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 บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 การด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินงานตามกิจกรรมที่ต้นสังกัดก าหนดไว้ใน 5 
กิจกรรม ได้แก่ 1) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  2) ปรับปรุงแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด (พ.ศ.2561 -2564)  3) ขยายผล/ต่อยอด
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
และ 5) นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา  ซึ่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย ได้สรุปผลการด าเนินงาน  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สรุปผลการด าเนินงาน ตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการ    
ได้ดังนี ้
 1. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในจังหวัดเชียงราย ได้จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และด าเนินการกรอกข้อมูลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ      
พ.ศ.2561 ผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ คิดเป็น         
ร้อยละ 55 และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีเว็บไชต์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังวัดเชียงรำย 
ที่เป็นการรายงานข้อมูลการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  ปรากฏ ดังนี้   http://cri.meo.go.th 
http://www.cripeo.moe.go.th/school_mapping/  
 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด ตามข้อรายการที่ได้ก าหนดไว้   ได้แก่   

    - ข้อมูลประชากรของจังหวัดเชียงราย 
    - ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงราย 
    - สภาพการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย 
    - การน าแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน   

      - ปรับแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 
 3. การขยายผล/ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)   ตาม
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  1 นวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
เวียงป่าเป้า  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  นวัตกรรม เรื่อง    
บันไดภาษา 
 
 

http://www.cripeo.moe.go.th/school_mapping/
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 4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย         
ในจังหวัดเชียงราย จ านวน 8 หน่วยงาน  และมีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 102  คน ส่วนกิจกรรม/
นวัตกรรมที่สถานศึกษา/หน่วยงานได้น ามาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีทั้งหมด 7   
 5. การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้สร้างเครือข่ายการนิเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด  ได้แก่  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 – 4, กองการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย, 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, กก.ตชด.ที่ 32 (เชียงราย-พะเยา) เพ่ือเป็นแนวทางในการ
นิเทศการจัดการศึกษาปฐมวัยในล าดับต่อไป   
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
 
 จากการศึกษาด้านต านานพ้ืนเมืองต่าง ๆ  นักวิชาการท้องถิ่นของเชียงรายกล่าวว่าเรื่องราวเกี่ยว  
ด้วยเรื่องการตั้งอาณาจักรต่าง ๆ ที่เป็นดินแดนของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันนั้นได้ปรากฏในพงศาวดาร
เหนือ เป็นหนังสือคัมภีร์ใบลาน ตัวหนังสืออักษรธรรมล้านนา ต านานเมืองโยนกนครไชยบุรีศรีช้างแสน  บาง
แห่งเรียกว่าต านานโยนกนครราชธานีไชยบุรีศรีช้างแสง  เช่น ต านานสิงหนวัติ เป็นต้น แต่ละเล่มเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับเมืองโยนกทั้งสิ้น  จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพงศาวดารโยนก  อีกประการหนึ่งจะเกี่ยวพันกับ
อาณาจักรโบราณต่าง ๆ    อันเป็นที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน 
 เมื่อพญามังรายได้ทรงรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือในอาณาเขตรอบๆ ได้แล้วจึงทรงกรีฑาทัพไป
แสดงฝีมือในการยุทธ์ต่อหัวเมืองฝ่ายใต้ลงมาและได้ไปรวมพล ณ เมืองลาวกู่เต้า และหมอควาญได้น าช้าง
มงคลของพญามงัรายไปทอด (ผูก) ไว้ในป่าหัวดอยทิศตะวันออกพลัดหายไปพญามังรายจึงได้เสด็จติดตามรอย
ช้างไปจนถึงดอยทองริมแม่น้ ากกนัทธี ได้ทัศนาการเห็นภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์เป็นชัยภูมิที่ดี 
จึงได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นในที่นั่น ให้ก่อปราการโอบเอาดอยจอมทองไว้ในท่ามกลางเมือง ขนานนามเมืองว่า        
“เวียงเชียงราย”  ตามพระนามของพญามังรายผู้สร้าง เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805 โดยจังหวัด
เชียงราย มีข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญ  ดังนี้  

ลักษณะทางกายภาพ  
 ๑. ที่ตั้ง 
 จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 19 องศาเหนือ ถึง  20 
องศา 30 ลิปดาเหนือและเส้นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 45 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร 
 ๒. อาณาเขต 
  - ทิศเหนือ ติดต่อกับเมืองสาดและจังหวัดท่าขี้เหล็กของรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ และ
แขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว 
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงอุดมไชย ประเทศลาว 
  - ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอภูซาง อ าเภอจุน อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอภูกามยาว อ าเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยา , อ าเภอเมืองปาน อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง และอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
  - ทิศตะวันตก ติดกับอ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอพร้าว อ าเภอไชยปราการ อ าเภอฝาง และ
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และเมืองสาด รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ 
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รูปภาพ ที่ 1  แสดงแผนที่จังหวดัเชียงราย 

 จังหวัดเชียงราย มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ยาวประมาณ  130  กิโลเมตรและมีชายแดน 
ติดต่อกับ สปป.ลาว ประมาณ 180 กิโลเมตร ตามแผนที่จังหวัดเชียงราย 
 ๔. สภาพภูมิประเทศ 
 จังหวัดเชียงราย มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland)  
มีพ้ืนที่ราบสูงเป็นหย่อม ๆ ในเขตอ าเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้า และเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูง 
ประมาณ 1,500– 2,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่มแม่น้ าส าคัญในตอนกลางของ
พ้ืนที่ ได้แก่อ าเภอพาน เมืองเชียงราย แม่จัน แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ มีความสูงประมาณ 410–
580 เมตร จากระดับน้ าทะเล 
 ๕. สภาพภูมิอากาศ 
 จังหวัดเชียงราย ฤดูร้อนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุด 30.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35.4 องศาเซลเซียส ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม - 
กลางเดือนตุลาคม มีฝนตกทั้งปี 145 วัน ปริมาณฝนรวมตลอดทั้งปี  2,042.6  มิลลิเมตร ฤดูหนาว          
อยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 15.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่ าสุด 10.2 องศาเซลเซียส 
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 6. ข้อมูลการปกครอง และประชากร 
   6.๑ หน่วยการปกครองจังหวัดเชียงราย  แบ่งหน่วยปกครองออกเป็น 
   6.1.1 ส่วนราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงานส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง 
84 หน่วยงาน 
   6.1.2 ส่วนราชการสังกัดส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง   
เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลต าบล 72 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 70 แห่ง 
   6.1.3 อ าเภอ 18 อ าเภอ 124 ต าบล 1,751 หมู่บ้าน 

ตารางการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดเชียงราย 

ที ่ ชื่ออ าเภอ 
เขตการปกครอง 

ต าบล หมู่บ้าน เทศบาลนคร เทศบาลต าบล อบต. 

