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ก

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย ได้ดำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
จังหวัดเชียงรำยในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมกรอบแนวทำง/ของเขตกำรดำเนินงำนที่
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรกำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงรำยให้มีคุณภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยที่กำหนดไว้โดย
บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดเชียงรำย
2) เพื่อขยำยผล และต่อยอดกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรนำผลงำนวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยไปสู่หน่วยงำน/สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึงมำกขึ้น
3) เพื่อนิ เทศ กำกับ ติดตำม ส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒ นำกำรดำเนิ น งำนของหน่ว ยงำน/สถำนศึ ก ษำที่ จั ด
กำรศึกษำระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงรำย โดยบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกัน ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดเชียงรำย โดยมีผลกำรดำเนินกำรดังนี้
ผลการดาเนินงาน
1. ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ประชุมรับกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรดำเนินงำน
โครงกำรขับเคลื่อนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่ เพื่อนำแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมที่สำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรกำหนดและปรับให้เหมำะสมกับบริบทในพื้นที่
2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อร่วมกันกำหนดกิจ กรรม
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่กำหนดโดยสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
3. กำรปรับปรุงฐำนข้อมูลสำรสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดเชีย งรำย ใน ระบบ School Mapping
จัดกำรประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจและติดตำมกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ และกำรศึกษำและ
เก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงรำยเพื่อปรับปรุงข้อมูลสำรสนเทศ School Mapping โดยบูรณำกำรกับโครงกำรศึกษำ
และจัดเก็บข้อมูลปฐมวัยระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นงบประมำณจ่ำยแทนกันระหว่ำงสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กับ
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
4. กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะสมองเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงรำย (Executive Functions : EF)
ผู้เข้ำอบรมจำกตัวแทนหน่วยงำนและโรงเรียนทุกสังกัด
5. กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย โดยยึดมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
ในสถำนศึกษำทุกหน่วยงำน พบว่ำ ทุกโรงเรียนได้ดำเนินกำรตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ และทักสังกัดได้
ประเมินในระบบของกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
6. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ด้ำน
ผู้บริหำร และด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ มีจำนวนผลงำนนำเสนอระดับจังหวัด จำนวน 12 ผลงำน โดยมีผู้ได้รับกำรคัดเลือกใน
ระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนนำเสนอระดับภำค ซึ่งได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับภำค ได้แก่ นำยสุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยกำร
โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2 ได้รับรำงวัลชนะเลิศด้ำนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย และ นำงนันทิยำ ชัยชนะเลิศ ครูชำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนบ้ำนรวมมิตร สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1 ได้รับรำงวัลชนะเลิศด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์จัดกำรศึกษำปฐมวัย
7. ประชุ มสรุ ปผลกำรด ำเนิ นงำนตำมโครงกำร ซึ่ งคณะกรรมกำรจำกทุ กหน่ วยงำนได้ สะท้ อนผลกำรด ำเนิ นงำน
ควำมสำเร็จ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อนำมำปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรำยใน
ปีงบประมำณต่อไป

8. ควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย อยู่ในระดับ
มำกที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถำมมีแนวโน้มที่สำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์กำรประยุกต์ใช้ในหน่วยงำนได้ใน
อนำคต นอกจำกนี้ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นต่อกำรอยำกให้มีกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนอย่ำง
ต่อเนื่อง ต่อไป
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. งบประมำณไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรพัฒนำตำมโครงกำรฯ ที่สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
กำหนด
2. ระบบโปรแกรมกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ที่ไม่สำมำรถเข้ำระบบได้
และสถำนศึกษำบำงแห่งไม่ได้รับ Username และ Password ในกำรเข้ำระบบ
แผนที่จะดำเนินกำรต่อไป
1. กำรปรับปรุงฐำนข้อมูลสำรสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดเชียงรำย ใน ระบบ School Mapping
2. ขยำยผล/ต่อยอดผลงำนวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยสู่หน่วยงำน/
สถำนศึกษำ ที่จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงรำย
3. กำรนิเทศ กำกับ ติดตำมส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน/สถำนศึ กษำที่จัด
กำรศึกษำระดับปฐมวัยจังหวัดเชียงรำย ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
กำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ฯ ประสบผลสำเร็จจำกควำมร่วมมือของทุกหน่วยงำนโดยกำรบูรณำกำรกำร
ทำงำนร่วมกัน สอดคล้องกับแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของระดับชำติ และระดับพื้นที่ เป็น
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและพัฒนำผู้บริหำร ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องได้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำเด็กปฐมวัยแห่งชำติมำกยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อ
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ต่อไป

ข
คำนำ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย ได้จัดทำกำรจัดโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย เพื่อบูรณำกำร กำรทำงำนร่วมกันกับทุก
ภำคส่วนภำยในจั งหวัดเพื่อขับเคลื่ อนแนวนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวั ยให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน รวมถึงกำร
เสริมสร้ำงควำมตระหนัก และพัฒนำครูผู้สอนปฐมวัย บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย อันจะส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัย ของสถำนศึกษำในจังหวัด
เชียงรำยที่มีกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำยจึงได้จัดทำแบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และแผนบูรณำกำรฯ ที่ร่วมกับหน่วย
อื่น โครงกำรขับเคลื่ อนกำรพัฒนำกำรจั ดกำรศึกษำปฐมวัย จังหวัดเชียงรำยในพื้นที่รับผิดชอบของส ำนัก งำน
ศึกษำธิกำรภำค 16 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ต่อไป
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย
กันยำยน 2563
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ และควำมสำคัญของปัญหำ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา ๕๔ รัฐต้องดาเนินการให้
เด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาเป็ น เวลาสิ บ สองปี ตั้ ง แต่ ก่ อ นวั ย เรี ย นจนจบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ อย่ า ง
มีคุณภาพโดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่ าย รั ฐ ต้องดาเนินการให้ เด็กเล็ กได้รับการดูแลและพัฒ นาก่อนเข้ารับการศึ ก ษา
ตามวรรคหนึ่ ง เพื่ อ พั ฒ นาร่ า งกาย จิ ต ใจ วิ นั ย อารมณ์ สั ง คม และสติ ปั ญ ญาให้ ส มกั บ วั ย โดยส่ ง เสริ ม
และสนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคเอกชนเข้ า มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การด้ ว ย ทั้ ง นี้
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ
และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย ในการดาเนินการให้
เด็กเล็ กได้รั บ การดูแลและพัฒ นา รัฐ ต้องดาเนินการให้ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ การสนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามความถนัดของตน กอปรกับราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งในพระราชบัญญัติการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 กาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมการ
ระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานมีอานาจในการจัดทา
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ประสานงาน กากับ
ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัด
ให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณแบบบูรณา
การของหน่ ว ยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) คือ การมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณา
การ จังหวัดเชียงราย (2560-2564) ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2562 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย โดยอาศัยการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ได้แ ก่ กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ข้อ 1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนา
คนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ วัยเรียน วัยรุ่น/นักศึกษา วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า การปรั บเปลี่ยน
ระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบการะบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น
อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นลงมือปฏิบัติมีการ
สะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง มีการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี ผสมผสานในการเรียน ตลอดจนสร้างผู้เรียนให้
สามารถกากับการเรียนรู้ของตนเองได้ นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.25602564 ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วง ในส่วน
ของเด็กปฐมวัยนั้น ได้ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทักษะทางสมองและทักษะสังคมที่เหมาะสม คือ พัฒนาหลักสูตรการ
สอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นพัฒนา
ทักษะสาคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการ
วางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ รวมถึงสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มี

