    7) ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการท างานจะด าเนินไปได้โดยอัตโนมัติ 
    8) เป็นการทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของบุคลากรด้วัยตนเอง 
    9) มาตรฐานการปฏิบัติงานสูงขึ้นและเป็นการค้นพบสิ่งที่ดีท่ีสุดในการท างานด้วัยตนเอง 
    10) มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    11) บุคลากรมีแนวคิดที่สร้างสรรค์และสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบในการเรียนรู้วิธีการ
ส าหรับน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
   วิภาพร  นิธิปรีชานนท์ (2554 : 29) กล่าวว่า แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มี
ความส าคัญต่อการท างาน ดังที่องค์การ UNESCO ได้อธิบายไว้ว่า แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ก่อใหเ้กิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์รูปแบบใหม่ในการท างานที่มีความแต่กต่างไปจากเดิม และ
มีศักยภาพในการเป็นแบบอย่างท่ีดีที่ส่งผลกระทบต่อการท างานอย่างยั่งยืน 
   เสาวนี  เรวัตโต (2561 : 15) กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น า
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาด าเนินการกับโครงการ “โรงเรียนในฝัน” เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยน
วิธีสอน ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบ ให้มีความทันสมัย ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ คิดเป็น มีทักษะชีวิต มีความเป็นไทย และม่ันใจในตนเอง โดยการจัดให้มีการประกวดแนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ทั้งในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดกระแสการสร้าง
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในวงการศึกษาไทยจนถึงทุกวันนี้ 
   สุรีพันธ์  เสนานุช (2557 : 6) ได้กล่าวถึงความส าคัญของแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ว่า หน่วัยงานใดก็ตามที่น าแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ไปใช้เป็นสิ่งจูงใจในองค์กร เพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงานและวิธีปฏิบัติที่ดี และมีรางวัลให้ ย่อมสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากร 
ทั้งนี้ ได้มีหลายประเทศน าแนวคิดในการให้รางวัลแก่ผู้ที่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ไปใช้ ก็ท าให้
ประสบความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ 
   จึงสรุปได้ว่า รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practices) มีความส าคัญต่อการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งผลความส าเร็จและมีศักยภาพ ส่งผลให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน 
  6.3 การเขียนรายงานรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
   ในการเขียนรายงานรูปแบบ/ แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มีผู้น าเสนอ ใน
รูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   วิจารณ์  พานิช (2561 : 12) ได้เสนอวิธีเขียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ว่าควรมีองค์ประกอบในการ
เขียน ดังนี้ 
    1) ความเป็นมาเป็นการเขียนเพ่ือสะท้อนสิ่งที่เป็นความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน ที่มีต่อการจัดการศึกษา และเพ่ือให้รู้บริบททั่วไปของโรงเรียน 
    2) การพัฒนาระบบคุณภาพของสถานศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ โดยการสะท้อนให้เห็น
ถึงการพัฒนาคุณภาพว่า โรงเรียนด าเนินการอย่างไร 
    3) บอกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศว่า มีอะไรบ้าง (ท าอย่างไรและท าท าไม) 
    4) อธิบายให้เห็นถึงผลการด าเนินงานว่า ผลที่เกิดขึ้นส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนอย่างไร 
    5) บอกปัจจัยสู่ความส าเร็จว่า วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเกิดขึ้นได้อย่างไร  เพราะอะไร มีอะไร
เป็นปัจจัยในระบบที่ท าให้วิธีปฏิบัติเหล่านี้ด ารงอยู่ได้ 
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    6) บทเรียนที่ได้รับ ต้องสะท้อนให้เห็นว่า เราจัดการศึกษาอย่างไร เคล็ดลับอะไรที่ท าให้
การด าเนินการนี้ประสบผลส าเร็จ รวมทั้งมีข้อพึงระวังอย่างไร 
   วิโรจน์  ไชยภักดี (2562 : 37 - 38) ได้น าเสนอองค์ประกอบของรายงาน Best Practices 
ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังต่อไปนี้ 
    1) ความส าคัญ : Best Practices ควรระบุเหตตุผล ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ 
แนวคิด หลักการส าคัญในการออกแบบนวัตกรรมให้ชัดเจน จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และมีหลักฐานอ้างอิง
สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย : Best Practices ควรมีการระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการด าเนินงานอย่างชัดเจน สมบูรณ์ เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
    3) กระบวนการผลิตงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน : Best Practices ควรเขียนอธิบาย
ขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่ต้นจนกระทั่งส าเร็จเป็นผลงาน ให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดย
มีทฤษฎีรองรับ หากน าเสนอเป็น Flow chat ได้ ก็จะช่วัยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น 
    4)  ผลการด าเนินงาน : Best Practices ควรระบุความส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจาก
การน านวัตกรรมไปใช้ ว่าเกิดประโยชน์และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างไร ตรงตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการด าเนินงานหรือไม่ และควรมีร่องรอยหลักฐานสนับสนุนการรายงาน 
    5) ปัจจัยความส าเร็จ : Best Practices ควรบอกสิ่งที่ช่วัยให้นวัตกรรมที่ใช้ประสบ
ความส าเร็จ โดยเขียนอภิปรายเป็นด้าน ๆ เช่น ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านกระบวนการ ด้านนักเรียน และด้าน
ชุมชน ซึ่งควรมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน 
    6) บทเรียนที่ได้รับ : Best Practices ควรสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการน านวัตกรรมไปใช้
เป็นหลักการ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระมัดระวังในการน านวัตกรรมไปใช้ แนวทางการพัฒนา
นวัตกรรมให้ประสบความส าเร็จเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อวงการการศึกษาอย่างไร 
    7) การเผยแพร่ : Best Practices ควรได้รับการยอมรับ และรางวัลที่ได้รับ โดยการ
เผยแพร่นวัตกรรมในการประชุมหรือสัมมนาต่าง ๆ หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและเว็ปไซต์ต่าง ๆ 
    สรุปได้ว่า ในการเขียนรายงานรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มี
รูปแบบที่ส าคัญได้แก่ การบอกให้รู้ถึงความจ าเป็นในการคิดค้นนวัตกรรม แนวคิด และกระบวนการในการ
ด าเนินการตลอดจนผลที่ได้รับที่ส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) 
  6.4 การเขียนรายงานรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
   6.4.1 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดรูปแบบการน าเสนอผลงานสถานศึกษาที่มี
วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best  Practices) ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยและการบริหาร
สถานศึกษาท่ีพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2563 : 15 – 16, 25 – 26) ดังนี้ 
    1) ชื่อผลงาน 
    2) ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  
    3) ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 
    4) จุดประสงค์ และเป้าหมาย ของการด าเนินงาน 
    5) ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการผลิตผลงาน รูปแบบวิธีการในการพัฒนา
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
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    6) ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ  
    7) ปัจจัยความส าเร็จ 
    8) บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
    9) การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
   6.4.2 รูปแบบการน าเสนอผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices) ด้าน
การจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยและการบริหารสถานศึกษาที่ พัฒนา เด็กปฐมวัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    1) ความส าคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่น าเสนอ โดยระบุเหตุผลความ
จ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิดหลักการส าคัญในการออกแบบผลงาน นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่
น าเสนอ 
    2) จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน ระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็น 
    3) กระบวนการผลิตผลงานหรือข้ันตอนการด าเนินงาน ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการ
ผลิต การน าไปใช้ และการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
    4) ผลการด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่ได้รับระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิด
จากการน าไปใช้ คุณค่าของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน และประโยชน์ที่ได้รับ
จากผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ 
    5) ปัจจัยความส าเร็จ ระบุบุคคล หน่วัยงาน องค์กร หรือวิธีการที่ช่วัยให้งานประสบ
ผลส าเร็จตามจุดประสงค์ของการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน นวัตกรรม หรือแนว
ปฏิบัติ 
    6) บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต ข้อเสนอ และข้อควรระวัง
ที่เป็นแนวทางในการน าผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อ หรือด าเนินการให้ประสบ
ความส าเร็จมากยิ่งข้ึนต่อไป 
    7) การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับ รางวัลที่ได้รับ ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอย
หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ รวมทั้งการยกย่อง ชมเชย 
    8) การขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติระบุวิธีการ
หรือรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถอดบทเรียน รวมทั้งการเรียนรู้เพ่ือการต่อยอด หรือการขยายผล และ
การประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม รูปแบบ และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในหน่วัยงาน สถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ระดับภาค 
 
 7. การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน  
  ขอบเขตการด าเนินงานโครงการก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน  ดังนี้ 
  ระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   7.1 ขับเคลื่อนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2562  
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   7.2 สร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและ
จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
   7.3 คัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัดจ านวน 2 ชิ้น/ผลงาน 
   7.4 ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัด 
 
แนวทางการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาปฐมวัย 
         กระบวนการนิเทศ 9T’s Model  หมายถึง  (มาจากการสังเคราะห์แล้วสรุป) การนิเทศแนวใหม่ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานที่มีแนวคิดและหลักการคือการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้รับการนิเทศ  การใช้ระบบพ่ีเลี้ยง (coaching  mentoring & supporting) การใช้ระบบเครือข่ายและการใช้
หลักการแนวคิดการเสริมพลังอ านาจ  (empowering) มี 9  ขั้นตอน ดังนี้   
  ขั้นที่ 1 S1 = Scan การกราดตรวจภาพกว้างของบริบท ประชุมชี้แจง    
  ขั้นที่ 2 S2 = Stock  Tracking คลัง การสะกดรอย การติดตามแกะรอย  ระบบติดตาม ใช้ส าหรับ
ติดตามกระบวนการท างาน ท าให้สามารถทราบได้ว่าผลลัพธ์ในขั้นต่างๆ เป็นอย่างไร มีการด าเนินไปถึงส่วนใด 
รวมถึงสามารถดูรายละเอียดล าดับในการด าเนินการ นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้ยังสามารถน าไปใช้ประเมินระยะเวลา
ที่จะด าเนินการต่อไป รวมถึงผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ในขั้นต่อๆ ไปอีกด้วย  
  ขั้นที่ 3 S3 = Searching  Knowledge ตรวจสอบความรู้ อย่างละเอียด พินิจพิเคราะห์, พิจารณา
อย่างรอบคอบ  
  ขั้นที่ 4 S4 = Sharing  knowledge การแบ่งปันความรู้ 
  ขั้นที่ 5 S5 = Start to Emplement ท าให้มั่นคงข้ึน, เพ่ิมพูน, ส่งเสริม, สนับสนุน 
  ขั้นที่ 6 S6 = Supporting การช่วยเหลือ สนับสนุน   
  ขั้นที่ 7 S7 = Summarize การสรุป   
  ขั้นที่ 8 S8 = Select Best การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี   
  ขั้นที่ 9 S9 = Share and Cheer Up  แบ่งปันอย่างมีส่วนร่วม อย่างมีความสุข เผยแพร่  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)   
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย มีผู้ที่ได้ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับไว้ดังต่อไปนี้ 
 สุริยา  คงมั่น (2559 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัยกับประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ทราบเกี่ยวกับ 1) การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 2) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
2 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการศึกษาปฐมวัยกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ได้แก่ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 86 โรง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประ



๓๕ 

 

 

กอบด้วัย ผู้อ านวัยการโรงเรียน 1 คน และรองผู้อ านวัยการหรือหัวหน้างานวิชาการ 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย เป็นแบบสอบถามการจัดการศึกษาตามแนวคิดกระทรวงศึกษาธิการ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ การ
จัดการศึกษาปฐมวัยและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 สุนิสา  สก๊อต, สฤษดิ์พงษ์  ลิมปิษเฐียร และพัชรี  ผลโยธิน (2560 : 179 – 180) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบองค์รวม ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนารูปแบบการ
บริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบองค์รวม ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขต
พัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก และประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยแบ่ง
การด าเนนิการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาเอกสารเพ่ือก าหนดกรอบการวิจัย 2) การศึกษาสภาพ
การบริหารการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรม
ชายฝั่งทะเลตะวันออก 3) การสร้างรูปแบบ 4) การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยใช้
รูปแบบการตรวจสอบโดยวิธีอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship model) และ 5) การปรับปรุงรูปแบบและ
จัดท ารายงาน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบองค์รวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วัย 10 องค์ประกอบ 
ได้แก่ บุคลากร อาคารสถานที่ กิจกรรมการเรียนรู้การดูแลเด็กและเด็กพิเศษ โภชนาการ การบริหารจัดการศูนย์ฯ 
และการประเมินคุณภาพ การส่งต่อผู้เรียนสู่สถานศึกษาในระดับสูงขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ศูนย์ฯ และ
ชุมชน ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์พัฒนาเด็ก สุขอนามัยความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล และ
หลักสูตรและแผนการพัฒนาเด็กที่โดดเด่น และผลยืนยันการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
 ภาคิม  จิรจตุรพรกุล (2560 : ข - ค) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 64 คน ประกอบด้วัย 
นักวิชาการศึกษาหรือผู้ช่วัยนักวิชาการศึกษา จ านวน 2 คน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือรักษาการหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 คน ครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้ช่วัยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 8 คน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และน าผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการสนททนากลุ่ม เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม สภาพปัจจุบันมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนสภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้ จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา ท าให้ทราบแนวทาง
พัฒนาการจัดการศึกษาในแต่ละด้าน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ   



๓๖ 

 

 

 กุลณพัฒน์  พัฐธัญดรรัตน์ (2561 : 423) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัย : นโยบายและ
การจัดการเชิงพุทธบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพุทธบูรณาการ 2) 
ศึกษา วิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3) น าเสนอแนวทางการพัฒนาและการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยเชิงพุทธบูรณาการ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 24 รูป/คน  ผลการวิจัยพบว่า 
แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียนระดับปฐมวัย เป็นการจัดประสบการณ์และส่งเสริม
พัฒนาการแบบองค์รวม จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การช่วัยเหลือและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก 
โดยยึดหลักธรรมที่น ามาใช้บูรณาการได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ไตรสิกขา และปัญญาวุฒิธรรม โดยยึดหลักพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 นันทนา  ผกากรอง, กุสุมา  ใจสบาย และ บูรินทร์ภัฏ  พรหมมาศ (2561: 58) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและหัวหน้าครูปฐมวัย จ านวน 188 คน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพมากที่สุด 

 
      



บทที่ 3 

การด าเนินงาน 
 
          โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
จังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ก าหนดไว้โดยบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย  2) เพ่ือขยายผลและต่อยอดการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวั ยไปสู่
หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น  3) เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัด
เชียงราย โดยบูรณาการการท างานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 
มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            ประชากรที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยจ านวน 
100 คน 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
           1.ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการตามโครงการฯ  ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม. 
           2. จัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับจังหวัดเชียงราย  4 องค์กรหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
            3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  เพ่ือร่วมกันก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนิน
โครงการ ในระดับจังหวัดเชียงราย  

3.1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทาง เป้าหมายการด าเนินงาน  
ตลอดจนองค์ความรู้ นวัตกรรม รูปแบบ และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพทั้งใน
และต่างประเทศ  

3.2 ศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและองค์ความรู้ นวัตกรรม รูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อน 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่หน่วยงานและสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                3.3 ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานโครงการ จัดท าเป็นคู่มือการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงราย ตามเอกสารที่ ศน.3.02/2562 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

                3.4จัดท า Time Line/ปฏิทิน การด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ของจังหวัด
เชียงราย 
            4. ด าเนินกิจกรรมตามกรอบและแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ  
                4.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดเชียงราย  
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๓๘ 

 

                  4.2 ขยายผล/ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่
หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย ชี้แจงการด าเนินงานตามแนวทางที่
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และร่วมกันก าหนดแนวทางการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ด้านการบริหารจัดการและด้านครูผู้สอนปฐมวัย  
                   4.3 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเด็กปฐมวัย ในที่ประชุมการชี้แจงคณะกรรมการโครงการฯ ได้มีมติในการอบรมเรื่องการพัฒนาสมอง
เด็กปฐมวัย EF (Executive Function) แก่ผู้บริหารและครูปฐมวัย จ านวน 100 คน จากตัวแทนทุกสังกัด  
                4.4 นิเทศ ก ากับ ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยจังหวัดเชียงราย   

                4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับ
จังหวัด  

                 4.6 ตัวแทนผู้ชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัด เข้ารับการเสนอผลงาน
และคัดเลือกระดับภาค ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย,พะเยา,แพร่ และน่าน)  

                  4.7 ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ 
                       คณะกรรมการ ร่วมกันสรุปการด าเนินการตามโครงการ ใน ไตรมาสที่ 4 และร่วมกันจัดท า
รายงานตามไตรมาสเพื่อรายงานถึงต้นสังกัดตามระยะเวลาต่อไป 
                       4.7.1 ประชุมคณะกรรมการจากทุกสังกัด 
                       4.7.2 ประชุมคณะกรรมการจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพ่ือประเมินผลจัดท า
รูปเล่มรายงาน   
                       4.7.3 นางธิดา ขันดาวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียนการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  

5. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน จัดส่งส านักงานศึกษาธิการภาค 16 และส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นรายไตรมาส  

6. และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน/รายงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ 
             1. แบบบันทึกข้อมูลเด็กปฐมวัย บุคลากรด้านปฐมวัย ครูปฐมวัย 
             2. แบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
             3. แบบประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย   
             4. แบบประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย 
             5. แบบบันทึกผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกสังกัด พร้อมปัญหา ข้อเสนอแนะ แนว
ทางการพัฒนา 
             6. แบบประเมินความพึงพอใจการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย   
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             เก็บรวมรวบข้อมูล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด าเนินการระหว่าง 11 มิถุนายน – 7 
กันยายน 2563 โดยคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการบันทึกผลตามเครื่องมือของโครงการ 



๓๙ 

 

 
การวิเคราะห์ และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
              1. การวิเคราะห์เนื้อหา 
              2. ค่าเฉลี่ย ร้อยละ   
 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563    
 



บทที่ 4 

ผลการด าเนินงาน 
 

          โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
จังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ก าหนดไว้โดยบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 2) เพ่ือขยายผล และต่อยอดการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่
หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น  3) เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัด
เชียงราย โดยบูรณาการการท างานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 
มีผลการด าเนินการตามโครงการ ดังนี้      
             1. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จ านวน 1 คน เดินทางไปประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 
2563 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร  
             2. ด าเนินการจัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ประกาศ ณ วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาในระดับจังหวัดเชียงราย 4 องค์กรหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
             3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ประกาศ ณ วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2563  ในวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศาลานพคุณส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวนผู้เข้าประชุม 35 
คน เพ่ือร่วมกันก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินโครงการ ในระดับจังหวัดเชียงราย  
                 3.1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทาง เป้าหมายการด าเนินงาน  
ตลอดจนองค์ความรู้ นวัตกรรม รูปแบบ และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพทั้งใน
และต่างประเทศ  

3.2 ศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและองค์ความรู้ นวัตกรรม รูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อน 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่หน่วยงานและสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                 3.3 ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานโครงการ จัดท าเป็นคู่มือการด าเนินโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงราย  ตามเอกสารที่ ศน.3.02/2562 ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

                 3.4  จัดท า Time Line/ปฏิทิน การด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ของจังหวัด
เชียงราย 
            4. ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดเชียงราย ด าเนินการโดยชี้แจงคณะกรรมการ
ตามโครงการ ฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือให้ทุกสังกัดปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือคณะกรรมการ
สารสนเทศระดับจังหวัดจะได้ปรับปรุงข้อมูล ใน ระบบ School Mapping และการประเมินตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2563 หากมีปัญหาในการ
ประเมินสามารถสอบถามมายังคณะกรรมการด้านสารสนเทศ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
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๔๑ 

 

                  4.2 ขยายผล/ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่
หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย ชี้แจงการด าเนินงานตามแนวทางที่
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และร่วมกันก าหนดแนวทางการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ด้านการบริหารจัดการและด้านครูผู้สอนปฐมวัย ในการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ในวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2563  
                  4.3 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเด็กปฐมวัย ในที่ประชุมการชี้แจงคณะกรรมการโครงการฯ ได้มีมติในการอบรมเรื่องการพัฒนาสมอง
เด็กปฐมวัย EF (Executive Function) แก่ผู้บริหารและครูปฐมวัย จ านวน 100 คน จากตัวแทนทุกสังกัด ในช่วง
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยยึดสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 
                     เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ านวนจ ากัด และคณะกรรมการมีความคิดเห็นร่วมกันว่า
ควรจัดการอบรมพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย EF (Executive Function) แก่ผู้บริหารและครูปฐมวัย จ านวน 100 คน  
โดยต้องการให้มีความยั่งยืนของการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นางธิดา ขันดาวงศ์ จึงประสานความร่วมมือเป็นภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย กับสถาบันรักลูก RLG โดยจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในด้าน
วิทยากรให้ความรู้และเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 วัน และได้ร่วมประชุมวางแผนการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในวันที่ 
12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน 13 คน  โดยมีมติในที่ประชุมคือ สถาบัน
รักลูกจะรับพิจารราการสนับสนุนค่าวิทยากร ค่าวัสดุการอบรม และเอกสารประกอบการอบรม ตามวันเวลา ที่
ส านักงานศึกษาธิการก าหนดต่อไป  
                4.4 นิเทศ ก ากับ ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยจังหวัดเชียงราย  ในที่ประชุมชี้แจงคณะกรรมการโครงการฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2563 ก าหนดให้มีการนิเทศติดตามการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พุทธศักราช 
2562 ภายในเดือน มีนาคม 2563 และรายงานผลการนิเทศถึงส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ส่วนการ
นิเทศโดยคณะกรรมตามประกาศฯ ด าเนินการ ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563   