1 เมืองเชียงราย 16 228 1 10 5 
2 เวียงชัย 5 75 -  5 1 
3 เชียงของ 7 101 - 7 1 
4 เทิง 10 156 - 6 6 
5 พาน 15 234 - 2 14 
6 ป่าแดด 5 58 - 5 0 
7 แม่จัน 11 138 - 8 5 
8 เชียงแสน 6 70 - 5 2 
9 แม่สาย 8 87 - 4 6 
10 แม่สรวย 7 128 -  3 6  
11 เวียงป่าเป้า 7 93 - 4 5 
12 พญาเม็งราย 5 71 -  3 3  
13 เวียงแก่น 4 41 - 3 1 
14 ขุนตาล 3 55 - 3  1 
15 แม่ฟ้าหลวง 4 76 -  - 4 
16 แม่ลาว 5 64 - 3 4 
17 เวียงเชียงรุ้ง 3 43 - 1 3 
18 ดอยหลวง 3 33 -  - 3 

รวมทั้งสิ้น 124 1,751 1 72 70 
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 6.2 จ านวนประชากรของจังหวดัเชียงราย 
 ประชากร ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น 1,292,130 คน  จ าแนกเป็นชาย     
630,221 คน  หญิง 661,909 คน  
  - อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอเมืองเชียงราย  มีจ านวน  238,414 คน 
รองลงมา  ได้แก่ อ าเภอเชียงของ  มีจ านวน 124,956 คน และอ าเภอแม่สาย มีจ านวน 122,561 คน  
  - อ าเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอแม่สาย 430.04 คน/ตร.กม.  
รองลงมา ได้แก่ อ าเภอเมืองเชียงราย  196.05 คน/ตร.กม. และอ าเภอเวียงชัย 176.44 คน/ตร.กม. 
  
ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจังหวัดเชียงราย 
 จังหวัดเชียงราย มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้รับ
การศึกษาอย่างครบถ้วน รวมทั้งสามารถให้บริการแก่จังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพ่ือนบ้าน และใน
ปี พ.ศ.2561  จังหวัดเชียงรายมีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ดังนี้ 

 จ านวนนักเรียน นักศึกษา จ าแนกตามระดับและประเภทของสถานศึกษา 
 จ านวนนักเรียน นักศึกษา จ าแนกตามระดับ และประเภทของสถานศึกษา ในปี พ.ศ.2561  
จ าแนกได้  ดังนี้  

ระดับการศึกษา จ านวนนักเรียน นักศึกษา 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ระดับก่อนประถมศึกษา 50,274 
ระดับประถมศึกษา 91,133 
ระดับมัธยมศึกษา  
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 46,050 
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 29,383 
     - ปวช. 10,644 

การศึกษาอุดมศึกษา  
ปวส. 5,155 
ปริญญาตรี 15,454 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 180 
ปริญญาโท 380 
ปริญญาเอก 67 

รวมทั้งหมด 248,720 

*** แหล่งที่มา : แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย  
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ข้อมูลจ านวนนักเรียนระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 
 จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัย ซึ่งได้แยกเป็นระดับเตรียมอนุบาล และระดับอนุบาล/เด็กเล็ก 
ในปี พ.ศ.2561  จ าแนกได้ ดังนี้ 
 

ที่ หน่วยงาน สังกัด 
เตรียม 
อนุบาล 

อนุบาล/ 
เด็กเล็ก 

รวม 

1 สพป.เชียงราย  เขต 1 สพฐ. - 3,448 3,448 
2 สพป.เชียงราย  เขต 2 สพฐ. - 4,927 4,927 
3 สพป.เชียงราย  เขต 3 สพฐ. - 6,100 6,100 
4 สพป.เชียงราย  เขต 4 สพฐ. - 4,319 4,319 
5 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สพฐ. - 17 17 
6 โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถ. 10,931 9,126 20,057 
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สกอ. 55 218 273 
8 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ตชด. - 412 412 
9 โรงเรียนเอกชนในระบบ  สช. 183 7,965 8,148 

10 สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พม. 2,573 - 2,573 
 รวม  13,742 36,532 50,274 

*** แหล่งที่มา : แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย  

สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) การศึกษาเด็กปฐมวัยภาพรวมจังหวัด
เชียงราย โดยหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน และได้สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์         
(SWOT Analysis) การศึกษาเด็กปฐมวัยภาพรวมจังหวัดเชียงราย ที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2560-2564 มี  ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength- S)   
ด้านคุณภาพการศึกษา 
 1. ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษาที่

กว้างไกล 
 2. บุคลากรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีคุณภาพ และศักยภาพในการจัดการศึกษา 
 4. หน่วยงานและสถานศึกษาส่วนใหญ่ มีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

และเพียงพอต่อความต้องการ 
 5. สถานศึกษาส่วนใหญ่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 
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ด้านโอกาสทางการศึกษา 
 1. มีสถานศึกษาหลากหลาย ครอบคลุมทุกระดับและทุกประเภทตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนถึงระดบัอุดมศึกษา 
 2. จัดการศึกษาได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 3. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาและการ

ประกอบอาชีพ 
ด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
 1. หน่วยงานและสถานศึกษามีการบริหารงานในรูปองค์คณะบุคคล 
 2. มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา ไปยังสถานศึกษาและชุมชน 
 3. หน่วยงานทางการศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
 4. ระบบข้อมูลสารสนเทศในองค์กรเอื้อต่อการบริหารจัดการ 

จุดอ่อน (Weakness- W)   
ด้านคุณภาพการศึกษา 
 1. ครูผู้สอนบางส่วนมีวุฒิไม่ตรงวิชาเอก/ไม่เพียงพอ 
 2. ครูผู้สอนปฏิบัติงานสอนไม่เต็มที่ เนื่องจากมีภาระงานอ่ืนที่ได้มอบหมายจ านวนมาก 
 3. ครูบางส่วนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 4. ครูและบุคลากรรุ่นใหม่บางส่วนขาดความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 5. ผู้เรียนบางส่วนขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม ขาดคุณธรรม จริยธรรมและทักษะชีวิต 

ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ความมีวินัย อดทน ความรับผิดชอบ  
 6. ผู้เรียนขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 7. การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนด้านภาษา และด้านทักษะชีวิต ยังไม่เข้มแข็ง 
 8. สถานศึกษาไม่มีการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น กับหน่วยการจัดประสบการณ์ 
 9. ขาดการน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
 10. สถานศึกษาสังกัด อปท. ยังขาดแคลนต าแหน่งศึกษานิเทศก์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
ด้านโอกาสทางการศึกษา 
 1. ความไม่เสมอภาค ขาดความเท่าเทียมในการสนับสนุนการศึกษาระหว่างภาครัฐและ

เอกชน 
 2. ความแตกต่างทั้งชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม อาชีพ รายได้ ถิ่นที่อยู่ ก่อให้เกิดความ

ยุ่งยากในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
 3. การเจ็บป่วยของเด็กปฐมวัย อันเนื่องมาจากโรคติดต่อในโรงเรียน ศูนย์พัฒนา      