๒

รูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็ กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแม่และเด็ก
วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม
ในการนี้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายขึ้น เพื่อบูรณาการ การ
ทางานร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รวมถึงการเสริมสร้างความตระหนัก และพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงรายที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่กาหนดไว้โดยบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อขยายผล และต่อยอดการดาเนินงานเกี่ยวกับการนาผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่
ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึง
มากขึ้น
3. เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการการทางานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย
ขอบเขตกำรศึกษำ
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
1) การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงราย
2) ข้อมูลสารสนเทศ ตามระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
3) การสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่สาคัญต่อการพัฒ นาการศึกษาปฐมวัยให้ แก่ ผู้บริหาร ครู
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัด
การศึกษาของเด็กปฐมวัย
4) รู ป แบบ/แนวทาง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice) วิ ธี ก ารหรื อ แนวทางในการบริ ห ารจั ด
การศึกษาระดับปฐมวัย หรือการจัดประสบการณ์เรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยที่เป็นการปฏิบัติให้สาเร็จ อันเนื่องจาก
การนาความรู้ไปใช้ในกระบวนการ แล้วสรุปออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
5) การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
6) การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย
2. พื้นที่กำรศึกษำ
พื้นที่การศึกษาได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย
ได้แก่
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
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3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
5) สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
6) สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
7) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
8) โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย
9) กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 32
10) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเชียงราย
11) โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
12) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ค่ำเป้ำหมำย (ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร)
1. เชิงปริมำณ
1.1 จานวนผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยจานวน 100 คน
1.2 ร้อยละสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน (ร้อยละ 50)
1.3 จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการนาไป
ขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย จานวน
2 ผลงาน
2. เชิงคุณภำพ
2.1 ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้รับการ
พัฒ นาให้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการศึกษา การส่ ง เสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแนวนโยบาย
เป้าหมาย และข้อกาหนดของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2 สถานศึกษา/สถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติ ดตาม ส่ งเสริม สนับสนุน และพัฒ นาให้
สามารถจัดการศึกษา หรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่อง
2.3 ผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม รู ป แบบและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย มี ก ารน าไป
ประยุกต์ใช้ ขยายผล หรือต่อยอดในหน่วยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยวิธีการและรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสม
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภำพ)
ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอนุบาล (อนุบาล 1-3 อายุ 3-6
ปี) มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัด (เชิงปริมำณ)
6.1.1 จานวนผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการสมวัย
6.1.2 ร้อยละสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

เป้ำหมำย ปี 2563
(ร้อยละ 50)
เป้ำหมำย ปี 2563
จานวน 100 คน
(ร้อยละ 50)
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6.1.3 จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ จานวน 18 ผลงาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการนาไปขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย
7. ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ปั จจัย
-รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 54
-แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. 2562

กระบวนการ

ผลลัพธ์

-จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน

-มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

การศึกษาปฐมวัยทุกสังกัด

ปฐมวัยทุกสังกัดไว้ใช้ประโยขน์และ
ประสานความร่วมมือทุกหน่วยงาน

-สร้างการรับรู้ ความตระหนักเกีย่ วกับ
องค์ความรู้ที่สาคัญต่อการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยทุกสังกัด
-กาหนดแนวทางพัฒนาการปฏิบัติที่เป็น

-มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ

เลิศ (Best Practice) ด้านการศึกษา
ปฐมวัย

-ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปฐมวัย

-จัดประกวด/แข่งขันเพื่อคัดเลือกวิธี

-ผู้บริหารและครูทุกสังกัดได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่สาคัญต่อการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัย
-มีผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best
Practice) ด้านการศึกษาปฐมวัยของ
ผู้บริหารและครูปฐมวัย

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน

-มีผลการนิเทศ กากับ ติดตาม การ

การศึกษาปฐมวัยของผู้บริหารและครู
ปฐมวัย

จัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

-การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย

-จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม วิธี

-ผู้มส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน

การขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษา

การศึกษาปฐมวัยของผู้บริหารและครู
ปฐมวัย

ปฐมวัย

-นโยบายและจุดเน้นการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แห่งชาติ

-นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงราย หมายถึง การพัฒนาผู้บริหาร ครู
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกสังกัดใน
จังหวัดเชียงราย
2. พื้นที่ หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย ได้แก่
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
5) สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
6) สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
7) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
8) โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย
9) กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 32
10) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเชียงราย
11) โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
12) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3. ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ
4. การสร้างการรับรู้ หมายถึง การรับรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่สาคัญต่อการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยให้แก่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริก าร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อการมีส่วนร่วม
ในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย
5. รูปแบบ/แนวทาง วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หมายถึง วิธีการหรือแนวทางในการบริหาร
จั ดการศึกษาระดับ ปฐมวัย หรื อการจั ดประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่เป็นการปฏิบัติให้ สาเร็จ อัน
เนื่องจากการนาความรู้ไปใช้ในกระบวนการ แล้วสรุปออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
6. การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
7. การจัดประสบการณ์เรียนรู้ หมายถึง การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาผลการดาเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัด
เชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้รายงานได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้อง ตามลาดับหัวข้อ ดังนี้
1. นโยบายการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงราย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
3. บริบทการศึกษาระดับปฐมวัยของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
4. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
5. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
6. การสร้างการรับรู้/พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัย
7. รูปแบบ/แนวทาง วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
8. แนวทางการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาปฐมวัย
9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับ
เด็กปฐมวัย
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้มีการดูแล การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้ให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการที่ดี รอบ
ด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกับวัย มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล อีกทั้งสร้ างคุณลักษณะให้เด็กมีอุปนิสัยใฝ่ดี มี
คุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ ตามบทบัญญัติ
ที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.
2562 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาการพัฒนาคุณภาพเด็กในช่วงปฐมวัยถือเป็นระยะที่สาคัญ
ของการวางรากฐานการพัฒนาคน เนื่องจากเป็นช่วงที่สมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสทองของการพัฒนา
ทักษะทางสมอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสมารถในการคิด การกากับตนเอง อีกทั้ง การศึกษาปฐมวัย จาเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาไทยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหารทุกระดับ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ด้วัย ดังนั้น เพื่อให้สถานศึกษาและ
ครูมีแนวปฏิบัติพื้นฐานไปใช้เป็นจุดเริ่มตันของการดาเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาไทยข้ า งต้ น และพั ฒ นาต่ อ ยอดให้ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานต่ อ ไป
กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวั ย สาหรับ
สถานศึกษาและครู ดังนี้
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2. นโยบายการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย ให้ยึดหลักการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม
(Holistic Development) โดยการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา
สมวัยตามหลั กสู ตรการศึ กษาปฐมวั ย พุทธศั กราช ๒๕๖๐ และเพิ่ มความส าคั ญของการพั ฒนาด้ านตัวตน (Self
Development) และการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function: EF) ให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กรู้สึกมีคุณค่า มีความ
เชื่อมั่น และภูมิใจในตนอง และเป็นเด็กที่คิดเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักกากับตนเอง
3. เป้าหมายความสาเร็จ
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอย่างรอบดันและสมดุล มีความเชื่อมั่น และมีความภูมิใจในตนเอง มี
ทักษะการคิด กากับตนเองได้ และมีความสุข
4. แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ สาหรับสถานศึกษา
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตามนโยบายข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแนวปฏิบัติ ใน
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม สาหรับสถานศึกษา ดังนี้
4.1 เน้นเด็กเป็นสาคัญ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากการฝึกคิดและลงมือปฏิบัติจนประสบ
ความสาเร็จด้วัยตนเอง ให้เด็กฝึกใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการเพื่อกาหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการ
วางแผน ตัดสินใจ ลงมือทา และนาเสนอ รวมทั้งสะท้อนความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่คิด ความสาเร็จล้มเหลวได้
โดยครูเป็นผู้สนับสนุน อานวัยความสะดวกและร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความแต่กต่างระหว่างบุคคล
ความต้องการ ความสนใจ และบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่
4.2 จัดประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ยืดหยุ่น เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการ
อย่างเป็นองค์รวม สมดุลและต่อเนื่อง สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทางานของสมองเหมาะสมกับอายุ วุฒิ
ภาวะ และลาดับชั้นพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคล รวมทั้ง สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความสนใจ สถานการณ์
บริบทหรือวิถีชีวิตจริงของเด็ก
4.3 จัดหาหรือพัฒนาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เพื่อให้เด็กมีโ อกาส
ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายและมีความหมายต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งการเล่นอิสระ การเล่นร่วมกันและการเล่นที่มี
ข้อตกลง ในกิจกรมที่เด็กจดจ่อใส่ใจ ได้รับแรงบันดาลใจ ได้วางแผนด้วัยตนเอง ลองผิดลองถูก ฝึกฝนทักษะ และการคิด
แก้ปัญหา
4.4 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก อบอุ่น ปลอดภัย เป็นมิตร มีอิสระและท้า
ทาย เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาสูงที่สุด เรียนรู้อย่างมีความสุข รวมทั้งส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเด็กกับเด็ก และเด็กกับครู
4.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้เท่ทันความก้าวหน้าและ
การเปลี่ยนแปลงของวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงการวิจัยและพัฒนาสื่อ รูปแบบ วิธีการหรือ
นวัตกรรมสาหรับการจัดการศึกษาปฐมวัย
4.6 ประสานความร่วมมือ และสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
กับพ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน ในการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
5. แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ สาหรับครูปฐมวัย
ตามนโยบายข้างต้นนั้น ครู เป็นผู้ที่มีบทบาทและกลไกที่สาคัญ เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง(Change
Agent) ครูต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้ชี้แนะ ผู้อานวัยความสะดวกในการเรียนรู้ผู้สังเกต ร่วมเรียนรู้ไป
กับเด็ก และเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสาหรับครู เพื่อให้เกิด "5 สิ่งที่มีอยู่จริง" ดังนี้
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5.1 ครูมีอยู่จริง "ครูคุณภาพ ครูเพื่อศิษย์" หมายถึง ครูต้องเป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู
เชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ มีความรู้ความข้าใจในการพัฒนาทักษะสมอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความมุ่งมั่ น
กล้าทาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่า เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่พึ่งทางใจ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
5.2 เด็กมีอยู่จริง "เด็กได้คิด วางแผน ทา แก้ปัญหา ด้วยตนเอง และเป็นที่ยอมรับ" หมายถึง การ
สร้างความมั่นใจในความสามารถของตนเองให้แก่เด็ก โดยครูเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด
เลือก วางแผน ลงมือทา ทดลองแก้ปัญหา นาเสนอ และทบทวนหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นและสิ่งที่เด็กทา
สาเร็จได้รับการยอมรับจากเพื่อน ครู และพ่อแม่ ทาให้เด็กเกิดความมั่นใจ ดังนั้น การทาให้เด็ก มีตัวตนอยู่จริง พ่ อแม่
และครู ต้องส่งเสริมสร้างความมีตัวตนให้กับเด็ก โดยเคารพในความรู้สึกนึกคิดของเด็กกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง สอนให้เด็กตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้เอง ให้เด็กมีโอกาสในการตัดสินใจ ให้เด็กได้เรียนรู้ผลจากการตัดสินใจ มี
ความภาคภูมิใจในตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
5.3 หลักสูตรมีอยู่จริง "ให้โอกาสการเรียนรู้และความสาเร็จแก่เด็ก" หมายถึง หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยต้องสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สร้างโอกาสทางการเรียนรู้
และประสบการณ์ให้แก่เด็ก สร้างทักษะชีวิต ช่วยให้เด็กมีความพร้อมพื้นฐานสาหรับการเรียนรู้และมีทักษะชีวิต ทาให้
ประสบความสาเร็จ ทั้งในระหว่างการเรียนและการดารงชีวิตในระยะยาว
5.4 ครอบครัวมีอยู่จริง "ครอบครัวอบอุ่น ปลอดภัย มีส่วนร่วมพัฒนาเด็ก" หมายถึงครอบครัวที่
เลี้ยงดูเด็กด้วัยความรักและความข้าใจ ให้โอกาส ให้กาลังใจ ส่งเสริมการคิดและการกระทาเชิงบวก ซึ่งเด็กปฐมวัยจะ
ได้รับการพัฒนาจากครอบครัวเป็นลาดับแรก ดังนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงจาเป็นต้องประสานความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัวและสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยผ่านการสื่อสารเชิงบวก สร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประสบการณ์ และให้กาลังใจกันและกัน
5.5 เพื่อนร่วมงานมีอยู่จริง "ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ" หมายถึง ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย ทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งร่วมกันพัฒนาการ
จัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ครูจะต้องทางานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเน้นเด็กเป็นสาคัญตั้งแต่การ
ร่วมกันคิด ร่วมกันทา ร่วมกันแก้ปัญหา ร่วมกันรับผิดชอบ และร่วมกันพัฒนาเด็ก พัฒนาสิ่งที่ดีกว่าเพื่อการพัฒนาที่
เข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
1. หลักการและเหตุผล
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็ก
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่าง
น้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วัย ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา รัฐต้องดาเนิ นการ
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 กาหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เป็ น คณะกรรมการระดั บ ชาติ มี น ายกรั ฐ มนตรี ห รื อ
รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานมีอานาจในการจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ประสานงาน กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วัยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้อ งใน
ระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณแบบบูรณาการของหน่วัยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) คือ
การมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดย
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ
กอปรกับวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และการดาเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่
ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถ
นาไปใช้ประเมินการดาเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดบริการและความ
ต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กอปรกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดทามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติขั้ นต่าที่เหมาะสมตามช่วง
วัย และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยกาหนดจุดมุ่งหมายระดับ
ปฐมวัย คือ มีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล สนใจเรียนรู้ และกากับตัวเองให้ทาสิ่งต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้
สาเร็จ และให้สถานศึกษาทุกแห่ง ใช้เป็นแนวทางสาหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ใน 3 ด้าน
ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมือง ที่เข้มแข็ง มีคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ธารงความ
เป็นไทย และแบ่งปันได้ในเวทีโลก
นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้กาหนดให้การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นนโยบายหลักของนโยบาย
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา ศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเข้ารับตาแหน่ง
อย่ างเป็ น ทางการได้ ก าหนด ให้ การศึกษาปฐมวั ยเป็ นนโยบายส าคั ญด้ว ย ดังนั้น เพื่อให้ การดาเนิน งานของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
เด็กปฐมวัยด้านการจัดการศึกษาที่ชัดเจน เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบายและ
เป้าหมาย
การพัฒนาของ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพื่อให้เกิด
การรวมพลัง ในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับหน่วัยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมสาหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประสานกับทุกหน่วัยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563-2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. กาหนดกรอบทิศทางและ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงปี 2563-2565 และให้หน่วัยงานในสังกัด
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ที่เกี่ยวข้องนาไปใช้เป็นกรอบแนวทาง การดาเนินงานของหน่ว ยงาน 2. ให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน จัดสรรงบประมาณ กากับ ติดตาม และประเมินผลความสาเร็จของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 3. ใช้เป็นกรอบทิศทางและเป้าหมายการดาเนินงานสาหรับการบูร
ณาการการทางาน ร่วมกัน หรือส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานระหว่างหน่วัยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ขอบเขตของแผน ตามกฎหมายกาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
และกากับดูแล การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
ปัจจุบันการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานเลขาธิก ารสภาการศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งทุกหน่วัยงานมีความคืบหน้าของการดาเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องมาเป็นลาดับ สาหรั บ
ในส่วนของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการดาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 ซึ่ง
ส านั กงานศึกษาธิการภาคและส านั กงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการดาเนินงานใน 4 เรื่องหลั ก โดยมีผ ลการ
ดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ สร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยได้แล้วเสร็จ จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด
แล้วเสร็จ และการคัดเลือก รวบรวม และขยายผลผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของการจัด
การศึ ก ษาปฐมวั ย รวมทั้ ง มี ก ารนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตามความคื บ หน้ า ของการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานและ
สถานศึกษาในพื้นที่เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ในการดาเนินงานข้างต้น สานักงานศึกษาธิการภาคและ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการประสานงาน สร้างความร่วมมือและบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วัยงาน
ของกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่างดี เช่น สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานท้องถิ่นจังหวัด รวมถึง สานักงานตารวจแห่งชาติ องค์กรภาคเอกชนและ
มูลนิธิในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของพื้นที่ระดับ
ภาค และจั งหวัดเป็ น ไปอย่ างต่ อเนื่ องและมีประสิ ทธิภ าพ สอดคล้ องกั บข้ อ ก าหนดของกฎหมาย โดยอาศั ย
สานักงานศึกษาธิการภาค และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วัยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นสาคัญ
ในการนี้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายขึ้น เพื่อบูรณาการ การ
ทางานร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รวมถึงการเสริมสร้างความตระหนัก และพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้ มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ของสถานศึกษาใน
จังหวัดเชียงรายที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย
2.2 เพื่อส่ งเสริ ม สนั บ สนุน และพัฒ นาสถานศึกษา/สถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยให้ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
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2.3 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ เกิด
ความตระหนัก เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล
พัฒนาและการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่เพิ่มขึ้น
2.4 เพื่อบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วัยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นที่
3. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ
ตารางที่ 1 แสดงตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับบริการทางการศึกษา

ร้อยละ 90

2. จานวนผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ผู้รับบริการ และผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
3. จานวนรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

100 คน

12 ชิ้น

เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยมีพัฒนาการอยู่ในระดับดีทุกด้าน

ร้อยละ 60

2. ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ร้อยละ 60

4. คาอธิบายตัวชี้วัดและการจัดเก็บข้อมูล
คาอธิบายตัวชี้วัดและการจัดเก็บข้อมูล จัดทาขึ้น เพื่ออธิบายความหมายและขอบเขตของตัวชี้วัดให้
ผู้ปฏิบัติงานและผู้จัดเก็บข้อมูล รวมทั้งผู้ใช้ข้อมูลมีความเข้าใจความหมาย ขอบเขตของตัวชี้วัดแต่ละตัวถูกต้อง
ตรงกัน และใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน จัดทารายงาน และ
สรุปผลสาเร็จของการดาเนินงานโครงการฯ เพื่อการรายงานผลตามระเบียบด้วย
ตารางที่ 2 แสดงคาอธิบายตัวชี้วัดและการจัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด/คาอธิบาย

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัดที่ ๑:
ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับบริการทางการศึกษา

ร้อยละ 90

๑๒

ตัวชี้วัด/คาอธิบาย

เป้าหมาย

คาอธิบาย:
หมายถึง จานวนเด็กปฐมวัยของทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับบริการทางการศึกษา
การจัดเก็บข้อมูล:
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดประสานกลุ่ม/หน่วัยงานทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับบริการทางการศึกษา
2. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประสาน รวบรวมข้อมูลภาพรวม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดที่ 2:
สร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ความรู้ มี
ศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย
คาอธิบาย:
หมายถึง จานวนผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมการประชุม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เข้ารับการฝึกอบรม หรือพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือให้มีศักยภาพใน
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการใน
ทุกด้านเหมาะสมกับวัย
การจัดเก็บข้อมูล:
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จากจ านวนบุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดขึ้น หรือใช้งบประมาณของโครงการจัดส่งบุคลากร
เข้าร่ ว มกิจ กรรมที่ห น่ วัย งานอื่ น จั ด ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อพัฒ นาบุ คลากรมี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจ มี ศั ก ยภาพในการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให้ มี
พัฒนาการรอบด้าน
ตัวชี้วัดที่ 3

100 คน

๑๓

ตัวชี้วัด/คาอธิบาย
จานวนรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
คาอธิบาย:

เป้าหมาย
12 ชิ้น/
ผลงาน

หมายถึง จานวน รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โดย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีการดาเนินงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานในระดับ
จังหวัด จานวน 12 ชิ้น (ด้านบริหารจัดการ : ผู้บริหาร หรือด้านการจัดประสบการณ์
:ครู) ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัด มีการติดตาม ประเมินผล และสรุปผล
การดาเนินงานหรือถอดบทเรียน นาไปใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดเก็บข้อมูล :
จานวน รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย

เชิงคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 4
ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยมีพัฒนาการอยู่ในระดับดีทุกด้าน

คาอธิบาย:
จานวนเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการอยู่
ในระดับดีทุกด้าน
การจัดเก็บข้อมูล:
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ร้อยละ 60

๑๔

ตารางที่ 2 (ต่อ)
ตัวชี้วัด/คาอธิบาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดที่ 5
ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ร้อยละ 60