               4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับ
จังหวัด โดยการเข้าร่วมกิจกรรมจาก 13 สังกัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  

               4.6 ตัวแทนผู้ชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัด เข้ารับการเสนอผลงานและ
คัดเลือกระดับภาค ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย,พะเยา,แพร่ และน่าน) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 

               4.7 ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ 
                     คณะกรรมการ ร่วมกันสรุปการด าเนินการตามโครงการ ใน ไตรมาสที่ 4 และร่วมกันจัดท า
รายงานตามไตรมาสเพื่อรายงานถึงต้นสังกัดตามระยะเวลาต่อไป 
                     4.7.1 ประชุมคณะกรรมการจากทุกสังกัด วันที่ 7 สิงหาคม 2563 
                     4.7.2 ประชุมคณะกรรมการจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพ่ือประเมินผลจัดท า
รูปเล่มรายงาน  วันที่ 4 กันยายน 2563 
                     4.7.3 นางธิดา ขันดาวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
การด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย วันที่  16 กันยายน 2563  
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ผลการด าเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
            1. เชิงปริมาณ 
                1.1 ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จ านวน 1 คน เดินทางไปประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 22-24 
มกราคม 2563 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร งบประมาณท่ีใช้ไป  6, 330 บาท 
                1.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย วันที่  25  กุมภาพันธ์  
2563   จ านวน 35 คน งบประมาณท่ีใช้ไป   14,400  บาท  
                  1.3 การปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดเชียงราย  ใน ระบบ School 
Mapping จัดการประชุมสร้างความเข้าใจและติดตามการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และ
การศึกษาและเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงรายเพ่ือปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ School Mapping โดยบูรณาการกับ
โครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลปฐมวัยระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นงบประมาณจ่ายแทนกันระหว่างส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กับ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง 
จ.เชียงราย โดยผลการประชุม ร่วมกันก าหนดการส่งข้อมูลเด็กปฐมวัยในปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ใน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เพ่ือร่วมกันสรุปผลการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลในวันที่ 7 
สิงหาคม 2563  ผู้เข้าประชุมได้แก่ผู้แทนจากทุกสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์จากทุกสังกัด 
จ านวน 50 คน ไม่ใช้งบประมาณ  
                  1.4  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย (Executive Functions : 
EF) วันที่ 19 มิถุนายน 2563 จ านวน 50  คน จ านวน 1 วัน งบประมาณที่ใช้ไป 24,300บาท การทดสอบก่อน
การอบรม ได้คะแนนเฉลี่ย 5.72 คิดเป็น ร้อยละ 57.20  การทดสอบหลังการอบรม   ได้คะแนนเฉลี่ย 9.08  
คิดเป็น ร้อยละ 90.80 ผลต่างการทดสอบ เฉลี่ย 3.36 คิดเป็นร้อยละ 33.60   

                     1.5  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ด้านผู้บริหาร และด้านการจัดประสบการณ์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จ านวน 80 คน จ านวน 1 วัน  ผู้น าเสนอวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ด้านผู้บริหาร จ านวน 5 คน ด้านการจัดประสบการณ์ จ านวน 7 คน งบประมาณที่ใช้ไป  54,568 บาท   

                    1.6  ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ School Mapping  งบประมาณที่ใช้ไป 20,000 บาท 

                    1.7  ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ จัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม  วันที่  7   สิงหาคม  2563 จ านวน 
42 คน จ านวน 1 วัน งบประมาณทีใ่ช้ไปส าหรับจัดท ารูปเล่ม  3,300 บาท ส่วนการจัดประชุมใช้เป็นการบูรณาการงบประมาณ
ร่วมกับโครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย  

            2. เชิงคุณภาพ 
                2.1 ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จ านวน 1 คน เดินทางไปประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 22-24 
มกราคม 2563 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ และน ามาวางแผนการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ต่อไป 
                2.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 35 มีการประชุมระดมความ
คิดเห็นร่วมกันวางแผนการด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยให้เหมาะสมกับบริบทและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย 
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                2.3 ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัยจากสถาบันรักลูก RLG จ านวน 4 คน พร้อมด้วย
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย , ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกันเสนอแนวคิดและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย 
(Executive Functions : EF) จังหวัดเชียงราย 
               2.4 ผู้เข้าประชุมได้แก่ผู้แทนจากทุกสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์จากทุก
สังกัด มีความเข้าใจในแนวทางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน านาปรับโปรแกรม School Mapping และ การประเมิน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
                  2.5 การปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดเชียงราย  ใน ระบบ School 
Mapping การประชุมสร้างความเข้าใจและติดตามการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และ
การศึกษาและเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงรายเพ่ือปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ School Mapping โดยบูรณาการกับ
โครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลปฐมวัยระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นงบประมาณจ่ายแทนกันระหว่างส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กับ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง 
จ.เชียงราย โดยผลการประชุม ร่วมกันก าหนดการส่งข้อมูลเด็กปฐมวัยในปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ใน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เพ่ือร่วมกันสรุปผลการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลในวันที่ 7 
สิงหาคม 2563   
                2.6 ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย (Executive Functions : EF) 
จ านวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1-4 , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย, กองก ากับ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 32, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล, 
ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน, ครูปฐมวัย จ านวน 1คน จาก ทุกสังกัด จ านวน 10 โรงเรียน พร้อมด้วย 
ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 จ านวน 4 คน, ศึกษานิเทศก์
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, ผู้อ านวยการกลุ่ มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ผู้อ านวยการกลุ่ม
พัฒนาการศึกษา, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนักวิชาการศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติการพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย 
(Executive Functions : EF) และมีการก าหนดแนวทางและกิจกรรมต่อเนื่องในการน าความรู้ที่ได้รับสู่สถานศึกษา ซึ่ง
คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะได้มีการสรุปผลการอบรมและก าหนดกิจกรรมในปีงบประมาณ
ต่อไป  ในการนี้ สถาบันรักลูก RLG ให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยากร เป็นค่าตอบแทนวิทยากร  ค่า
เดินทาง ค่าที่ พัก ตลอดการอบรม รายชื่อวิทยากร ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยาภรณ์ อุดมระติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล การทดสอบก่อนการอบรม ได้คะแนนเฉลี่ย 5.72 คิดเป็น ร้อยละ 57.20  
การทดสอบหลังการอบรม   ได้คะแนนเฉลี่ย 9.08  คิดเป็น ร้อยละ 90.80 ผลต่างการทดสอบ เฉลี่ย 3.36 คิด
เป็นร้อยละ 33.60   แสดงถึงผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมเพ่ิมขึ้น 
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     2.7 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดเก้บข้อมูลเด็กปฐมวัยใน
พ้ืนที ่
                     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การจัดการศึกษาปฐมวัย ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการการ นิเทศ ก ากับ ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices) และการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย จังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่  9  กรกฏาคม  พ.ศ. 2563  ลงนามในประกาศ โดย  

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กิจกรรมนี้บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นการบูรณาการกิจกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อราชการ ซึ่ง
คณะกรรมการแบ่งเป็น 7 ทีมนิเทศ ด าเนินการนิเทศทุกสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่  โรงเรียนบ้านรวมมิตร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1, โรงเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1, โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2, โรงเรียนบ้านผาเดื่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงท านุ
ประชา) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4, โรงเรียนเอกทวีวิทย์ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม  สังกัดส่งเสริมการปกครอง
ทัองถิ่นจังหวัดเชียงราย, โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) สังกัดส่งเสริมการปกครองทัองถิ่นจังหวัดเชียงราย และ
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

               ประเด็นการนิเทศ ได้แก่ 
           1) การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้ด าเนินการอย่างไร 

1.1 ) ด้านการบริหาร 
                         1.2 ) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
                         1.3)  ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย 

           2) การศึกษาและจัดเก็บข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการอย่างไร 
                     3) การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 และ ปี
การศึกษา 2563 ได้ด าเนินการอย่างไร 

           4) จุดเด่นและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best  Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ได้ 
ด าเนินการอย่างไร 

           5) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการนิเทศ                                                    
         ผลการด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
         1) การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

                       1.1) ด้านการบริหารผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งที่ได้รับการนิเทศ ได้ยึดหลักการบริหารการจัด
การศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ใช้หลักการบริหารตามรูปแบบของตนเอง ท าให้
โรงเรียนมีการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ตามมาตรฐานทุกด้าน   
                       1.2) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ครูปฐมวัยแต่ละสังกัดได้ใช้แนวทางการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พุทธศักราช 
2562 และใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ เป็นวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) ท าให้ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านอยู่ในเกณฑ์ดี   
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                        1.3) ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย  เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามแนวทางการจัด 
ประสบการณ์ 6 กิจกรรมหลัก ผลการประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับดี   

          2) การศึกษาและจัดเก็บข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท า 
ข้อมูลเด็กปฐมวัยอย่างเป็นปัจจุบันและรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่ก าหนด 
                    3) การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 และ ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนได้ด าเนินการเข้าระบบการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี
การศึกษา 2562 โดยใช้รหัสตามท่ีกรมกิจการเด็กและเยาวชนก าหนด ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
                    4) จุดเด่นและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best  Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้บริหารและ
ครูปฐมวัยมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของตนเองและเป็นตัวแทนของหน่วยงานต้นสังกัดเข้ารับการ
คัดเลือกในระดับจังหวัด และระดับภาค 16 (จังหวัดเชียงราย,จังหวัดพะเยา,จังหวัดแพร่ และ จังหวัดน่าน)  
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ซึ่งผลการคัดเลือกในระดับ ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 ตัวแทนของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งด้านการบริหารและด้านการจัดประสบการณ์ ได้แก่ นายสุทัด 
จันทะสินธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ได้รับรางวัลชนะเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ ครูช านาญ
การพิเศษ โรงเรียนบ้านรวมมิตร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 1 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดประสบการ์การศึกษาปฐมวัย  

           5) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการนิเทศ   
               คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่อง  การจัดเก็บข้อมูลเด็ก 