เด็กเล็ก และสถานรับเลี้ยงเด็ก มีผลท าให้เด็กขาดโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในการที่เด็ก
ป่วยบ่อย ๆ ท าให้เด็กขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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ด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 
 1. สถานศึกษาขนาดเล็กมีจ านวนมาก 
 2. บุคลากรสายสนับสนุนด้านการศึกษาไม่เพียงพอ 
 3. ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย ยังไม่เข้มแข็ง 
 4. ความพร้อมและคุณภาพของสถานศึกษาแตกต่างกัน 
 5. ไม่มีหน่วยงานกลางในการบูรณาการ การศึกษาในระดับจังหวัด 
 6. การสรรหาครูยังไม่สามารถเปิดโอกาสให้คนเก่งเข้ามาเป็นครูได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัด

ในเรื่องใบประกอบวิชาชีพ 

โอกาส (Opportunity - O)   
 1.  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา มีเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ทันสมัย  สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 2. รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ส่งผลต่อการศึกษาที่ต้องปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการศึกษาให้ทันสภาวการณ์ 
 3. องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและผู้ปกครองส่วน

ใหญ่ให้ความส าคัญและเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนการศึกษา 
 4. มีหน่วยงานหลากหลายหน่วยงาน/องค์กร ที่พร้อมให้การสนับสนุนพัฒนาการศึกษา 
 5. แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอ้ือต่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ

ประชาชน และเป็นแนวทางการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษา 

 6. มีพหุวัฒนธรรมที่ท าให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และยอมรับวัฒนธรรมที่
หลากหลาย เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 7. ยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัดสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนในพื้นท่ี 
 8. แหล่งเศรษฐกิจด้านการเกษตร/อุตสาหกรรม และประมงในพ้ืนที่เป็นการเพ่ิมโอกาส

ในการประกอบอาชีพ เช่น มีพืชเศรษฐกิจมีทรัพยากรทางการประมง  

อุปสรรค (Threat - T)   
 1. นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนา

การศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
 2. การประเมินในสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษามีมากเกินไป 
 3. ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ยังไม่ครอบคลุม เต็มพ้ืนที่ 
 4. สื่อและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการลงทุนในการจัด

การศึกษา 
 5. ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชน

อย่างรวดเร็ว ท าให้ประชาชนมีค่านิยมในเชิงวัตถุนิยมเข้มข้นมากขึ้น ส่งผลต่อการจัดการศึกษา         
ที่ยากขึน้ 

 6. สภาพภูมิประเทศที่ติดกับชายแดนก่อให้เกิดปัญหา ความไม่ม่ันคง 
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 7. ปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจนของผู้ปกครอง สังคม และครอบครัวที่แตกต่างกัน
ส่งผลกระทบ ต่อการจัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส 

 8. สัดส่วนของงบประมาณเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่สอดคล้องกับการบริหาร
จดัการ 

 9. หน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปเก็บข้อมูล และน ากิจกรรมลงสู่สถานศึกษามากเกินไป ท าให้
ครูจัดการเรียนการสอนไม่เต็มที่ 

 10. องค์คณะบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษายังไม่สามารถมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการได้อย่างจริงจัง เนื่องจากระเบียบ กฎหมาย แนวทางไม่ชัดเจน รวมทั้งไม่
มีมาตรการที่จริงจังในการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 2 
ความเป็นมาโครงการ 

 

หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดในมาตรา 54 ระบุว่า 
รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา   
ให้สมกับวัย โดยการส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามา     
มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา        
เด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ โดยอาศัยจังหวัดเป็นฐานในการขับเคลื่อน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ในระดับพ้ืนที่ภาคและจังหวัด มีกิจกรรม       
ที่ด าเนินการ 4 เรื่อง ได้แก่ สร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทางและเป้าหมาย  
การด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย และแผนที่ตั้ง
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด จัดท าแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับ
จังหวัด และคัดเลือก รวบรวมผลงานวิจัย นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของพ้ืนที่ระดับภาค 
และจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมาย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงจัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยอาศัย
การบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ ระดับภาค และระดับจังหวัดขึ้น 

ในการนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการขับเคลื่อน 
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงรายขึ้น เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน
แนวนโยบายของการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการเสริมสร้าง        
ความตระหนัก และพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้    
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัยของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงร ายที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สอดคล้อง             
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
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วัตถุประสงค์ 

6.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงรายให้มี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ก าหนดไว้ 

6.2 เพ่ือขยายผลและต่อยอดการด าเนินงานเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น 

6.3 เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน/
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 

เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  
 7.1.1 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอนุบาล (อนุบาล 1-3) มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ร้อยละ 50 
 7.1.2 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม 

สนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ร้อยละ 80 
 7.1.3 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยที่มีการน าไปขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงานสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

 7.1.4 จ านวนผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เก่ียวข้องที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย  จ านวน   
100 คน 

เชิงคุณภาพ  
 7.2.1 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอนุบาล (อนุบาล 1-3) มีคุณภาพตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561 และมีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับผ่าน
เกณฑ์ข้ันต้นขึ้นไป 

 7.2.2 สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดได้รับการนิเทศ 
ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง  

 7.2.3 ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่มีการน าไปขยายผลต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในระดับจังหวัด   

 7.2.4 ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาให้ มี
ศักยภาพในการจัดกิจกรรม   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 
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ขอบเขตการด าเนินงาน 
 การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดขอบเขตของการด าเนินงานตามกรอบ และแนวทางที่ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดไว้  ดังนี้ 

1. กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ ได้ด าเนินการตามกิจกรรมที่ สป.ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
 กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับ

จังหวัด (พ.ศ.2561 – 2564)  
 กิจกรรมที่ 3 ขยายผล/ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี  

(Best Practices)  
 กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา 
 2. การด าเนินโครงการในภาพรวม ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ไว้ดังนี้ 
 2.1 ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน และกรอบระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด 
 2.2 น าเสนอโครงการ หรือกิจกรรมตามขอบเขตการด าเนินงานฯ งบประมาณ และ
กรอบระยะเวลาให้กรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 2.3 ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน และกรอบระยะเวลาการด าเนินงานโครงการฯ 
ที่ก าหนด 
 2.4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และ
สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
 2.5 ศึกษา วิเคราะห์ และประมวลสรุปข้อมูลผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค
การด าเนินงาน จัดส่งส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นราย   
ไตรมาส 
 2.6 จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด จัดส่งส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นราย
ไตรมาส 
 2.7 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และเอกสารข้อมูลผล
การด าเนินงานภาพรวมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดส่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และน าไปใช้ประโยชน์ในล าดับต่อไป  
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กิจกรรม และระยะเวลาด าเนินงาน 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดกิจกรรม และระยะเวลาด าเนินงาน ไว้ ดังนี้ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินโครงการ  1-31 มกราคม 2562 
2. ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินโครงการ 
ในระดับจังหวัดเชียงราย 
     2.1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ทิศทาง เป้าหมายการด าเนินงาน ตลอดจนองค์ความรู้ นวัตกรรม รูปแบบ 
และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพทั้งใน
และต่างประเทศ 
     2.2 ศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและองค์ความรู้ นวัตกรรม 
รูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่หน่วยงานและ
สถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
     2.3 ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานโครงการ จัดท าเป็นคู่มือการ
ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
จังหวัดเชียงราย 
     2.4 จัดท า Time Line/ปฏิทิน การด าเนินโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ของจังหวัดเชียงราย  