คาอธิบาย:
หมายถึง จานวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดที่
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น จากฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
การจัดเก็บข้อมูล:
การจัดเก็บข้อมูล: โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
5. ขอบเขตการดาเนินงาน
5.1 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนกลาง)
5.1.1 สานักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา สป.
5.1.1.1 วางแผนและกาหนดแนวทางการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
5.1.1.2 กาหนดขอบเขตการดาเนินงาน และแนวปฏิบัติการดาเนินโครงการขับเคลื่ อน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
5.1.1.3 ประชุ ม ชี้ แ จง สร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กรอบแนวทาง ขอบเขตและแนว
ปฏิบัติการดาเนินงานโครงการฯ ให้กับผู้รับผิดชอบ ในการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
5.1.1.4 ประสาน นิเทศ กากับ ติดตาม และรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาของการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการภาค
และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด นาเสนอผู้บริหารทราบ และจัดส่งสานักงบประมาณ เป็นรายไตรมาส
5.1.1.5 จั ดทารายงานผลการดาเนินโครงการขับเคลื่ อนการพัฒ นาการจัดการศึ ก ษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) ภาพรวม นาเสนอผู้บริหารและเผยแพร่
5.2 สานักงานศึกษาธิการภาค
5.2.1 กากับ ดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5.2.2 คัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับภาค
5.3 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5.3.1 ขับเคลื่อนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๑๕

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
ระดับจังหวัดจานวน 2 ชิ้น/ผลงาน
5.3.4 ดาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของหน่วัยงาน/สถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัด
6. แนวปฏิบัติ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
6.1 ขับ เคลื่ อนการจั ดทาข้อมูล สารสนเทศตามระบบฐานข้อมูล สารสนเทศการพัฒ นาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
6.1.1 กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานและกรอบระยะเวลาการดาเนินงาน
6.1.2 ประสานการจัดทาข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับปฐมวัย ตามระบบ
ฐานข้อมูล สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ จากหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในจังหวัด
6.1.3 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับปฐมวัยใน
ระดับจังหวัด จัดทาเป็นสารสนเทศทางการศึกษา สถิติการศึกษา หรือดัชนีการศึกษาระดับปฐมวัยของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด นาเสนอผู้บริหารทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยในพื้นที่
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง จ านวนเด็กปฐมวัย ที่เข้ารับบริการหรือได้รับการพัฒ นา หรือจานวนเด็กตกหล่ น รวมทั้ง
เผยแพร่ให้บุคคลและหน่วัยงานอื่นนาไปใช้ประโยชน์
6.1.4 นิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคของการ ขับเคลื่อนการ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒ นาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 2562
6.1.5 จั ดทาสรุ ปผลการดาเนินงาน ขับเคลื่ อนการจัดทาข้อมูล สารสนเทศตามระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ นาเสนอผู้บริหารทราบ
และรายงานสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6.2 สร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน
6.2.1 กาหนดกรอบแนวทาง และกรอบระยะเวลาดาเนินงานสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
6.2.2 แต่งตั้งคณะทางาน
6.2.3 ประชุมคณะทางานหรือประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดกรอบแนวทางการ
ดาเนินงาน และกลุ่มเป้าหมายของการดาเนินการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
6.2.4 ประสานแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
6.2.5 ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมสร้ า งการรั บ รู้ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห าร ครู ผู้ ป กครอง ผู้ ดู แ ลเด็ ก
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
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6.2.6 สรุป ประเมินผลการดาเนินงานสร้างการรับรู้ฯ นาเสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ
หรือนาเสนอ กศจ. ทราบ
6.2.7 จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งาน และเอกสารข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งาน จั ด ส่ ง
สานักงานศึกษาธิการภาค และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6.3 การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัด
6.3.1 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่ อกาหนดกรอบแนวทาง หรือแผนการดาเนินงาน
และกรอบระยะเวลาดาเนินงาน ในการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
6.3.2 แต่งตั้งคณะทางานในการดาเนินงานและกาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกรูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1) ประชุมคณะทางานเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานและเกณฑ์ในการ
คัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็ นเลิศ
(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6.3.3 ดาเนินการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด จานวน 2 ชิ้น/ผลงาน (ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ครูผู้สอน) /ด้านการ
บริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) และส่งผลการคัดเลือกให้สานักงานศึกษาธิการภาค
6.3.4 สรุ ป ผลการด าเนิ น งานคั ด เลื อ กรู ป แบบ/แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best
Practices) ในการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ระดั บ จั ง หวั ด น าเสนอผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานทราบ และจั ด ส่ ง ส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาค และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรายไตรมาส
6.4 นิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วัยงาน/สถานศึกษา
6.4.1 กาหนดกรอบ/แนวทางการดาเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย และกรอบระยะเวลา/ปฏิทิน
ในการดาเนินงานนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงาน
6.4.2 กาหนดแนวทาง/กระบวนการนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงาน ซึ่งในการ
นิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงาน โดยใช้รูปแบบการนิเทศ ติดตามฯ โดยศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารหน่วยงาน
ต้นสังกัด (สพป. สพฐ. อปท. พมจ.) จะจัดเก็บข้อมูลโดยใช้การติดตามงานจากหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ (สพป.
หรือ อปท. หรือ พม.) และการนิเทศ ติด ตามฯ แบบบูรณาการ ประกาศแต่งตั้งเป็นคณะทางานฯ ที่ประกอบด้วย
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกหน่วยงาน ออกนิเทศ ติดตามเป็นคณะ
6.4.3 จัดทาคู่มือ/เครื่องมือในการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน
6.4.4 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ประสานแผนการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกสังกัดในจังหวัด
6.4.5 นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วัยงาน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
6.4.6 ประชุมติดตามผลการนิเทศ (ด้วยกระบวนการ PLC)
6.4.7 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลผลการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน
6.4.8 สรุปผลการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน นาเสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ
6.4.9 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน และเอกสารข้อมูล จัดส่งสานักงานศึกษาธิการภาค
และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบและนาเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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7. ปัจจัยความสาเร็จของการดาเนินงาน
7.1 การดาเนินงานในภาพรวม ควรมอบหมายงานให้กลุ่มงานหรือบุคลากร ผู้ที่รับผิดชอบงานหรือ
มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยตรง
7.2 การดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมตามขอบเขตที่กาหนด ควรมีการดาเนินงานแบบบูรณาการ
ภายในหน่วยงาน โดยในการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม ควรต้องดาเนินการโดยบุคลากรที่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมนั้น ๆ โดยตรง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รู้ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงาน
กิจกรรมนั้น ๆ อย่างชัดเจน ทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ตัวอย่างเช่น
7.2.1การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และแผนที่ตั้งสถานศึกษา ควรมอบหมายงานให้กับกลุ่มงาน
หรื อบุ คลากรที่รับ ผิดชอบเกี่ย วกับการจัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน ซึ่ งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ มีการประสานงาน และได้รับการอบรมจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยตรงอยู่
แล้ว
7.2.2 การจัดทาแผน ควรมอบหมายงานให้กับกลุ่มงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ
การจัดทาแผน และงบประมาณของหน่วยงาน เนื่องจาก เป็นผู้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถจัดทาแผนการ
ศึกษาระดับ ปฐมวัย ให้ ส อดคล้ องกับ แผนพัฒ นาการศึก ษาของจังหวัด และนาไปสู่ การขอตั้งงบประมาณเพื่ อ
ดาเนินการตามแผนได้ด้วย
7.2.3 การนิเทศ ติดตาม ควรมอบหมายงานให้กับกลุ่ มงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
เกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด
7.3 การจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งาน ปั ญ หาอุ ป สรรค และผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการภาพรวม ควรจัดทารายงานผลการดาเนินงานให้สานักงานศึกษาธิการภาค และสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด เพื่อประโยชน์ต่อการรายงานผลการดาเนินงานตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการนาเสนอผู้บริหารในแต่ละระดับเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทาให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ประสบ
ผลสาเร็จมีส่วนสาคัญต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการดาเนินงานในปีงบประมาณต่อไปด้วัย
8. การกากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน
8.1 การกากับ ติดตามผลการดาเนินงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจะมีการลงพื้นที่
หรือจัดประชุมในส่วนกลาง เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ รวมถึงผลการดาเนินงาน และ
ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงาน เพื่อนาเสนอผู้บริหารทราบ และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของ
การดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามความเหมาะสม
8.2 การรายงานผลการดาเนินงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจั ดทารายงานผลการ
ดาเนิ น งาน และผลการใช้จ่ ายงบประมาณ จัดส่ งให้ ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 ส านักงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นรายไตรมาส (วันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2563) เพื่อรวบรวมข้อมูลผล
การดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของโครงการ นาเสนอผู้บริหารทราบ และ
พิจารณาให้คาแนะนาในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค

สภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงรายมีจานวน 18 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง,อาเภอเทิง,อาเภอเชียงของ,
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อาเภอแม่ลาว,อาเภอดอยหลวง,อาเภอเชียงแสน,อาเภอเวียงชัย,อาเภอเวียงป่าเป้า,อาเภอแม่จัน,อาเภอพาน,
อาเภอขุนตาล,อาเภอเวียงเชียงรุ้ง,อาเภอแม่ฟ้าหลวง,อาเภอแม่สรวย,อาเภอเวียงแก่น,อาเภอแม่สาย,อาเภอป่า
แดดและอาเภอพญาเม็งราย ในปีการศึกษา 2562 มีจานวนโรงเรียนที่จัดการศึก ษาปฐมวัย 1,121 โรงเรียน
จานวนเด็กปฐมวัย 36,448 คน บุคลากรครูและพี่เลี้ยง 791 คน จาก 11 สังกัด ได้แก่ 1) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
5) กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ 32 สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ 6) พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 8) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเชียงราย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 9) โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 10) โรงเรียน
เอกชนจั ง หวั ด เชี ย งราย สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ 11) โรงเรี ย นเชี ย งรายปั ญ ญานุ กู ล สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

๑. จานวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัด

จานวน (แห่ง)
46

จานวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัด จาแนกตาม
-

สถานรับเลี้ยงเด็ก (ต่ากว่า 3 ขวบ)

446

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

629

-

อนุบาล
1,121

รวม

๒. จานวนเด็กปฐมวัย
อายุ

จานวนเด็ก (คน)

ต่ากว่า 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

จานวน (คน)
ครู

1) ครู/ผู้ดูแลเด็กได้รับวุฒิการศึกษา
-

ต่ากว่าปริญญาตรี

64

-

ปริญญาตรี

587

-

สูงกว่าปริญญาตรี

110

2) สาขาที่ครู/ผู้ดูแลเด็กจบการศึกษา
-

สาขาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

365

-

สาขาวิชาอื่นๆ

396

3) ในรอบ 1 ปี ที่ ผ่ า นมาครู / ผู้ ดู แ ลเด็ ก ได้ รั บ การอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือไม่
-

ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี

-

ผู้ดูแลเด็ก
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ข้อมูลครู/ผู้ดูแลเด็ก

จานวน (คน)
ครู

-

ได้รับการอบรม น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี

639

-

ไม่เคยได้รับการอบรม

122

ผู้ดูแลเด็ก

๔) ในรอบ 1 ปี ที่ ผ่ า นมาครู / ผู้ ดู แ ลเด็ ก ได้ รั บ การอบรม
เกี่ย วกับ การดาเนิ น งานตาม“มาตรฐานสถานพั ฒนาเด็ ก
ปฐมวัยแห่งชาติ”หรือไม่
-

ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ”
ไม่ เ คยได้ รับ การอบรมเกี่ ยวกั บ “มาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ”

รวม

539
222
761

การศึกษาปฐมวัย
1.