ปฐมวัยในกรณีเด็กไม่มีเลขบัตรประชาชน, ครูปฐมวัยไม่จบตามวุฒิ, การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562, วิธีการเข้าระบบ การประเมิน  การแนบใบ รบ.1 ,การพัฒนาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ การคัดกรองเด็ก 8 ประเภท,  การพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย และการดูแลเด็กในช่วงการ
ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  
                2.8 ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จ านวน 80 คน  จ านวนผู้น า
เสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านผู้บริหาร จ านวน 5 คน ด้านการจัดประสบการณ์ จ านวน 7 
คน ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, ท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย, กองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่ 32, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ 
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล, ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน, ครูปฐมวัย จ านวน 1คน จาก ทุกสังกัด จ านวน 
10 โรงเรียน พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 จ านวน 
4 คน, ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นักวิชาการศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  และเด็กปฐมวัย  ผลงานด้านผู้บริหารจ านวน 5 คน และ ด้านการจัด
ประสบการณ์ จ านวน 7 คน ดังนี้ 
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ด้านผู้บริหาร 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด อ าเภอ ชื่อผลงาน 
1 นายสุรเจต  ปาลี    ผู้อ านวยการ โรงเรียน

โรงเรียนผาขวางวิทยา 

สังกัดสพป.ชร1 

เมืองเชียงราย การบริหารแบบ POSDC 
กับ การจัดการศึกษา
ปฐมวัย(Montessori)  
โรงเรียนผาขวางวิทยา 

2 นายสุทัด  จันทะสินธ์ุ ผู้อ านวยการ โรงเรียน
บ้านห้วยไคร้ 

สังกัดสพป.ชร2 

แม่สรวย การน้อมน าศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย โรงเรียนบนพื้นที่
สูงในถิ่นทุรกันดาร ด้วย 
"KING BHUMIBOL 
MODEL" 

3 นายภานุวัฒน์   นะที   

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านผาเดื่อ 

สังกัดสพป.ชร3 

แม่ฟ้าหลวง   การบริหารและการจัด
การศึกษาปฐมวัย แบบมี

ส่วนร่วม บูรณาการสู่ทักษะ
ชีวิตสถานศึกษาปลอดภัย 

(safe-school) 
4 นางดรรชนี จันทร์ค า โรงเรียน 

เอกทวีวิทย์ 

สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 

แม่สาย พูดสนทนาประสาปฐมวัย:
English Jip Jip 
(Kindergarten daily Life 
conversation : English 
Jip Jip) 

5 นางสุรีพร บุญชุม  
 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หัวง้ม สังกัด 
ทัองถิ่นจังหวัดเชียงราย 

พาน การจัดโปรแกรมให้ความรู้
การอบรมเลี้ยงดูเด็กแก่พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง และการ
จัดบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

ด้านการจัดประสบการณ์ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด อ าเภอ ชื่อผลงาน 
1 นางนันทิยา  ชัยชนะเลิศ    

 
 
 

ครูช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนบ้านรวมมิตร  
สังกัด 

สพป.ชร.1 

เมืองเชียงราย การจัดประสบการณ์แบบ
โครงงาน 
(project approach) 
ควบคู่สารนิทัศน์โดยใช้
บริบทท้องถิ่นท้องถิ่นเป็น
ฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่3
โรงเรียนบ้านรวมมิตร 

2 นางนรินทร์จันทร์  สุทธิ
ธรรม 

ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
สังกัดสพป.ชร2 

แม่สรวย การพัฒนา 
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามแนวคิด 
มอนเตสซอรี่ ในบริบทของ
สถานศึกษา ด้วย Mondoi 
model 

3 นางสาวเมธิญา  ยะขาว   

 

ครูช านาญการโรงเรียน
บ้านผาเดื่อ   

สังกัดสพป.ชร3 

แม่ฟ้าหลวง    การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับ
เด็กปฐมวัยให้มีทักษะการรู้
รอดปลอดภัยจากภัยใกล้ตัว
และภัยพิบัติในชุมชน โดย
ใช้แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ทักษะชีวิต 

4 นางกัณชพร อินตั๋น 
 

ครู วิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ 

โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงท านุ
ประชา) 

สังกัดสพป.ชร.4 

เทงิ 
 

การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบโครงงานส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

 

5 Miss Catherine Etuge 
Moke 

โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 

สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 

แม่สาย Tell me I forger, tech 
me and  I remember 
Invole me and I : 
communicativw English 
techniques. 

 

 



๔๘ 

 

ด้านการจัดประสบการณ์ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด อ าเภอ ชื่อผลงาน 
6 นางสุพิชญา เขียวเงี้ยว  

 
 

ครูโรงเรียนเทศบาล 1 
(บ้านเก่า) 

สังกัดทัองถิ่นจังหวัด
เชียงราย 

 

พาน พัฒนาการสอนระบบ 
มอนเตสซอรี่ 

7 นางสาวบุณรดา   
ชัยบุญเรือง 

ครูช านาญการ/โรงเรียน
เชียงรายปัญญานุกูลสังกัด
ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

เมืองเชียงราย การจัดการเรียนการสอน
ตามแนว 
วอลดอร์ฟส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุ
กูลจังหวัดเชียงราย 

 

คณะกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

 ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย   

๑. นายระดับ  ตาเต ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลป
ศาสตร์)  

ประธานกรรมการ 

๒. นายสมนึก  ดาด ี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

กรรมการ 

๓. นายสะอาด  ค าตัน ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย กรรมการ 

๔. นายศิลป์ชัย  ขันดาวงศ์  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย กรรมการ 

๕. นางวรุณี  แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย กรรมการและเลขานุการ 

 

ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย  

๑. อาจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธานกรรมการ 

๒. นางนรินทร  ชมชื่น ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย กรรมการ 

๓. นายวีรัตน์  สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย กรรมการ 

๔. นางสาวจุฑาธิบดิ์  กุลดี  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย กรรมการ 

๕. นางเสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย กรรมการและเลขานุการ 



๔๙ 

 

ผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  

ด้านการบริหารการจัดการศกึษาปฐมวัย 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด รางวัล 
1 นายสุทัด  จันทะสินธ์ุ 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 

ชนะเลิศ 

2 นายสุรเจต  ปาลี    
 

ผู้อ านวยการ โรงเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 1 

3 นางดรรชนี จันทร์ค า 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเอกทวีวิทย์  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัด
เชียงราย 

รองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 

4 นางสุรีพร บุญชุม  
 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหัวง้ม สังกัดทัองถิ่นจังหวัดเชียงราย 

ระดับเหรียญทอง 

4 นายภานุวัฒน์   นะที   
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาเดื่อ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

ระดับเหรียญทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด รางวัล 
1 นางนันทิยา  ชัยชนะเลิศ    

 
ครูช านาญการพิเศษ   
โรงเรียนบ้านรวมมิตร   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

ชนะเลิศ 

2 นางสาวบุณรดา  ชัยบุญเรือง 
 

ครูช านาญการ 
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

3 นางกัณชพร อินตั๋น 
 

ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงท านุประชา) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

4 นางนรินทร์จันทร์  สุทธิธรรม 
 

ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ระดับเหรียญทอง 

4 นางสาวเมธิญา  ยะขาว   
 

ครูช านาญการโรงเรียนบ้านผาเดื่อ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

ระดับเหรียญทอง 

4 Miss Catherine Etuge Moke 
 

ครูโรงเรียนเอกทวีวิทย์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 

ระดับเหรียญทอง 

4 นางสุพิชญา เขียวเงี้ยว  
 

ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาล 1  
(บ้านเก่า) 
สังกัดทัองถิ่นจังหวัดเชียงราย 

ระดับเหรียญทอง 

 
ตัวแทนจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัลชนะเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 16  
              ตัวแทนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ทั้ง 2 ประเภท เป็นตัวแทนของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย ได้น าเสนอผลงานเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกในระดับภาค  ของ ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 
(เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ผลการคัดเลือก ตัวแทนส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงรายได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 2 ประเภท  
                    ด้านผู้บริหาร ได้แก่ นายสุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
                    ด้านการจัดประสบการณ์ ได้แก่ นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านรวม
มิตร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  
 

     2.9  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
                            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุป/จัดท ารูปเล่มรายงานผล
การด าเนินโครงการ งบประมาณ 38,100 บาท และค่าใช้จ่ายการด าเนินการในโครงการที่จ าเป็น 3,800 บาท 



๕๑ 

 

เพ่ือน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมนี้ด้วย โดยจัดประชุม จ านวน 1 วัน มีผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน ในวันที่ 7 สิงหาคม 
2563 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามประ เด็นหัวข้อ 1) ผลการ
ด าเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยของทุกสังกัด ประจ าปีงบประมาณ 2563  2) ผลการจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยของ
ทุกสังกัด  3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกสังกัด  และการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยจัดประชุม จ านวน 1 วัน มีผู้เข้าร่วมประชุม 13 
คน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ เคเอสเพลส อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพ่ือร่วมกันสรุปผลการด าเนินงานทุก
ประเด็นและแนวทางการด าเนินงานที่ทุกสังกัดเสนอแนะ จัดท ารูปเล่มรายงาน  
                          ผลการด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกสังกัด ดังนี้ 
                                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ดังนี้  

              1) การจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยก าลังติดตามข้อมูลจากโรงเรียน 
2) การพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย (Executive Functions : EF)  ได้น าไปนิเทศติดตามการน าผลการ 

อบรมของโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ที่น าไปใช้ในโรงเรียน จากผลการติดตามพบว่าโรงเรียนน าไปใช้ได้ดีมาก 
3) ส่งผลงาน Best Practice ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร และด้านการจัดประสบการณ์ ซึ่งด้าน 

ครูผู้สอนได้รางวัลชนะเลิศในระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 16  
4) ท าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ขับเคลื่อนต่อเนื่องและอบรมออนไลน์เชิง 

ปฏิบัติการและเชิญโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนที่เข้ารับการอบรมด้วย 
        5) การส่งเสริมนวัตกรรม/พัฒนาแนวคิดมอนเตสซอรี่ ไฮโสคป PBL ต่อยอดการพัฒนา 
         6) การจัดท านิเทศออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การน าหลักสูตรปฐมวัยสู่การปฏิบัติ  การ 

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ การอัดคลิป และ จัดท า Powerpoint ส่งสื่อถึงโรงเรียน 
         7) การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้ออนไลน์ 
         8) การนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศออนไลน์ โปรแกรม ZOOM การลงพ้ืนที่ทุกโรงเรียน  เยี่ยมบ้าน 

นักเรียน รับฟังปัญหา 
                                  9) การขับเคลื่อนตามนโยบายของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย ดังนี้  

       1) ด าเนินการเช่นเดียวกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  
       2) การใช้รูปแบบการนิเทศติดตาม โมเดล CR2 ACT Model การพัฒนาภาอังกฤษส าหรับ 