กุมภาพันธ์ 2562 

3. จัดประชุมเพ่ือชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบแนวทางการด าเนิน
โครงการฯ ให้กับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับ
จังหวัดเชียงราย 

มีนาคม 2562 

4. ด าเนินกิจกรรมตามกรอบและแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ 
  
     4.1 จัดท า/ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
เชียงราย 
     4.2 ปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ
ระดับจังหวัดเชียงราย 
     4.3 ขยายผล/ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของ
การจัดการศึกษาปฐมวัยสู่หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 
     4.4 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย 
     4.5 นิเทศ ก ากับ ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจังหวัดเชียงราย    

เมษายน – กรกฎาคม 
2562 

เมษายน – พฤษภาคม 
2562 

พฤษภาคม 2562 
 

มิถุนายน 2562 
 
 

กรกฎาคม 2562 
 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
2562 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
5. ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ 
     5.1 ติดตามปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินการ 
     5.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานที่ดีจากการ
ปฏิบัติงาน 
     5.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 
     5.4 จัดท ารูปเล่มรายงาน และเผยแพร่รายงานผลการด าเนินโครงการ  

สิงหาคม 2562 

 
งบประมาณ 

ตามใบงวดที่  ว.  บันทึกที่ ศธ 0268  ลงวันที่  18  มกราคม 2562  กลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลผลผลิต/โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  340,000 บาท  

แหล่งงบประมาณ   
งบประมาณ สป. 2562   งบรายจ่าย  งบรายจ่ายอื่น   หมวดรายจ่าย  ค่าตอบแทนใช้สอย  
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ส่วนที่ 3 
การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ  
กิจกรรมที่ 1 การจัดทําข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด  

(พ.ศ.2561 – 2564)  
กิจกรรมที่ 3 ขยายผล/ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี (Best 

Practices)  
กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
กิจกรรมที่ 5 นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา 

 
แผน/ปฏิทินการด าเนินงาน 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
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แนวปฏิบัติ 

 โดยในแต่ละกิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ได้ดําเนินการ  ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
ได้ดําเนินการและประสานการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ใน
ระดับจังหวัดเชียงราย ได้แก่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) และท้องถิ่นจังหวัด
เชียงราย และจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ ซึ่งได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. กําหนดเวลาที่จัดกิจกรรม  วันที่ 29-30 เมษายน 2562 
 2. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม  จํานวน 100 คน  
 3. กิจกรรมที่ดําเนินการ 
  3.1 การกําหนดกรอบและแนวทางการดําเนินงาน และกรอบระยะเวลาดําเนินการ
กรอกข้อมูลตามโปรแกรมการกรอกข้อมูล 
  3.2 ประสาน จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับปฐมวัย และ
ทบทวนแผนที่ตั้งของสถานศึกษาระดับปฐมวัย (School Mapping) จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
ในสังกัด 
  3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากระบบฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  3.4 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับปฐมวัยใน
ระดับจังหวัด จัดทําเป็นสารสนเทศทางการศึกษา สถิติการศึกษา หรือดัชนีการศึกษาระดับปฐมวัย
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
  3.5 นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการจัดทําข้อมูลสารสนเทศ
เด็กปฐมวัย และแผนที่ตั้งของหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด เพ่ือสร้างความร่วมมือหรือให้
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
  3.6 ปรับปรุงระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และนําเสนอใน
รูปแบบข้อมูลที่ทันสมัย Dashboard ที่ใช้แสดงข้อมูลภาพรวม หรือส่วนที่แสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้
จากการประมวลผลร่วมกันทั้งระบบ 
 4. รูปภาพ/ภาพถ่ายกิจกรรมที่ดําเนินการ กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ของจังหวัดเชียงราย ในวันที่   29-30        
เมษายน 2562  
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จัดระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2562 

 
กิจกรรมที่  2 การปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ         

ระดับจังหวัด (พ.ศ.2561-2564)  
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับพ้ืนที่ 
(พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเชียงราย โดยได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. กําหนดช่วงเวลาในการจัดประชุมเพ่ือทบทวนและปรับปรุงแผนฯ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562  
2. สถานที่จัดประชุม  ณ ห้องประชุมโรงแรมอินคํา  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
3. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการดังกล่าว  จํานวน 33 คน มีหน่วยงานต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุม ได้แก่  
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 4 

 

 

ภาพที่ 5 

 

 

ภาพที่ 6 
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24. นายศิลป์ชัย  ขันดาวงศ ์   ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย  
 25. นายสืบศักดิ์  พรหมแยม้  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย  
 26. นางสาวนันทนา  จันทร์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย 
 27. นางดวงคิด  จรเอ้กา  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย  
 28. นางวรณุี  แก้วสุข  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย  
 29. นางสาวจุฑาธิบดิ์  กลุด ี  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย 
 30. นายอนุรักษ์  พรมเลข    ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย 
 31. นางกุลจิรา  บัวผัน  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย 
 32. นางสาวพรรณพัชร์  ฐากูลสิรโิชติ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย 
 33. นายไกรพงษ์  จินดาคํา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ศธจ.เชียงราย 
 

************************************************************************* 
 

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัตกิารเพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจ และวางแผนในการคัดเลือกผลงานวิจัยนวัตกรรม
และแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) และการปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   
วันที่ ๑1 กรกฎาคม  ๒๕๖2  ณ ห้องประชุม โรงแรมอินค า อ.เมือง  จ.เชียงราย 

**************************************************************************  
 ๑. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย/รกัษาการในตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   
 2. ศึกษานิเทศก์ผูร้ับผดิชอบการศกึษาปฐมวัย สพป.เชียงราย เขต ๑  
  3. ศึกษานิเทศก์ผูร้ับผดิชอบการศกึษาปฐมวัย สพป.เชียงราย เขต ๒  
 4. ศึกษานิเทศก์ผูร้ับผดิชอบการศกึษาปฐมวัย สพป.เชียงราย เขต ๓  
 5. ศึกษานิเทศก์ผูร้ับผดิชอบการศกึษาปฐมวัย สพป.เชียงราย เขต ๔   
 6. ศึกษานิเทศก์ผูร้ับผดิชอบการศกึษาปฐมวัย สังกัดเทศบาลนครเชียงราย   
 7. ประธานชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาระดบัปฐมวัย     
        สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย   
 8. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย หรือผู้แทน  
 9. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย หรือผูแ้ทน   
 ๑0. นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย หรือผู้แทน   
 ๑1. ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ หรือผู้แทน    
 ๑2. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
 ๑3. ผู้รับผิดชอบการการศึกษาปฐมวัย ศธภ.๑๖    
 14. นายสัมพันธ์  อะทะสุวรรณ   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ศธจ.เชียงราย หรือผู้แทน 
 15. พันจ่าตรี ฉลอง  อ่อนนวล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.เชยีงราย 
 16. นายสมนึก  ดาด ี  ผอ.กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผล ศธจ.เชียงราย     
 17. นายสะอาด  คําตัน    ศึกษานิเทศก์   ศธจ.เชียงราย     
 18. นางเสถียร  สุวรรณจักร   ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย     
 19. นางนรินทร  ชมชื่น    ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย 
 ๒0. นายวีรัตน์  สานุมิตร    ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย    
 ๒1. นางเสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว   ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย   
 22. นายประดิษฐ์  เตชนันท์  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย 
 23. นางธิดา  ขันธ์ดาวงศ ์  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย   
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4. กําหนดการประชุมปฏิบัติการเพ่ือชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจและวางแผนในการ
คัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี และการปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ดังนี้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. กําหนดรายละเอียด ในการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ
ระดับพ้ืนที่ (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดเชียงราย  ดังนี้ 

 5.1 ข้อมูลประชากรของจังหวัดเชียงราย 
 5.2 ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงราย 
 5.3 สภาพการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย 
 5.4 การนําแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

  - ปรับแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับ
พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
 

 ก าหนดการประชมุปฏิบัติการเพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจและ  
การปรบัปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   

 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุม โรงแรมอินค า  อ.เมือง  จ.เชียงราย 
*******************************************************************  

วันที่ 11 กรกฎาคม  2562   
เวลา  08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบตัิการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ     
        09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด  โดย ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย      
        09.30 – 10.00 น. - การชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นท่ี  

(ภาคและจังหวัด) โดย นายสมนึก  ดาดี  ผอ.กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผล   
ศธจ.เชียงราย  

        10.00 – 11.00 น.  - การวางแผนการคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรมและแนวปฏิบัติ ทีด่ี (Best Practice)  
ระดับปฐมวัย ของจังหวัดเชียงราย  โดย ดร.นรินทร  ชมชื่น  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย  

        11.00 – 12.00 น. - การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เครื่องมือการประเมิน/คัดเลือก ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับ ปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย  
โดย ศน.เสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย  

        12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    
        13.00 – 14.00 น. - การพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษาระดับปฐมวัย(School Mapping)  

ระดับจังหวดัเชียงราย  โดย นายไกรพงษ์  จินดาคํา จนท.คอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบาย 
และแผน   

        14.00 – 16.00 น.  - การปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ศธจ.เชียงราย  โดย ดร.นรินทร  ชมชื่น    
**********************************************************************  

หมายเหตุ      
1. ตารางนี้สามารถปรับ/ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
2. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. – 10.45 น. และ 14.30 น. – 14.45 น. 
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 6. รูปภาพ/ภาพถ่ายในการจัดกิจกรรม 

จัดในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 

 
กิจกรรมที่ 3 ขยายผล/ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ดําเนินการคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (Best Practice) โดยมีรายละเอียดในการจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 

1. กําหนดเวลาที่จัดในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 
2. สถานที่จัดกิจกรรม  ณ ห้องประชุมร้านอาหารเอกโอชา  อ.เมือง  จ.เชียงราย   
3. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม  จํานวน 100 คน   
4. โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมในกิจกรรมคัดเลือก แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ได้แก่ 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 4 

 

 

ภาพที่ 5 

 

 

ภาพที่ 6 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน สังกัด ชื่อผลงาน 
1 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น กองการศึกษาเทศบาลนคร

เชียงราย 
Project Approach to Smart 
Learning 

2 อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 การจัดการศึกษาตามแนวมอนเตส
ซอรี ในบริบทท้องถิ่น ด้วย
กระบวนการ AICA  

3 อนุบาลเวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2 บันไดภาษา 
4 อนุบาลแม่สาย (สาย

ศิลปศาสตร์) 
สพป.เชียงราย เขต 3 กระบวนการบริหารระดับปฐมวัย

ด้วย C.A.M.S Model 
5 อนุบาลบ้านรักเด็ก สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การ
พัฒนาจิตปัญญา 

6 บ้านเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต 4 สนามเด็กเล่น BBL ตามรอยพระ
ยุคลบาท 

7 ตชด.อาชีวศึกษา 
เชียงราย-พะเยา 

กก.ตชด.ที่ 32 (เชียงราย-
พะเยา) 

การเรียนภาษาอังกฤษตาม
ธรรมชาติ 

 
 5. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ผลงานการปฏิบัติ   ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังที่ ปรากฏ 
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- สําเนา - 

 
คําสั่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

ที่      /2562 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลอืกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

 ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
……………………................................................................................................................................................….. 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดให้มี 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) ขึ้น โดยอาศัยการบูรณาการการ
ทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพ้ืนท่ีระดับจังหวัด ในการนี้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจึงได้ดําเนินโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงราย และได้จัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย (Best Practice) ขึ้น ในวันที่  23  สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ร้านอาหารเอกโอชา  อ.เมือง  จ.เชียงราย        
 เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงมีคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี ้
 1. นายสมนึก ดาดี ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล     ประธานกรรมการ 
 2. นายอนุรักษ์  พรมเลข   ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย   กรรมการ 
 3. นายประดิษฐ์  เตชนันท์  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย   กรรมการ 
 4. นายสะอาด  คําตัน  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย    กรรมการ 
 5. นางดวงคิด  จรเอ้กา  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย   กรรมการ 
 6. นางเสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย   กรรมการ 
 7. นางธิดา  ขันดาวงศ์  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย       กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ :  พิจารณาคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผลงานทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นท่ี เพื่อเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภาคในลําดับต่อไป    
 ให้ผู้ที่ไดร้ับแต่งตั้งตามคําสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลตุามวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
   สั่ง ณ วันท่ี     สิงหาคม พ.ศ.2562  
  
 
      (นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา) 

      ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   
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 6. รูปภาพ/ภาพถ่ายการดําเนินกิจกรรม    

จัดในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 

 
 กิจกรรมที่ 4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ดําเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดย
บูรณาการกิจกรรม ไปพร้อมเดียวกันกับกิจกรรมการคัดเลือก วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ซึ่ง
จัดขึ้นในวันที่ 23  สิงหาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยบุคลากรครู จํานวน     
102 คน ซึ่งกําหนดการจัดกิจกรรม  ดังนี้ 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 4 

 

 

ภาพที่ 5 

 

 

ภาพที่ 6 
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 1. กําหนดการจัดกิจกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