ปฐมวัย 20 ค า ใน 1 ภาคเรียน 
       3) การขับเคลื่อนร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในเรื่องการพัฒนาทักษะ 

สมอง (EF) , Best Practice ส่งตัวแทน 2 ประเภท ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านผู้บริหาร ในระดับ ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 และปีต่อไปจะส่งตัวแทนอีก  
                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ด าเนินการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ดังนี้   

      1) ด้านข้อมูลเด็กปฐมวัยได้ด าเนินการแล้วและพร้อมส่งในเวลาที่ก าหนด 
      2) การอบรมพัฒนาทักษะสมองได้ส่งตัวแทนผู้บริหารและครูปฐมวัยมาร่วมอบรมและ
น าไปใช้ 

ที่โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุนนาค อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 เป็นต้นแบบน าร่องของ สสส. ร่วมกับสถาบัน RLG (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป ในการพัฒนาทักษะสมอง



๕๒ 

 

ของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562) มีการขยายผลเป็น3 อ าเภอ คือ พญาเม็งราย เชียงของ เวียงแก่น 
ต่อไปจะขยายต่ออีกเป็น อ าเภอเทิง ขุนตาล  

     3) การด าเนินงานตามนโยบายพัฒนาทักษะภาษาและการคิดค านวณ 
     4) ในสถานการณ์โควิด ได้จัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยแบบออนไลน์ DLTV เด็กขาดแคลน
ก็ 

เสริมให้ครบถ้วนส่วนของข้อมูลตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ครูสับสนเรื่องระบบ กรอกข้อมูลยัง
ไม่ครบ 100 %  

         กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 32  ด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้  
          ด าเนินการตามนโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน 

เด็กปฐมวัยแห่งชาติ และน าแนวทางการขับเคลื่อนของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไปด าเนินการต่อเนื่อง 
ในส่วนของข้อมูลเด็กปฐมวัยได้ด าเนินส่งเรียบร้อยแล้ว 
                        สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย  ด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้  

     1) มีสมาคมโรงเรียนเอกชนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับการศึกษาสูงสุด 
     2) มีแผนปฏิบัติการประจ าครอบคลุม 
     3) การพัฒนาทักษะสมอง โรงเรียนอนุบาลพรรณีเป็นตัวแทนของโรงเรียนเอกชน 

ในระดับแกนน าของจังหวัด โรงเรียนกิตติคุณเทิงเป็นตัวแทนจะน ามาต่อยอดต่อไป 
5) การแข่งขันทักษะวิชาการ จะประชุมเตรียมงานที่จังหวัดพิษณุโลก เชียงรายจะแข่งขันใน 

ระดับพ้ืนที่เขต ได้ตัวแทนแข่งในระดับจังหวัดและภาค ต่อไป 
      6) จัดประกวดสื่อ นวัตกรรมปฐมวัย 
      7) การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบปฐมวัยโดยการแบ่งกลุ่มย่อยไปศึกษาดูงาน 
      8) การด าเนินการในช่วงโควิด ความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย สลับวันเรียนไม่ได้ ที่ผ่านมา 1  

เดือน การเปิดเรียนไม่พบปัญหา ขอขอบคุณส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายที่มอบหน้ากากอนามัยให้
โรงเรียน 
                        ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  ด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้  

      1) เฝ้าระวังพัฒนาการเด็กตามแบบ DSPM ใชตั้งแต่แรกคลอด เพ่ือดูพัฒนาการล่าช้า ควรให้ 
ผู้ปกครองปรับพัฒนาการโดยให้ความรู้ตอนท้อง 32 สัปดาห์ หลังคลอด อายุลูก 2 เดือน ต้องประเมินเพื่อกระตุ้น
ระยะ 4 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 18 เดือน 

      2) ให้ผู้ปกครองกระตุ้นภายใน 30 วัน และส่งต่อเจ้าหน้าที่ดูแล หรือสถาบันนครินทร์ 
      3) การนิเทศ ติดตาม กับฝ่ายตรวจราชการ ปีละ 2 ครั้ง 

                         4) การพัฒนาทักษะสมองร่วมกับดรงพยาบาลพญาเม็งราย   
             ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ด าเนินการพัฒนาการจัด 

การศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
              1) มีความคล่องตัวเรื่องงบประมาณ 
              2. มีโครงการพัฒนาครูปฐมวัย ปีละ 2-3 ครั้ง  

          ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย 
           จากการประชุมสรุปผลการด าเนินการตามโครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัด
เชียงราย ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกสังกัดที่เข้าร่วมประชุม ได้น าเสนอผลการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้เสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 



๕๓ 

 

                     ปัญหาและอุปสรรค  
            1) การจัดเก็บข้อมูลปฐมวัยด้วยแบบบันทึกแบบ Exel การน าข้อมูลมาต่อกันจะท าให้ยาก ควร
ท าเป็นแบบ Google Form  
                     2) เมื่อน าแบบกรอกข้อมูลแบบ Exel ให้โรงเรียน หากเผลอลบจะท าให้ข้อมูลหายต้องกรอกใหม่ 
                     3) ส่วนท้องถิ่นระบบการจัดเก็บข้อมูลเปลี่ยนจากปี 2562 จึงต้องขอข้อมูลจากดรงเรียนใหม่ท า
ให้ล่าช้า การขอข้อมูลบ่อยๆ ในเรื่องเดียวกัน ครูจะบ่นว่ากรอกบ่อย การซัพพอร์ทการขอข้อมูล และข้อมูลที่ต้อง
กรอก เช่น เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
                     4) ในกรณีโรงเรียนจ้างบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศเมื่อเลิกจ้าง หรือย้าย ข้อมูลจะขาดหายไป
หรือตกหล่นเพราะไม่ต่อเนื่อง 
                     5) ข้อมูลที่ได้จากต้นสังกัดทุกหน่วยงานบางครั้งมีการคลาดเคลื่อน Errer ขาดข้อมูลบางอย่าง  
บางส่วน 

   6) ระบบประเมินตามมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชนให้ด าเนินการ  
ระบบโปรแกรมไม่รองรับการใช้พร้อมกันทั่วประเทศ ความล่าช้าการตอบข้อมูลของผู้รับผิดชอบระบบ เช็คข้อมูล
ไม่ได้ ติดต่อยาก ควรให้แต่ละสังกัดรีเช็คได้ ส่วนมาตรฐานเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ใช้มาตรฐานชาติ ส่วน
ระดับอนุบาลยังใช้มาตรฐานของต้นสังกัด ท้องถิ่น จะเริ่มใช้ในปี 2563 

6) ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายไม่มีศึกษานิเทศก์ แต่จะขอ 
บูรณาการนิเทศร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายที่มีศึกษานิเทศก์ครบอ าเภอ 

       7) กรอบการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไมช่ัดเจน ขาดแคนผู้บริหาร ยินดีรับผู้บริหารจาก 
กระทรวงศึกษาธิการ 

        8) ปัญหาแต่ละอย่างอาจต้องแก้ไขในระดับชาติ 
        9) ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมักจะคิดว่าเป็นครูระดับ 2 ไม่เท่าเทียมกับครู สพฐ. ขาดการนิเทศ  

ติดตาม ศึกษานิเทศก์มีน้อย หรือไม่มีเลยในบางสังกัด โรงเรียนยังต้องการรับการนิเทศเพ่ือให้เกิดความม่ันใจ 
                   ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

          จากการประชุมสรุปงานการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย 
พบว่า ทุกสังกัดเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 

          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  
          1) ควรเน้นด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร สื่อสารสร้างความเข้าใจ หลักสูตรปฐมวัย 

2560 
          2) ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก พัฒนารอบด้านทั้ง 4 ด้าน บนพ้ืนฐานแต่ละบริบท 

ให้ครูน าแนวคิด นวัตกรรม รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ไม่จ าเป็นต้องมานั่งอบรม 
          3) การใช้รูปแบบการนิเทศ Gobal Model ของ สพป.เชียงราย เขต 1 ซึ่งจะมีศึกษานิเทศก์ทุก

กลุ่มโรงเรียน มีการใช้กระบวนการ PLC ให้เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือส่งต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
           4) การขับเคลื่อนการบูรณาการ ต้องการให้ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายท านวัตกรรม และชี้แจง

ท าความเข้าใจในการท า Good/Best Practice เพ่ือบูรณาการร่วมกัน 
           5) เลือกโมเดลการนิเทศ จัดกลุ่มโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือเร่งด่วน 
          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
          1) พัฒนาผู้บริหารให้เข้าใจเรื่องปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมบนพ้ืนที่สูง 
          2) ให้น าหลักสูตรบูรณาการกับ Active Learning สู่หลักสูตรทุกกิจกรรม 
          3) การนิเทศที่ใช้รูปแบบการนิเทศแบบ Acta Model นิเทสบูรณาการเครือข่าย 



๕๔ 

 

          4) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายด าเนินการบูรณาการทุกสังกัดได้ดีมากข้ึนกว่าเดิม อยาก
ให้สร้างความเข้าใจกับโรงเรียน และร่วมส่งผลงาน Best Practice มากข้ึน 

          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
   1) ไม่ให้ปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกัน ใช้ข้อมูลร่วมกัน การให้งบประมาณสนับสนุนหน่วยงานที่มีจุดเน้น 

ร่วมกัน 
   2) ควรจัดใช้หลักการตามเด็กปฐมวัย ท าจุดเน้นร่วมกันใช้หลักการเดียวกัน 
   3) ควรมีกรรมการนิเทศระดับจังหวัดในจุดเน้นเดียวกัน 

                     กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 32 
                      1) อยากให้ครุแสวงหาความรู้ วิทยาการใหม่ 
                      2) ควรให้มีการบูรณาการนิเทศ 
        
                    ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย 

 1) การจัดท าแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล IEP  แผนรายบุคคล IIP พัฒนาหลักสูตร ท ากายภาพบ าบัด  
ดนตรีบ าบัด 

 2) การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
                    สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
                    1) อยากให้การอบรมแบบลงลึกไม่อยากให้ระบุว่าสังกัดละ1-2 คน และควรอบรมในวันหยุด 
                     2) เป้าหมายของดรงเรียนเอกชนมีหลายประเภท 
การนิเทศ มีศึกษานิเทศก์ครบทุกอ าเภอ อยากได้ศึกษานิเทศก์เฉพาะระดับปฐมวัย นิเทศโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยโดยเฉพาะ 
                     3) พร้อมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยพร้อมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
                    
 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 

     1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดได้ 
ชัดเจนขึ้นมาก ควรมียุทธศาสตร์ชัดเจน 