ก าหนดการจัดกิจกรรมคัดเลือกผลงาน และแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 วันที่ 23 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมร้านอาหารเอกโอชา  อ.เมือง  จ.เชียงราย 
*******************************************************************  

วันที่ 23 สิงหาคม  2562   
เวลา  07.00 – 09.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกผลงาน และแนวปฏิบตัิที่ดี     
        07.00 – 09.45 น.  โรงเรียน จดับูธนําเสนอผลงาน และแนวปฏิบตัิที่ดี  

(Best Practice) ให้เป็นท่ีเรียบร้อย      
        09.45 – 10.30 น.  พิธีเปิดกิจกรรมการคัดเลือกผลงาน และแนวปฏิบตัิที่ดี (Best  

Practice) โดย  นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา  ศึกษาธิการ 
จังหวัดเชียงราย   

        10.30 – 11.00 น.  ประธานในพิธี เดินเยีย่มชมบูธนําเสนอผลงาน และแนวปฏิบตัิที่ดี  
ของโรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียน     

        11.00 – 12.00 น.  นําเสนอผลงาน และแนวปฏิบัติทีด่ี ของโรงเรียน  จํานวน 2 โรง 
        12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน    
        13.00 – 15.00 น.  นําเสนอผลงาน และแนวปฏิบัติทีด่ี ของโรงเรียน  จํานวน 5 โรง    
        15.00 – 16.00 น.   คณะกรรมการเดินเยี่ยมชมบูธนําเสนอผลงานและแนวปฏิบัติที่ดี 

ของโรงเรียนทั้ง 7 โรง  
        16.00 – 16.30 น.   ประกาศผลการคัดเลือก และมอบรางวัล 
            16.30 น.   เสร็จพิธี 
 

**********************************************************************  
หมายเหตุ      

1. กําหนดการนี้สามารถปรับ/ยดืหยุ่นไดต้ามความเหมาะสม 
2. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. – 10.45 น. และ 14.30 น. – 14.45 น. 
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 2. รูปภาพการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน    

จัดในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 

 
 กิจกรรมที่ 5  นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา  

 กิจกรรมการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา ที่มีการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ทางกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้กําหนดกิจกรรมนิเทศ โดยอาศัยการบูรณาการการทํางาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นท่ีระดับจังหวัด แบ่งกรรมการนิเทศออกเป็น 7 สายนิเทศ และกําหนด
ช่วงเวลาการนิเทศในระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม – 19 สิงหาคม 2562  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 4 

 

 

ภาพที่ 5 

 

 

ภาพที่ 6 
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 1. วางแผนการนิเทศ และกําหนดปฏิทินนิเทศ  ดังนี้ 
 
ที ่ โรงเรียน สังกัด วันท่ีนิเทศ กรรมการนิเทศ 

1 อนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1 6 สิงหาคม 2562 

1. นายวสันต์  ปัญญา 
2. นางจีรวรรณ  ศรีนิล 
3. นางนรินทร  ชมชื่น 
4. นางกุลจิรา  บัวผัน 
5. น.ส.พรรณพัชร์ ฐากุลสิริ
โชติ 

2 อนุบาลเวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2 5 สิงหาคม 2562 

1. นางกังสดาล  แจ้งมณี 
2. น.ส.อิชยาพัฒน์ มณีรัตน์ 
3. นายวีรัตน์  สานุมิตร 
4. นายอนุรักษ์  พรมเลข 
5. น.ส.นันทนา  จันทร์ฝั้น 

3 
อนุบาลแม่สาย 

(สายศิลปศาสตร์) 
สพป.เชียงราย เขต 3 8 สิงหาคม 2562 

1. นางอลินลัทธ์  จันทร์เลน  
2. นายอังคาร  อยู่ลือ  
3. นายสืบศักดิ์  พรหมแย้ม  
4. นางดวงคิด  จรเอ้กา  
5. นางนรินทร  ชมชื่น  

4 บ้านเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต 4 9 สิงหาคม 2562 

1. น.ส.ยุพิน  บุญประเสริฐ  
2. นายพงศ์พันธ์  ไชยบุญเรือง  
3. น.ส.สะติม  คํามา  
4. นางเสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว  
5. น.ส.จุฑาธิบดิ์  กุลดี  

5 
ตชด.อาชีวศึกษา 
เชียงราย-พะเยา 

กก.ตชด.ที่ 32 13 สิงหาคม 2562 

1. พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ จิตวิจารณ์    
2. ร.ต.อ. ศักดิ์  สบบง   
3. นางวรุณี  แก้วสุข    
4. นายสมนึก  ดาดี   
5. นายไกรพงษ์  จินดาคํา   

6 เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 14 สิงหาคม 2562 

1. นายศิลป์ชัย  ขันดาวงศ์    
2. น.ส.ปุณณัตถ์  ไชยคํา   
3. นางเยาวภา  ชมภูพิทักษ์   
4. น.ส.วนัญศิมา  สักลอ     

7 อนุบาลบ้านรักเด็ก 
สํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสรมิ
การศึกษาเอกชน 

19 สิงหาคม 2562 

1. นางปฑิตา  สมุทรารินทร์   
2. น.ส.สายอรุณ  ประเสริฐ   
3. นายสะอาด  คําตัน   
4. นายประดิษฐ์  เตชะนันท์   
5. นางเสถียร  สุวรรณจักษ์   
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 2. กําหนดหัวข้อเรื่องท่ีไปนิเทศ  ดังนี้ 
  ด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   - การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
   - การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด 
   - การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 
   - การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
   - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
  ด้านที่ 2 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
   - การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
   - การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
   - การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
   - การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรม  
      และความเป็นพลเมืองดี 
   - การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
  ด้านที่ 3 นวัตกรรมและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
   - ความสําคัญของผลงาน หรือนวัตกรรมที่นําเสนอ 
   - คุณลักาณะของผลงาน หรือนวัตกรรม 
   - คุณประโยชน์ของผลงาน หรือนวัตกรรม 

 3. รูปภาพ/ภาพถ่ายกิจกรรมที่ไปนิเทศโรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

นิเทศในช่วงระหว่าง วันที่ 6-19 สิงหาคม 2562 

 นิเทศโรงเรียนอุบาลบ้านรักเด็ก  สํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน 

 

 

ภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 4 
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นิเทศโรงเรียนบ้านเกี๋ยง   สพป.เชียงราย เขต 4 

 
 

นิเทศโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า   สพป.เชียงราย เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 4 

 

 

ภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 4 
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นิเทศโรงเรียนเทศบาล 7  ฝั่งหมิ่น   เทศบาลนครเชียงราย 

 
 

นิเทศโรงเรียนอนุบาลแม่สาย  (สายศิลปศาสตร์)  สพป.เชียงราย เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 4 

 

 

ภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 4 
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นิเทศโรงเรียนอนุบาลนางแล  (บ้านทุ่ง)  สพป.เชียงราย เขต 1 

 
นิเทศโรงเรียน ตชด. อาชีวะ  สังกัด  กก.ตชด.ที่ 32 (เชียงราย – พะเยา) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 4 

 

 

ภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 3 

 

 

ภาพที่ 4 
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ส่วนที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงาน และ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ  

 กิจกรรมที่ 1 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด   
  1) สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดพัฒนาสังคมและความมั่นคง        

ของมนุษย์ (พมจ.) ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับอนุบาลต่่ากว่า 3 ขวบ ได้จัดท่า
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และด่าเนินการกรอกข้อมูลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 
จ่านวน ทั้งหมด 47 แห่ง (ครบทุกแห่ง) คิดเป็นร้อยละ 100  

 2) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)       
ในจังหวัด เชียงราย ซึ่งจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับอนุบาลต่่ากว่า 3 ขวบ และ อนุบาล 1-3 ได้จัดท่า
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และด่าเนินการกรอกข้อมูลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม มาตรฐาน
ชาติจ่านวน 60 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10 (ทาง อปท. จะมีการขยายผลในล่าดับต่อไป)   

 3) ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีเว็บไชต์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังวัดเชียงรำย 
ที่เป็นการรายงานข้อมูลการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  ปรากฏ ดังนี้ 

                 http://cri.meo.go.th http://www.cripeo.moe.go.th/school_mapping/  

 กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด  
  1)  ได้ปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด ตามข้อ

รายการที่ได้ก่าหนดไว้  ได้แก่   
    - ข้อมูลประชากรของจังหวัดเชียงราย 
    - ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงราย 
    - สภาพการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย 
    - การน่าแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการด่าเนินงาน   

      - ปรับแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 

http://www.cripeo.moe.go.th/school_mapping/
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 กิจกรรมที่ 3 ขยายผล/ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  
 จากผลการด่าเนินงานคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ปรากฏผลดังนี้ 

 รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า  สังกัดส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  นวัตกรรม เรื่อง  บันไดภาษา 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ได้แก่   โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปะศาสตร์)  
      สังกัดส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
      เชียงราย เขต 3  นวัตกรรม เรื่อง กระบวนการ 
      บริหารระดับปฐมวัยด้วย C.A.M.S Model  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้แก่   โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก สังกัดส่านักงา 
      คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)   
      นวัตกรรม เรื่อง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
      สู่การพัฒนาจิตปัญญา  

 กิจกรรมที่ 4  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   
 ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย   
 1. มีสถานศึกษาและหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย จ่านวน 7 หน่วยงาน  และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ่านวน  
102  คน  ได้แก่ 
 - ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า  สพป.เชียงราย เขต 2  จ่านวน  12 คน 
 - ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป.เชียงราย เขต 3   
จ่านวน 10 คน 
 - ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก  สช.  จ่านวน  9  คน 
 - ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1  จ่านวน 12  คน 
 - ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต 4  จ่านวน  8 คน 
 - ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น  เทศบาลนครเชียงราย  จ่านวน 10 คน  
 - ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนตชด.อาชีวศึกษา เชียงราย – พะเยา  จ่านวน  8  คน  
 - คณะศึกษานิเทศก์และครูนิเทศของหน่วยงานที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  จ่านวน 9 คน  
 - คณะศึกษานิเทศก์  ศธจ. เชียงราย  จ่านวน  18  คน  
 - บุคลากร กลุ่มงานใน ศธจ.เชียงราย  จ่านวน  6  คน   
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 2. กิจกรรม/นวัตกรรมที่สถานศึกษา/หน่วยงานได้น่ามาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
ได้แก่   
 - โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า นวัตกรรม เรื่อง บันไดภาษา   
 - โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) นวัตกรรม เรื่อง กระบวนการบริหารระดับ
ปฐมวัยด้วย C.A.M.S Model  
 - โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก  สช. นวัตกรรม เรื่อง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การพัฒนา
จิตปัญญา    
 - โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) นวัตกรรม เรื่อง การจัดการศึกษาตามแนวมอนเตสซอรี 
ในบริบทท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ AICA  
 - โรงเรียนบ้านเกี๋ยง  นวัตกรรม เรื่อง สนามเด็กเล่น BBL ตามรอยพระยุคลบาท    
 - โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น นวัตกรรม เรื่อง Project Approach to Smart Learning    
 - โรงเรียน ตชด.อาชีวศึกษา เชียงราย – พะเยา  นวัตกรรม เรื่อง การเรียนภาษาอังกฤษ 
ตามธรรมชาติ  

 กิจกรรมที่ 5  นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา 
 ผลจากการที่ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ก่าหนดคณะกรรมการนิเทศติดตาม
การด่าเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  สถานศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย ปรากฏผล  ดังนี้ 
 1. ส่านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้สร้างเครือข่ายการนิเทศร่วมกับหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด  ได้แก่  ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 – 4,     
กองการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย, ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, กก.ตชด.ที่ 32 
(เชียงราย-พะเยา) เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศการจัดการศึกษาปฐมวัยในเวลาต่อไป   
 2. โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศทั้ง 7 แห่ง ในครั้งนี้ ได้ด่าเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจะได้ก่าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งได้น่ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และประกาศใช้ทั่วถึงพร้อมกันทุก
สถานศึกษาในประเทศในล่าดับต่อไป   
 3. โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศทั้ง 7 แห่ง ในครั้งนี้ ได้พัฒนานวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) เพ่ือพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยในสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก ตามแนวทางการพัฒนา
ของตนเอง  
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ส่วนที่ 5 
สรุปผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และข้อเสนอแนะ 

 
 การด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยที่ก าหนดไว้  2) เพ่ือขยายผลต่อยอดการด าเนินงานเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม 
รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น  3) เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย  
เป้าหมาย  ได้แก่  1) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน ร้อยละ 50 
2) สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน ร้อยละ 80  3) จ านวนผลงานวิจัย หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)     
จังหวัดละ 1 ผลงาน  และ 4) จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ ได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาสมวัย  จ านวน 100 คน 
โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการภายในโครงการ 5 กิจกรรม  ได้แก่ 1) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด  2) ปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด 
(พ.ศ.2561-2564)  3) ขยายผล/ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice)  4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  และ 5) นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน/สถานศึกษา  ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้สรุปผลการด าเนินงาน  ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ และข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สรุปผลการด าเนินงาน ตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการ    
ได้ดังนี ้
 1. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในจังหวัดเชียงราย ได้จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และด าเนินการกรอกข้อมูลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ      
พ.ศ.2561 ผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ คิดเป็น         
ร้อยละ 55 และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มีเว็บไชต์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังวัดเชียงรำย 
ที่เป็นการรายงานข้อมูลการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย  ปรากฏ ดังนี้   http://cri.meo.go.th 
http://www.cripeo.moe.go.th/school_mapping/  
 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด ตามข้อรายการที่ได้ก าหนดไว้   ได้แก่   
 