2) การนิเทศควรมีการนิเทศแบบบูรณาการเหมือนเดิม 
                      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 1) มีความพร้อมในการร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
 2) มีจุดมุ่งเน้นเดียวกัน พร้อมบูรณาการร่วมกัน 

                     โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 
 1) มีหลักสูตรรอบด้าน  พัฒนาครู ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 2) จัดประสบการณ์ให้ส่งเสริม 4 ด้าน การพัฒนาเด็ก จัดประสบการณ์ตรง เน้นความสุข เชื่อม 

กับประสบการณ์เดิม บรรยากาศการเรียนรู้ ประเมินตามสภาพจริง เปลี่ยนแปลงการจัดประสบการณ์ 
 3) นิเทศอย่างหลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม และต่อเนื่อง 
 4) ควรบูรณาการให้ทุกส่วนมีส่วนร่วม  

                     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
      1) ควรส่งเสริมเด็ก 0- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย IQ,EQ 

 2) การบูรณาการร่วมกัน 
2.10  แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

1) ให้ผู้รับผิดชอบน าสรุปผลการพัฒนาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยส านักงาน 



๕๕ 

 

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เสนอการประชุมอนุกรรมการปฐมวัยจังหวัดเชียงราย 
  2) การบูรณาการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในปีงบประมาณ 2563 มีความชัดเจนมาก
ควร 

ด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป 
3) แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดควรบูรณาการกับระดับอ่ืนๆ  

ให้ดีมากขึ้น 
4) ควรให้ขวัญก าลังใจผู้ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยเสนอ  

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการมอบรางวัล แก่ผู้ชนะเลิศ ทั้งในระดับจังหวัด
และระดับภาค ในการประชุมประจ าเดือน 

5) ควรเสนอโครงการปฐมวัยจากงบประมาณของจังหวัดเชียงรายโดยใช้การพัฒนาทักษะ 
สมอง (Excecutive Funtion:EF) 
                        จากการเสนอแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในข้อ 4) ควรให้ขวัญก าลังใจผู้ได้รับ
รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรียนเชิญท่านผู้ว่า
ราชการมอบรางวัล แก่ผู้ชนะเลิศ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค ในการประชุมประจ าเดือน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดได้ขออนุญาตให้ประท่านประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์
สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดเชียงราย และระดับ
ภาค ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2563 
ให้แก่ นายสุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และ นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ ครูช านาญ
การพิเศษ โรงเรียนบ้านรวมมิตร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพญาภิภักดิ์ ศาลา
กลางจังหวัดเชียงราย 
งบประมาณ 

โครงการที่
ได้รับ

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม (สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาส 4 

122,900 122,898 ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในไตรมาสนี้ 

20,730 24,300 77,868 

หมายเหตุ : รายละเอียดการจ่าย ปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

หน้างบส่งเบิกเงินราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามใบงวดที่ ว. บันทึกที่ ศธ 0286 ลงวันที่              กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

ผลผลิต/โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 122,900 บาท 

รายละเอียดการจ่าย ดังนี้ 
 
 
 



๕๖ 

 

ที ่ รายการ จ่าย เหลือ 
1 ยอดเงินที่ได้รับงบประมาณ - 122,900 
2 ไปประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ

ด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ ระว่างวันที่ 22-24 มกราคม 
2563 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร  

6,330 116570 

3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย วันที่  25  กุมภาพันธ์  2563   

14,400 102,170 

4 การประชุมสร้างความเข้าใจและติดตามการประเมินตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการศึกษา
และเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจงัหวดัเชียงรายเพ่ือปรับปรงุ
ข้อมูลสารสนเทศ School Mapping โดยบูรณาการกับ
โครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลปฐมวัยระดับพ้ืนที่ ซึ่งเปน็
งบประมาณจ่ายแทนกันระหว่างส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กับ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 
11 มิถุนายน 2563 

- 102,170 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย
จังหวัดเชียงราย (Executive Functions : EF) 
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

24,300 77,870 

6 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

2250 75620 

7 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอและการ
คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วันที่ 29 
กรกฎาคม 2563 

32500 43120 

8 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563 

10468 32652 

9 การเบิกงบประมาณการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) เพ่ิมเติม 

9350 23302 

10 การปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ School Mapping 20000 3302 
11 ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการฯ โดยบูรณาการกับ

โครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2563  

0 3302 

12 การจัดท ารูปเล่มการรายงานโครงการฯ 3300 2 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

 

ที ่ รายการ จ่าย เหลือ 
13 ผู้รับผิดชอบไปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน

การด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ วันที่ 16 กันยายน 
2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ (บางนา) 
(เนื่องจากไม่ได้ก าหนดกิจกรรมในโครงการฯ จึงขอ
อนุมัติเบิกงบประมาณเป็นค่าเดินทางจากงบบริหารงาน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน   5,740   
บาท  (ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

0 2 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 122,898 2 
 
แหล่งงบประมาณ    
      กรม ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
      แผนงาน บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
      โครงการ ปรับปรุงระบบการเรียนรู้  
      กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้         
      งบรายจ่าย  งบรายจ่ายอ่ืน     
      หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทนใช้สอย 2000201153 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
สรุปผลการสอบถามจากแบบประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  

การจัดการศึกษาปฐมวัย 
********************* 

 
           การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 50 คน โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
           1.  ความพึงพอใจต่อกระบวนการ ขั้นตอน การจัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุดในทุกด้าน คือด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม ความเหมาะสมของกิจกรรม ขั้นตอนการ
ด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม และการเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น 
           2. ความพึงพอใจต่อคณะท างานในการจัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจระดับมากท่ีสุดในทุกด้าน คือ คณะท างานด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย และ คณะท างานมี
ความสามารถในการดูแลและแก้ปัญหา 
           3. ความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ในด้านสถานที่จัดกิจกรรม และด้านความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 
           4. ความพึงพอใจต่อประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจระดับมากท่ีสุดทั้ง2ด้าน คือ ประโยชน์ของกิจกรรม และการน าไปใช้ในหน่วยงาน 
           5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
               5.1 ควรจัดให้มีกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง 
               5.2 ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานเพื่อการคัดเลือกตัวแทนเข้าน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice)  
               5.3 ควรมีการคัดเลือกผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ 
               5.4 ควรเปิดโอกาสให้มีการร่วมงานอย่างกว้าขวางไม่จ ากัดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือจัดเป็นเวที
วิชาการ 
           จากผลของการประเมินเพ่ือพิจารณาในทุกด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ยกเว้นมีความพึงพอใจระดับมากในด้านความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ และผู้ตอบ
แบบสอบถามมีแนวโน้มที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์การประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ในอนาคต นอกจากนี้ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการอยากให้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่อง ต่อไป 
  
รายละเอียดข้อมูลจากแบบสอบถาม 
          1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ตอบแบบสอบถาม 



๕๙ 

 

              ผู้เข้าร่วมกิจกรรม         จ านวน              50  คน 
              ผู้ตอบแบบสอบถาม       จ านวน              50 คน 
              ผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม    จ านวน              -    คน 
 
 
          2.  เกณฑ์การพิจารณาความคิดเห็น 
              4.51-5.00     หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น   ในระดับ  มากท่ีสุด  
                3.51-4.50     หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น   ในระดับ  มาก  
                2.51-3.50     หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น   ในระดับ  ปานกลาง  
                1.51-2.50     หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น   ในระดับ  น้อย  
                1.00-1.50     หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น   ในระดับ  น้อยที่สุด  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

          3. ระดับความพึงพอใจ  
 

 
ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ  
ค่าเฉลี่ย 

 
แปล 

 
ร้อยละ น้อย

ที่สุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 
1 2 3 4 5 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน การจัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1.1 รูปแบบการจัดกิจกรรม - - - 22 28 4.56 มากที่สุด 91.20 
1.2 ความเหมาะสมของ
กิจกรรม  

- - - 24 26 4.52 มากที่สุด 90.40 

1.3 ขั้นตอนการด าเนิน
กิจกรรม 

- - - 24 26 4.52 มากที่สุด 90.40 

1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม 

- - - 23 27 4.54 มากที่สุด 90.80 

1.5 เอกสารและสื่อ
ประกอบการจัดกิจกรรม 
 

- - - 19 31 4.62 มากที่สุด 92.40 

1.6 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น 

- - - 21 29 4.58 มากที่สุด 91.60 

2. ด้านคณะท างานในการจดักิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.1 คณะท างานด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

- - - 22 28 4.56 มากที่สุด 91.20 

2.2 คณะท างานมี
ความสามารถในการดูแลและ
แก้ปัญหา 

- - - 22 28 4.56 มากที่สุด 91.20 

3. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.1 สถานที่จัดกิจกรรม - - - 17 33 4.66 มากที่สุด 93.20 
3.2 ความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 

- - - 17 33 4.66 มากที่สุด 93.20 

4. ด้านประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรมแลกเปลี่ยน1เรียนรู้ 
4.1 ประโยชน์ของกิจกรรม - - - 10 40 4.80 มากที่สุด 96.00 
4.2 การน าไปใช้ในหน่วยงาน - - - 10 40 4.80 มากที่สุด 96.00 

 
 
 



บทที่ 5 

สรุปผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ 
 
             การด าเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ก าหนดไว้โดย
บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 2) เพ่ือ
ขยายผล และต่อยอดการด าเนินงานเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น 3) เพ่ือ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการการท างานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในจังหวัดเชียงราย มีผลการด าเนินการตามโครงการซึ่งสรุปผล และประเมินผลได้ ดังนี้      
 
สรุปผล  
           การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพ เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ก าหนดไว้โดยบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
           1. ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จ านวน 1 คน เดินทางไปท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินงานตามโครงการฯ และน ามาวางแผนการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ต่อไป 
           2. คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันวาง
แผนการด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยให้เหมาะสมกับบริบทและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เชียงราย 
          3. ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัยจากสถาบันรักลูก RLG จ านวน 4 คน พร้อมด้วย
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย , ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกันเสนอแนวคิดและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย 
(Executive Functions : EF) จังหวัดเชียงราย 
          4. ผู้เข้าประชุมได้แก่ผู้แทนจากทุกสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์จากทุกสังกัด มี
ความเข้าใจในแนวทางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน านาปรับโปรแกรม School Mapping และ การประเมินตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
            5. การปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดเชียงราย ใน ระบบ School Mapping การ
ประชุมสร้างความเข้าใจและติดตามการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการศึกษาและเก็บ
ข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงรายเพ่ือปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ School Mapping โดยบูรณาการกับโครงการศึกษาและ
จัดเก็บข้อมูลปฐมวัยระดับพ้ืนที่ ซึ่งเป็นงบประมาณจ่ายแทนกันระหว่างส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กับ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย โดยผลการ
ประชุม ร่วมกันก าหนดการส่งข้อมูลเด็กปฐมวัยในปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 
2563 และวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เพ่ือร่วมกันสรุปผลการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลในวันที่ 7 สิงหาคม 2563   
           6. ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย (Executive Functions : EF) 
จ านวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1-4 , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย, กองก ากับ



๖๒ 

 

ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 32, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล, 
ผู้บริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย จาก ทุกสังกัด ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 1-4 จ านวน 4 คน, ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล, ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนักวิชาการ
ศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
สมองเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย (Executive Functions : EF) และมีการก าหนดแนวทางและกิจกรรมต่อเนื่องใน
การน าความรู้ที่ได้รับสู่สถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะได้มีการสรุปผลการอบรม
และก าหนดกิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป  ในการนี้ สถาบันรักลูก RLG ให้การสนับสนุนด้านวิทยากร  
  
          7. การขยายผล และต่อยอดการด าเนินงานเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึง
มากขึ้น  
                ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จ านวน 80 คน  จ านวนผู้น าเสนอ
ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านผู้บริหาร จ านวน 5 คน ด้านการจัดประสบการณ์ จ านวน 7 คน 
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 , พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
, กองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่ 32, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ โรงเรียนเชียงราย
ปัญญานุกูล, ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน, ครูปฐมวัย จ านวน 1คน จาก ทุกสังกัด จ านวน 10 โรงเรียน พร้อม
ด้วย ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 จ านวน 4 คน, ศึกษานิเทศก์
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ผู้อ านวยการกลุ่ม
พัฒนาการศึกษา, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นักวิชาการศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  และเด็กปฐมวัย  ผลงานด้านผู้บริหารจ านวน 5 คน และ ด้านการจัดประสบการณ์ จ านวน 
7 คน ดังนี้ 
               ด้านผู้บริหาร 
               1. นายสุรเจต  ปาลี   ผู้อ านวยการ โรงเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา อ าเภอเมืองเชียงราย 
สังกัดสพป.ชร1ชื่อผลงานการบริหารแบบ POSDC กับ การจัดการศึกษาปฐมวัย(Montessori)  โรงเรียนผาขวาง
วิทยา 
               2. นายสุทัด  จันทะสินธ์ุผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ าเภอแม่สรวย 
สังกัดสพป.ชร2 ชื่อผลงานการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน
บนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ด้วย "KING BHUMIBOL MODEL" 
               3. นายภานุวัฒน์   นะที  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผาเดื่อ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง   
สังกัดสพป.ชร3  ชื่อผลงาน การบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัย แบบมีส่วนร่วม บูรณาการสู่ทักษะชีวิต
สถานศึกษาปลอดภัย (safe-school) 
               4. นางดรรชนี จันทร์ค าโรงเรียนเอกทวีวิทย์  อ าเภอแม่สาย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน  ชื่อผลงาน พูดสนทนาประสาปฐมวัย:English Jip Jip (Kindergarten daily Life conversation : 
English Jip Jip) 
              5.นางสุรีพร บุญชุม ต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวง้ม อ าเภอพานสังกัด 
ทัองถิ่นจังหวัดเชียงราย ชื่อผลงาน การจัดโปรแกรมให้ความรู้การอบรมเลี้ยงดูเด็กแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และการ
จัดบริการ 



๖๓ 

 

 
                ด้านการจัดประสบการณ์ 
                1. นางนันทิยา  ชัยชนะเลิศ ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านรวมมิตร  สังกัด 
สพป.ชร.1อ าเภอเมืองเชียงรายชื่อผลงานการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน 
(project approach) ควบคู่สารนิทัศน์โดยใช้บริบทท้องถิ่นท้องถิ่นเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนบ้านรวมมิตร 
                2.นางนรินทร์จันทร์  สุทธิธรรมต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ แม่สรวยสังกัดสพป.ชร2การพัฒนา 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ในบริบทของสถานศึกษา ด้วย Mondoi model 
                3. นางสาวเมธิญา  ยะขาว  ต าแหน่งครูช านาญการโรงเรียนบ้านผาเดื่อ  แม่ฟ้าหลวง    
สังกัดสพป.ชร3การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กปฐมวัยให้มีทักษะการรู้รอดปลอดภัยจากภัยใกล้ตัวและภัยพิบัติใน
ชุมชน โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิต 
               4. นางกัณชพร อินตั๋นครู ต าแหน่ง/สังกัดวิทยฐานะช านาญการพิเศษโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงท านุ
ประชา) สังกัดสพป.ชร.4การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานส าหรับเด็กปฐมวัย 
               5. Miss Catherine Etuge Mokeต าแหน่ง/สังกัดโรงเรียนเอกทวีวิทย์แม่สาย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน Tell me I forger, tech me and  I remember Invole me 
and I : communicativw English techniques. 6นางสุพิชญา เขียวเงี้ยว ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) 
พานสังกัดทัองถิ่นจังหวัดเชียงรายพัฒนาการสอนระบบมอนเตสซอรี่ 
              7. นางสาวบุณรดา  ชัยบุญเรืองต าแหน่ง/สังกัดครูช านาญการ/โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลเมือง
เชียงรายสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามแนววอลดอร์ฟส าหรับเด็ กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลจังหวัดเชียงราย 
 
           8. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการการท างานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการการ นิเทศ 
ก ากับ ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices) และการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
จังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่  9  กรกฏาคม  พ.ศ. 2563  ลงนามในประกาศ โดย นายวิญญู สันติภาพวิ
วัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กิจกรรมนี้บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยจังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นการบูรณาการกิจกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อราชการ ซึ่งคณะกรรมการแบ่งเป็น 
7 ทีมนิเทศ ด าเนินการนิเทศทุกสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่  โรงเรียนบ้านรวมมิตร  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1, โรงเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1, โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, โรงเรียนบ้าน
ผาเดื่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, โรง เรียนเวียงเทิง(เทิงท านุประชา) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4, โรงเรียนเอกทวีวิทย์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้ม  สังกัดส่งเสริมการปกครองทัองถิ่นจังหวัด
เชียงราย, โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) สังกัดส่งเสริมการปกครองทัองถิ่นจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนเชียงราย
ปัญญานุกูลสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
               ประเด็นการนิเทศ ได้แก ่
           1) การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้ด าเนินการอย่างไร 



๖๔ 

 

                         1.1) ด้านการบริหาร 
                         1.2 ) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
                         1.3)  ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย 
           2) การศึกษาและจัดเก็บข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการอย่างไร 
                     3) การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 และ ปี
การศึกษา 2563 ได้ด าเนินการอย่างไร 
           4) จุดเด่นและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best  Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ได้ 
ด าเนินการอย่างไร 
           5) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการนิเทศ                                                    
         ผลการด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
           1) การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
                       1.1) ด้านการบริหารผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งที่ได้รับการนิเทศ ได้ยึดหลักการบริหารการจัด
การศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ใช้หลักการบริหารตามรูปแบบของตนเอง ท าให้
โรงเรียนมีการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ตามมาตรฐานทุกด้าน   
                       1.2) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   ครูปฐมวัยแต่ละสังกัดได้ใช้แนวทางการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พุทธศักราช 
2562 และใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ เป็นวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) ท าให้ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านอยู่ในเกณฑ์ดี   
                        1.3) ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย  เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามแนวทางการจัด 
ประสบการณ์ 6 กิจกรรมหลัก ผลการประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับดี   
          2) การศึกษาและจัดเก็บข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท า 
ข้อมูลเด็กปฐมวัยอย่างเป็นปัจจุบันและรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่ก าหนด 
                    3) การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 และ ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนได้ด าเนินการเข้าระบบการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี
การศึกษา 2562 โดยใช้รหัสตามท่ีกรมกิจการเด็กและเยาวชนก าหนด ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
                    4) จุดเด่นและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best  Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้บริหารและ
ครูปฐมวัยมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของตนเองและเป็นตัวแทนของหน่วยงานต้นสังกัดเข้ารับการ
คัดเลือกในระดับจังหวัด และระดับภาค 16 (จังหวัดเชียงราย,จังหวัดพะเยา,จังหวัดแพร่ และ จังหวัดน่าน)  
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ซึ่งผลการคัดเลือกในระดับ ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 ตัวแทนของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งด้านการบริหารและด้านการจัดประสบการณ์ ได้แก่ นายสุทัด 
จันทะสินธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ได้รับรางวัลชนะเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ ครูช านาญ
การพิเศษ โรงเรียนบ้านรวมมิตร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดประสบการ์การศึกษาปฐมวัย  
           5) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการนิเทศ   
               คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่อง  การจัดเก็บข้อมูลเด็ก 
ปฐมวัยในกรณีเด็กไม่มีเลขบัตรประชาชน, ครูปฐมวัยไม่จบตามวุฒิ, การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562, วิธีการเข้าระบบ การประเมิน  การแนบใบ รบ.1 ,การพัฒนาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ การคัดกรองเด็ก 8 ประเภท,  การพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย และการดูแลเด็กในช่วงการ
ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  



๖๕ 

 