 

http://www.cripeo.moe.go.th/school_mapping/
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    - ข้อมูลประชากรของจังหวัดเชียงราย 
    - ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงราย 
    - สภาพการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย 
    - การน าแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน   

      - ปรับแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 
 3. การขยายผล/ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)   ตาม
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  1 นวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
เวียงป่าเป้า  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  นวัตกรรม เรื่อง    
บันไดภาษา 
 4. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย         
ในจังหวัดเชียงราย จ านวน 8 หน่วยงาน  และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 102  คน  ได้แก่  1) โรงเรียน
อนุบาลเวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2  2) โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สพป.เชียงราย เขต 3   
3) โรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก  สช.  4) โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) สพป.เชียงราย เขต 1  5) โรงเรียน
บ้านเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต 4  6) โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นเทศบาลนครเชียงราย  7) โรงเรียน  ตชด.
อาชีวศึกษา เชียงราย – พะเยา   และ 8) บุคลากร ศธจ.เชียงราย   
 ส่วนกิจกรรม/นวัตกรรมที่สถานศึกษา/หน่วยงานได้น ามาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
ได้แก่  1) บันไดภาษา ของโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า  2) กระบวนการบริหารระดับปฐมวัยด้วย 
C.A.M.S Model ของโรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)  3) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การ
พัฒนาจิตปัญญา ของโรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็ก  4) การจัดการศึกษาตามแนวมอนเตสซอรีในบริบท
ท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ AICA  5) สนามเด็กเล่น BBL ตามรอยพระยุคลบาท  6) Project 
Approach to Smart Learning ของโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น  และ 7) การเรียนภาษาอังกฤษ
ตามธรรมชาติ  ของโรงเรียน ตชด.อาชีวศึกษา เชียงราย – พะเยา   
 5. การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา  
  5.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้สร้างเครือข่ายการนิเทศร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด  ได้แก่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 – 4,       
กองการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, กก.ตชด.ที่ 32 
(เชียงราย-พะเยา) เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศการจัดการศึกษาปฐมวัยในเวลาต่อไป   
  5.2 โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศทั้ง 7 แห่ง ในครั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจะได้ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งได้น ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และประกาศใช้ทั่วถึงพร้อมกัน  
ทุกสถานศึกษาในประเทศในล าดับต่อไป   
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  5.3 โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศทั้ง 7 แห่ง ในครั้งนี้ ได้พัฒนานวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) เพ่ือพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยในสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก ตามแนวทางการ
พัฒนาของตนเอง   
 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตามใบงวดที่  ว.  บันทึกที่ ศธ 0268  ลงวันที่  18  มกราคม 2562  กลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผล  ผลผลิต/โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ  340,000 บาท 

งบประมาณที่
ได้รับทัง้สิ้น 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาส 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาส 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาส 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาส 4 

340,000 275,170 
ไม่มีค่าใช้จา่ย
ในไตรมาสนี ้

5,820 45,000 224,350 

*****หมายเหตุ : รายละเอียดการจ่าย ปรากฏตามรายละเอียด  ดังนี้ 

หน้างบส่งเบกิเงินราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ตามใบงวดที่  ว.  บันทึกที่ ศธ 0268  ลงวันที่  18  มกราคม 2562  กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล 
ผลผลติ/โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ  340,000 บาทรายละเอียดการจ่าย  ดังนี ้
 
ที ่ รายการ จ่าย คงเหลือ 

1 ไปประชุมรับฟังค าช้ีแจงเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ฯ วันที่ 22-25มกราคม 
2562 ที่ โรงแรม เอส ดี อเวนิว  กรุงเทพฯ 

5,820 334,180 

2 พัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศปฐมวัย วันที่ 29-30 เมษายน 2562  ที่
ห้องประชุม ร้านอาหารเอกโอชา  อ.เมือง  จ.เชียงราย 

45,000 289,180 

3 ประชุมคณะ ค.ต.ป. (ท าล่วงเวลา) วันที่12-17 มิถุนายน 2562 
ที่ ห้องประชุม ศธจ.เชียงราย 

4,320 284,860 

4 ประชุมเพื่อช้ีแจงสรา้งความรู้ความเขา้ใจ วางแผนคัดเลือก  
Best Practice และปรับปรุงแผน วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่โรงแรมอนิค า  
อ.เมือง  จ.เชียงราย 

18,600 266,260 

5 นิเทศโรงเรียนปฐมวัย 15,080 251180 
6 ไปประชุมปฐมวัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ โรงแรมเอส ดี  

อเวนิว  กรุงเทพฯ  
5,350 245,830 

7 จัดกิจกรรมคัดเลือก Best Practice ปฐมวัย  วันที่ 23 สิงหาคม 2562  ที่
ห้องประชุมร้านอาหาร 

88,200 157,630 
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ที ่ รายการ จ่าย คงเหลือ 
8 ประชุม สรุปงาน  72,800 84,830 
 9 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

จังหวัดเชียงราย  
20,000 64,830 

                                          คงเหลือเงิน 64,830.-  
    
 *** กิจกรรมสิ้นสุด    
 
แหล่งงบประมาณ  .งบประมาณ สป. 2562   งบรายจ่าย  งบรายจ่ายอื่น   หมวดรายจ่าย  
ค่าตอบแทนใช้สอย 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ   
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่จะได้น าไปใช้ให้เกิด   
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยได้ 
 2. สถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้พัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติ 
ที่ดี (Best Practice)  
 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อจ ากัดในเรื่องของการบูรณาการในการท างานระหว่างหน่วยงาน ที่ยากแก่การประสานงาน และ
ด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆซึ่งเป็นไปด้วยความยากล าบาก 

2. เนื่องจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ไม่มีสถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด     
จึงเป็นสิ่งที่ยากแก่การขอความอนุเคราะห์บุคลากรครู จากต้นสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การอบรม พัฒนา
บุคลากร การ ประชุมเพ่ือขอเก็บข้อมูลต่าง  ๆซึ่งจะไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาเท่าที่ควร 

3. จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ มีสถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย   
เป็นจ านวนมาก การด าเนินงานท าได้ไม่ทั่วถึง งบประมาณมีข้อจ ากัดในการเบิกจ่าย 

4. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ที่ได้ด าเนินการในปีที่ผ่านมา ไม่สามารถได้น าไปใช้     
ให้เกิดประโยชน์ในการของบประมาณเพ่ือด าเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณที่ สป. ได้จัดสรรให้ ได้ก าหนด
กิจกรรม และกรอบด าเนินงานมาให้ทั้งหมดแล้ว จึงไม่สามารถที่จะด าเนินกิจกรรมอ่ืน นอกเหนือจาก              
ที่ก าหนดให้ได้ ดังนั้น การ ก าหนดแผนงาน/โครงการต่าง ๆ จึงถูกระบุไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ  
ไม่มีการน าเอาแผนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้   
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