                2.8 ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จ านวน 80 คน  จ านวนผู้น า
เสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านผู้บริหาร จ านวน 5 คน ด้านการจัดประสบการณ์ จ านวน 7 
คน ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, ท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย, กองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่ 32, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ 
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล, ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 1 คน, ครูปฐมวัย จ านวน 1คน จาก ทุกสังกัด จ านวน 
10 โรงเรียน พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 จ านวน 
4 คน, ศึกษานิเทศก์สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นักวิชาการศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  และเด็กปฐมวัย   
 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  
            ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์การประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานได้ในอนาคต นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการอยากให้มีการบูรณาการ
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ต่อไป 
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
            ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย 
           จากการประชุมสรุปผลการด าเนินการตามโครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัด
เชียงราย ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกสังกัดที่เข้าร่วมประชุม ได้น าเสนอผลการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้เสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
                     ปัญหาและอุปสรรค  
            1) การจัดเก็บข้อมูลปฐมวัยด้วยแบบบันทึกแบบ Exel การน าข้อมูลมาต่อกันจะท าให้ยาก ควร
ท าเป็นแบบ Google Form  
                     2) เมื่อน าแบบกรอกข้อมูลแบบ Exel ให้โรงเรียน หากเผลอลบจะท าให้ข้อมูลหายต้องกรอกใหม่ 
                     3) ส่วนท้องถิ่นระบบการจัดเก็บข้อมูลเปลี่ยนจากปี 2562 จึงต้องขอข้อมูลจากดรงเรียนใหม่ท า
ให้ล่าช้า การขอข้อมูลบ่อยๆ ในเรื่องเดียวกัน ครูจะบ่นว่ากรอกบ่อย การซัพพอร์ทการขอข้อมูล และข้อมูลที่ต้อง
กรอก เช่น เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
                     4) ในกรณีโรงเรียนจ้างบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศเมื่อเลิกจ้าง หรือย้าย ข้อมูลจะขาดหายไป
หรือตกหล่นเพราะไม่ต่อเนื่อง 
                     5) ข้อมูลที่ได้จากต้นสังกัดทุกหน่วยงานบางครั้งมีการคลาดเคลื่อน Errer ขาดข้อมูลบางอย่าง  
บางส่วน 
                    6) ระบบประเมินตามมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชนให้ด าเนินการ  
ระบบโปรแกรมไม่รองรับการใช้พร้อมกันทั่วประเทศ ความล่าช้าการตอบข้อมูลของผู้รับผิดชอบระบบ เช็คข้อมูล
ไม่ได้ ติดต่อยาก ควรให้แต่ละสังกัดรีเช็คได้ ส่วนมาตรฐานเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ใช้มาตรฐานชาติ ส่วน
ระดับอนุบาลยังใช้มาตรฐานของต้นสังกัด ท้องถิ่น จะเริ่มใช้ในปี 2563 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายไม่มีศึกษานิเทศก์ แต่จะขอ 
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บูรณาการนิเทศร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายที่มีศึกษานิเทศก์ครบอ าเภอ 
                  7) กรอบการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ชัดเจน ขาดแคนผู้บริหาร ยินดีรับผู้บริหารจาก 
กระทรวงศึกษาธิการ 
                 8) ปัญหาแต่ละอย่างอาจต้องแก้ไขในระดับชาติ 
                9) ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมักจะคิดว่าเป็นครูระดับ 2 ไม่เท่าเทียมกับครู สพฐ. ขาดการนิเทศ  
ติดตาม ศึกษานิเทศก์มีน้อย หรือไม่มีเลยในบางสังกัด โรงเรียนยังต้องการรับการนิเทศเพ่ือให้เกิดความม่ันใจ 
          ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
          จากการประชุมสรุปงานการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย พบว่า ทุก
สังกัดเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 
          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  
          1) ควรเน้นด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร สื่อสารสร้างความเข้าใจ หลักสูตรปฐมวัย 2560 
          2) ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก พัฒนารอบด้านทั้ง 4 ด้าน บนพื้นฐานแต่ละบริบท ให้ครูน า
แนวคิด นวัตกรรม รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ไม่จ าเป็นต้องมานั่งอบรม 
          3) การใช้รูปแบบการนิเทศ Gobal Model ของ สพป.เชียงราย เขต 1 ซึ่งจะมีศึกษานิเทศก์ทุกกลุ่ม
โรงเรียน มีการใช้กระบวนการ PLC ให้เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือส่งต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
           4) การขับเคลื่อนการบูรณาการ ต้องการให้ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายท านวัตกรรม และชี้แจงท าความ
เข้าใจในการท า Good/Best Practice เพ่ือบูรณาการร่วมกัน 
           5) เลือกโมเดลการนิเทศ จัดกลุ่มโรงเรียนเพ่ือช่วยเหลือเร่งด่วน 
          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
          1) พัฒนาผู้บริหารให้เข้าใจเรื่องปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมบนพ้ืนที่สูง 
          2) ให้น าหลักสูตรบูรณาการกับ Active Learning สู่หลักสูตรทุกกิจกรรม 
          3) การนิเทศท่ีใช้รูปแบบการนิเทศแบบ Acta Model นิเทสบูรณาการเครือข่าย 
          4) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายด าเนินการบูรณาการทุกสังกัดได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม อยากให้สร้าง
ความเข้าใจกับโรงเรียน และร่วมส่งผลงาน Best Practice มากขึ้น 
          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
                       ไม่ได้ร่วมประชุมสรุปงาน 
          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
          1) ไม่ให้ปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกัน ใช้ข้อมูลร่วมกัน การให้งบประมาณสนับสนุนหน่วยงานที่มีจุดเน้น 
ร่วมกัน 
          2) ควรจัดใช้หลักการตามเด็กปฐมวัย ท าจุดเน้นร่วมกันใช้หลักการเดียวกัน 
          3) ควรมีกรรมการนิเทศระดับจังหวัดในจุดเน้นเดียวกัน 
                     กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 32 
                      1) อยากให้ครุแสวงหาความรู้ วิทยาการใหม่ 
                      2) ควรให้มีการบูรณาการนิเทศ  
            ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย 
            1) การจัดท าแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล IEP  แผนรายบุคคล IIP พัฒนาหลักสูตร ท ากายภาพบ าบัด  
ดนตรีบ าบัด 
            2) การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
             สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
             1) อยากให้การอบรมแบบลงลึกไม่อยากให้ระบุว่าสังกัดละ1-2 คน และควรอบรมในวันหยุด 



๖๗ 

 

             2) เป้าหมายของดรงเรียนเอกชนมีหลายประเภทการนิเทศ มีศึกษานิเทศก์ครบทุกอ าเภอ อยากได้
ศึกษานิเทศก์เฉพาะระดับปฐมวัย นิเทศโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ 
             3) พร้อมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยพร้อมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
             ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
             1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดได้ 
ชัดเจนขึ้นมาก ควรมียุทธศาสตร์ชัดเจน 
           2) การนิเทศควรมีการนิเทศแบบบูรณาการเหมือนเดิม 
           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
           1) มีความพร้อมในการร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
           2) มีจุดมุ่งเน้นเดียวกัน พร้อมบูรณาการร่วมกัน 
          โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 
          1) มีหลักสูตรรอบด้าน  พัฒนาครู ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
          2) จัดประสบการณ์ให้ส่งเสริม 4 ด้าน การพัฒนาเด็ก จัดประสบการณ์ตรง เน้นความสุข เชื่อม 
กับประสบการณ์เดิม บรรยากาศการเรียนรู้ ประเมินตามสภาพจริง เปลี่ยนแปลงการจัดประสบการณ์ 
          3) นิเทศอย่างหลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม และต่อเนื่อง 
          4) ควรบูรณาการให้ทุกส่วนมีส่วนร่วม  
          ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
           1) ควรส่งเสริมเด็ก 0- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย IQ,EQ 
           2) การบูรณาการร่วมกัน 
 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในปีงบประมาณต่อไป 
          1) ให้ผู้รับผิดชอบน าสรุปผลการพัฒนาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เสนอการประชุมอนุกรรมการปฐมวัยจังหวัดเชียงราย 
          2) การบูรณาการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในปีงบประมาณ 2563 มีความชัดเจนมากควร 
ด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป 
          3) แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดควรบูรณาการกับระดับอื่นๆ  
ให้ดีมากขึ้น 
          4) ควรให้ขวัญก าลังใจผู้ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยเสนอ  
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการมอบรางวัล แก่ผู้ชนะเลิศ ทั้งในระดับจังหวัด
และระดับภาค ในการประชุมประจ าเดือน 
          5) ควรเสนอโครงการปฐมวัยจากงบประมาณของจังหวัดเชียงรายโดยใช้การพัฒนาทักษะ 
สมอง (Excecutive Funtion:EF) 
         จากการเสนอแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในข้อ 4) ควรให้ขวัญก าลังใจผู้ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) โดยเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการมอบ
รางวัล แก่ผู้ชนะเลิศ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค ในการประชุมประจ าเดือน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้
ขออนุญาตให้ประท่านประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดเชียงราย และระดับภาค ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2563 ให้แก่ นายสุทัด 
จันทะสินธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และ นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านรวมมิตร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศด้าน



๖๘ 

 

การจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพญาภิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัด
เชียงราย 
 
การด าเนินการในปีต่อไป 
              การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

ภาพกิจกรรม 
 

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จ านวน 1 คน เดินทางไปประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 

ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร 
 

  

  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

ภาพกิจกรรม 
 
            ประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย วันที่  25  กุมภาพันธ์  2563   
จ านวน 35 คน ณ ห้องประชุมนพคุณส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ท าให้คณะกรรมการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามโครงการฯ และมีการระดมความคิดวางแผนการขับเคลื่อนตาม
โครงการฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

  

  

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

ภาพกิจกรรม 
 

การประชุมร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย กับสถาบันรักลูก RLG  
ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 

  

  

  
 
 
 
 
 
 

 
 



๗๓ 

 

ภาพกิจกรรม 
 การประชุมสร้างความเข้าใจและติดตามการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ และการศึกษาและ
เก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดเชยีงรายเพ่ือปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ School Mapping โดยบรูณาการกับโครงการศึกษา

และจัดเก็บข้อมูลปฐมวยัระดับพ้ืนที่ ซึ่งเป็นงบประมาณจา่ยแทนกันระหว่างส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา กับ 
ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

ภาพกิจกรรม 
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย (Executive Functions : EF) 

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  

  

  

  

  
 

 
 

 



๗๕ 

 

ภาพกิจกรรม 
 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงราย  

ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๖ 

 

ภาพกิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอ และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาปฐมวัย  

วันที่  29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

  

 

 

  

  
 
 

 
 

 



๗๗ 

 

ภาพกิจกรรม 
9.2.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอ และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษา

ปฐมวัยระดับภาค  จัดโดย ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)  
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

เกียรติบัตรชนะเลิศระดับภาค

 
 
 
 

 
 
 



๗๙ 

 

ภาพกิจกรรม 
9.2.9 การประชุม สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับโครงการ

ศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย  
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  

  

  
 

ภาพกิจกรรม 
9.2.10 การประชุม สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับ
โครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย  ระดับคณะกรรมการด าเนินงานของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและจัดท ารูปเล่มรายงานโครงการฯ 
วันที่ 4 กันยายน  พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเคเอสเพลส อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

  
 
 
 

 



๘๐ 

 

ภาพกิจกรรม 
9.2.11 ผู้รับผิดชอบไปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ (บางนา) 

  

  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

คณะผู้จัดท ำ 
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 2. นายสมนึก  ดาดี                      ผู้อ านวยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล          
    3. นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
    4. นายกริช  มากกุญชร         ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  
    5. พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน     ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
 
ผู้เรียบเรียง 
    1. นางธิดา  ขันดาวงศ์             ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
    2. นายศิลป์ชัย  ขันดาวงศ์                 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
    3. นายไกรพงษ์  จินดาค า    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
    4. นางวรุณี  แก้วสุข                   ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 
    5. นางกุลจิรา  บัวผัน                      ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
    6. นางสาวพรรณนาพัชร ฐากุลศิริโชติ  ศึกษานิเทศช านาญการ 
 
บรรณาธิการกิจ 
    1. นายสมนึก  ดาดี              ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
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