ความหมาย ความสาคัญของการศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการดูแล และการศึกษาที่จัดให้กับเด็กแรกเกิดถึงอายุ
8 ปี การศึกษาอนุบาลเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปฐมวัยการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่อาจ
จาแนกออกได้เป็น 4 ระดับ คือ การศึกษาระดับอนุบาล การศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งการศึกษาแต่ละระดับที่กล่าวนี้ จะมีการจัดการและพัฒนาไปอย่างสอดคล้องกับ
วัยของผู้เรียน และการเปลี่ยนแปลงของสังคม การศึกษาอนุบาลเป็นการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย
ความคิด สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ในขณะที่การศึกษาระดับอุดมศึกษา มุ่งที่การเตรียมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เป็นต้น ทั้งนี้การศึกษาแต่ละระดับมีลักษณะ และมีเป้าหมายเฉพาะตามระดับเดิมการศึกษาอนุบาลเป็นรูปแบบ
ของการจัดการศึกษาสาหรับเด็กเล็กที่รัฐจัดขึ้นเพื่อสนองตอบสังคมที่ต้องการให้บุตรหลานได้เข้าโรงเรียน เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในการเรียน ชั้นประถมศึกษา แต่ภาวะการต่อมา การศึกษาอนุบาลได้รับการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพสังคม เกิดรูปแบบของการจั ดการศึกษาใหม่ขึ้นมาเรียกว่าการศึกษาปฐมวัย( กุลยา ตันติผลาชีว ะ ,
2542) การพัฒนาของการศึกษาปฐมวัยการศึกษาปฐมวัยเริ่มต้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 18 ทั้งในสหรัฐอเมริกาและ
ยุโรปต่างมีการพัฒนา โรงเรียนสาหรับเด็กขึ้นอย่างหลากหลาย โอเบอร์ลิน (Frederick Oberlin) ตั้งโรงเรียนเด็ก
เล็กขึ้นในประเทศฝรั่งเศส เมื่อ ค.ศ. 1770 โดยดาเนินการ สอนภาษา หัดฝึกฝีมือ ออกกาลังกาย และ การเล่น โอ
เวน (Robert Owen) เปิดโรงเรียนสาหรับเด็กเล็ก ((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) การศึกษาสาหรับ
เด็กเล็กในระยะแรกยังคงมุ่งเน้นเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป ด้วยเห็นว่าเป็นวัยที่พร้อมต่อการเรียน แต่ด้วยแรงผลักดั น
จากสังคม ประมาณ ปี ค.ศ. 1950 ประเทศสหรัฐอเมริกามีปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวแม่บ้าน
ต้องประกอบอาชีพ สภาวะทางสังคมเปลี่ยนไป มีผลทาให้การจัดการศึกษาอนุบาลต้องขยายขอบเขตจาก 3 -6
ขวบ เป็นให้การดูแลและการศึกษาแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 8 ปี เรียกว่าการศึกษาปฐมวัย ด้วยเหตุผลทาง
ประวัติศาสตร์ การเมือง อุดมคติ และความจาเพาะของเหตุการณ์ จึงทาให้คาที่ใช้เกี่ยวกับการศึกษาเด็กเปลี่ยนไป
ชาติตะวันตก หันมาใช้คาว่า “การศึกษาปฐมวัย (early childhood education) โดยให้หมายถึง การบริการ การ
ดูแลและการให้การศึกษาแก่เด็กจากแรกเกิดถึงอายุ 8 ปี โดยจัดเป็นระบบเดียวกัน เรียกว่า Educare ทาให้
การศึกษาเด็กเดิมขยายขอบเขตของการศึกษา ให้ครอบคลุมตั้งแต่การดูแลเด็กทารก การดูแลเด็กเล็ก และโรงเรียน
อนุบาล (Woodill in Woodill et. al., 1992 : 14-15)
แม้การศึกษาก่อนเข้าโรงเรียน จะเปลี่ยนเป็นการศึกษาปฐมวัยแล้วก็ตาม ยังพบว่าการเรียนในชั้น
อนุบาลหรือการเรียนชั้นเตรียม ป. 1 มีความสาคัญกับการศึกษาปฐมวัยมากที่สุด ทาให้การผลิตครูปฐมวัย เน้น
การผลิตครูอนุบาลเป็นหลักต่อมาจึงผนวกวิชาการศึกษาปฐมวัยเข้าไปในหลักสูตรครูอนุบาล แต่เนื่องด้วยการจัด
การศึกษาปฐมวัยรวมเด็กแรกเกิดถึง 8 ปี จึงได้มีการปรับหลักสูตรการศึกษาครูเป็น 2 ระดับ คือ ครูผู้ทาหน้าที่
ดูแลเด็ก (Child care teacher) กลุ่มหนึ่ง และ ครูอนุบาล อีกกลุ่มหนึ่ง การออกใบอนุญาต แยกเป็น 2 กลุ่ม
เช่นกัน คือ กลุ่มครูที่ทางานกับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 4 ปี และกลุ่มครูที่ทางานกับเด็กอายุ 5 ปี ถึง 8 ปี เหตุผล
เพราะทั้ ง สองกลุ่ ม ต่า งมี บ ทบาทหน้ า ที่ที่ แ ตกต่า งกั นอย่ างชัด เจนทั้ ง ด้ านการบริ ห าร การสอน และการดูแล
(Fromberg and Williams,in Williams and Doris, 1992 : 420-423)
หลังจากที่มีการปรับขอบเขตของการศึกษาปฐมวัยครอบคลุมถึงการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 8
ปีแล้ว ทาให้ผู้ที่มาทาหน้าที่บุคลากรปฐมวัย จะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการศึกษาปฐมวัยและจิตวิทยาพัฒนาการ
เด็กอีกทั้งต้องมีความรู้ และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีเจตคติที่ดี และที่สาคัญสามารถดู แลและเลี้ยงเด็ก
ได้ โดยใช้เหตุผล (EssA, 1995 : 30-31) โดยเฉพาะผู้ทาหน้าที่ครูต้องมีความรู้ทางด้านการศึกษาด้วย NAEYC,
1982 (National Association for the Education of Young Children) และ ACEI, 1982 (Association for
Childhood Education Intemational) ได้กาหนดแนวทางการสาหรับเตรียมครูปฐมวัยว่าจะต้องประกอบด้วย
ข้อความรู้ ดังต่อไปนี้ (Brewer, 1995 : 504-505)
ความเข้มทางพื้นฐานด้านการศึกษาศิลปศาสตร์
ความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาปฐมวัย
ความรู้ด้านหลักสูตร
ความรู้ด้านกระบวนการเรียนการสอน
ความรู้ด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
มีประสบการณ์ในการทางานกับเด็กวัยเล็กด้านการนิเทศ
จุดประสงค์ของการศึกษาปฐมวัย
การจัดการศึกษาปฐมวัยได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากแรงผลักดันของสังคม และความต้องการของสังคม ทาให้เกิด
การจั ดโครงการการบริ ก ารต่า ง ๆ กัน ทั้งเพื่อการดูแลและการศึ ก ษา ซึ่งในการพัฒ นาการศึ ก ษาปฐมวั ย นี้ มี
จุดประสงค์เพื่อ (Essa, 1996 : 19-20) บริการให้การดูแลและเลี้ยงดูเด็กให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ
ให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมการปรับตัวเข้ากับสังคม ทักษะทางปัญญา และพัฒนาการในทุกด้าน
จั ดเป็ น บริ การเพื่อ การช่ว ยเหลื อผู้ ด้ อยโอกาส เด็กยากจน ให้ ได้รับการศึก ษา การดูแลสุ ขภาพ การดูแลฟั น
โภชนาการและการศึกษาสาหรับผู้ปกครอง
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ลักษณะของสถานบริการและการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษา
ให้แก่เด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึง 8 ขวบ ได้กาหนดขึ้น ที่บ้าน ศูนย์บริการหรือโรงเรียนก็ได้ โดยรูปแบบของการจัดนี้
จาแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ จัดที่บ้าน (Home-based programs) หมายถึง การจัดบริการการดูแลที่ทาขึ้นที่บ้าน
กั บ อี ก ลั ก ษณะหนึ่ ง คื อ จั ด ที่ ส ถานบริ ก าร (Center-based programs) เป็ น บริ ก ารเด็ ก กลุ่ ม ใหญ่ ซึ่ ง ในการ
จัดบริการจาแนกตามอายุได้ 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 บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาเพื่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย ดังนั้นสมควรให้เด็กเล็ กซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยนั้นได้รับการคุ้มครองและดูแล มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้าน ได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และเสมอภาค มีการส่งเสริมการเรียนรู้และ
เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน
ให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ และตลอดมาการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น
ไม่ได้มีหน่วัยงานใดเป็นผู้ที่ดูแลโดยเฉพาะ แต่อาจจะมีความเกี่ยวเนื่องตามภาระงานบ้าง เช่น ในการศึกษาปฐมวัย
จะถูกรวมอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ดูแลเด็กแรกเกิดก็จะมีการวางแนวทางโดยกรมอนามัย เป็นต้น ทาให้
การศึกษาปฐมวัยถูกสร้างขึ้นมาอย่างสะเปะสะปะ ขาดการบูรณาการ ใครอยากใส่อะไรลงมาก็ได้ เพราะไม่มีหน่วัย
งานใดกากับ ทาให้การพัฒนาเด็กมีแนวทางที่ไม่ชัดเจน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะยาว
และด้ว ยเหตุนี้ เอง ทาให้ เกิดคณะอนุ ก รรมการเด็กเล็ ก (กอปศ.) ซึ่งเป็นหน่วัยงานหลั กในการผลั กดันให้ เกิด
พระราชบั ญญัติการพัฒ นาเด็ กปฐมวัย นี้ขึ้น เพื่อส่ งเสริมการพัฒ นาเด็ กปฐมวัย อย่า งแท้จริง และเป็นไปตาม
ข้อบังคับในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยสามารถสรุปประเด็นที่เป็นสาระสาคัญได้
ดังนี้
2.1 ส่งเสริมการบูรณาการงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างชัดเจน
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2562 ในมาตราที่ 9 นั้น ได้กาหนดให้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒ นาเด็กปฐมวัย โดยอยู่ในการดูแลของ 4 กระทรวงหลัก อันได้แก่
กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ และ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น องค์กรด้านการศึกษา การศึกษาพิเศษ สาธารณสุข
สังคมสงเคราะห์ และสื่อมวลชน อีกจานวนหนึ่ง โดยมีหน้าที่หลักในการจัดทาแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดทา
มาตรฐาน สมรรถนะ ตัวชี้วัดและแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงซึ่งจากข้อกาหนดนี้ ทาให้การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นและมีหน่วัยงานที่บูรณาการร่วมดูแลอย่างชัดเจน
2.2 มีแนวทางในการพัฒ นาเด็ กปฐมวัย โดยเน้นการดูแล พัฒ นาและจัดการเรี ยนรู้ และเป็ น
หลักประกันในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยไม่มุ่งเน้นการสอบแข่งขัน
เด็ ก ปฐมวั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ หมายถึ ง เด็ ก ที่ มี อ ายุ ต่ ากว่ า 6 ปี บ ริ บู ร ณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ การดูแล (Care) การพัฒนา (Development) และ การจัดการเรียนรู้
(Education) ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ครอบคลุมทั้งตัวเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง โรงเรียน ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ผู้
ที่ทางานกับเด็กปฐมวัย รวมไปถึงท้องถิ่ นและชุมชน ซึ่งต้องมีบทบาทในส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่อีกด้
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วัย โดยการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น จะต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ สร้างเจตคติที่ดี มีเตรียมความพร้อมตามวัย
และที่สาคัญที่สุดคือต้องพัฒนาโดยไม่มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยต้องสอบแข่งขัน อันเป็นหัวใจสาคัญของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้เลยก็ว่าได้
2.3 มุ่งเน้นให้เกิดการจัดทาแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยและจัดทาข้อมูลเด็กปฐมวัย
หลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้ว ภาระงานอย่างหนึ่งที่คณะ
กรรมคณะนี้ต้องดาเนินการคือ การจัดทาแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้องมีการ
กาหนดกรอบ การบริหารจัดการแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงระบุหน่วัยที่รับผิดชอบและติดตามผล ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สนับสนุนแผนงานและโครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ บูรณาการการ
ทางานร่วมกันระหว่างหน่วัยงานเพื่อขับเคลื่ อนตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วัยงานที่
ดาเนินการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดูแลความปลอดภัยและคุ้มครองเด็กปฐมวัยให้พ้นจากการล่วงละเมิด พัฒนา
บุคลากรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสามารถ และสุดท้ายคือจัดให้มีการจัดทาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย
2.4 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่ทางานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ความสาคัญอย่างมากกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่ทาหน้าที่ดูแลและ
จัดการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัย โดยในมาตรา ๒๓ นั้น ได้ระบุว่า ใน
การผลิตครูหรือพัฒนาครูด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากยังระบุเพิ่มเติมอีกว่า
ในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ให้หน่วัยงานที่ทาหน้าที่พัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
จิตวิญญาณของความเป็นผู้ดูแลเด็ก มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัย
ตามหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2.5 กาหนดบทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะมีการระบุหน้าที่ของหน่วัยที่ทางานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เกิด
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างชัดเจน อาทิเช่น ในมาตรา 24 ซึ่งระบุว่า สถานพยาบาลของหน่วัยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขแก่หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มี
การให้บริการสุขภาพแก่มารดาและบุตรอย่างทั่วถึง โดยให้บริการวางแผนครอบครัว การอนามัยเจริญพันธุ์ การ
ฝากครรภ์การเตรียมความพร้อมการเป็นบิดามารดา ตลอดจนให้บริการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การส่งเสริม
โภชนาการ การส่งเสริมพัฒนาการ และการส่งเสริมการให้นมมารดาแก่บุตรตั้งแต่แรกเกิดอย่างน้อยหกเดือนหรือ
ในมาตรา 25 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มีการอบรมเลี้ยงดู เพิ่มพูน
ประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เป็นต้น
3. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
3.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติที่ดาเนินการจัดทา
โดยคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ได้เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
จัดทามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติขึ้นเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วัยงานใช้ร่วมกันในการประเมิน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาสาหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อน เข้าประถมศึกษา โดย
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มีการประสานงานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ทั้งสองคณะ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอนุบาล) ร่วมกับคณะทางาน
ปรับปรุงมาตรฐานฯ คณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) นับว่าเป็นการปรับกระบวนทัศน์ ให้ใช้เด็กเป็นที่ตั้งของการกาหนด
มาตรฐาน คานึงถึงการตอบสนองต่อสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับ ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนามนุษ ย์
แทนการใช้บริบทหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นที่ตั้ง
การพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นรากฐานที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอดชีวิต และเป็น
การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด กล่าวคือเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีมีความสามารถเรียนรู้ ทางานได้ เก่ง และเป็น
พลเมืองดีที่จะนาสู่ความสาเร็จในสังคมที่ท้าทายในศตวรรษที่ 21 ต้องได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างรอบด้านในช่วง
ปฐมวัย แต่คุณภาพของเด็กปฐมวัยยังเป็นจุดอ่อนที่เข้าขั้นวิกฤติของประเทศไทย ที่จาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
รัฐ และทุกภาคส่วน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม บุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุข ครู/ผู้ดูแล
เด็ก โรงเรียน องค์กรท้องถิ่นทุกระดับ บุคลากรพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคศาสนาและภาคธุรกิจ จึงต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในความสาคัญของช่วงปฐมวัย ตระหนักใน พันธกิจและลงมือช่วยกันทาให้เด็กปฐมวัยมีโอกาส
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย
“เด็กปฐมวัย” ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 ได้
ให้ความหมายของเด็กปฐมวัยว่า หมายถึง เด็กซึ่งมีอายุยังไม่ครบหกปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึงทารกใน
ครรภ์มารดาด้วัย
อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึก ษาเด็กปฐมวัยของชาติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเด็ก ปฐมวัยไว้หลายมาตรา คือ
มาตรา 54 วรรคสอง กาหนดว่า “...รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน เข้ารับ
การศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วัย”
มาตรา 258 ให้ ด าเนิ น การปฏิ รู ป ประเทศให้ เ กิ ด ผล ด้ า นการศึ ก ษา (1) ให้ ส ามารถเริ่ ม
ดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา 54 โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545)
และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) มาตรา 18 (1) กาหนดให้การจัดการศึกษาปฐมวัยจัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือ ระยะ
แรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น 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 มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/ สถานศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/ สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็ กที่เชื่อมโยงกับ มาตรฐานคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษา ตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น 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 จานวน 4.5 ล้านคน สารวจโดย
กรมอนามัยตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ถึง 2560 รวม 6 ครั้ง พบประมาณร้อยละ 30 ที่มีพัฒนาการไม่สมวัย นับเป็น
วิกฤติร้ายแรงต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดในการสร้า งประเทศให้ เจริญรุ่งเรือง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในสภาพสังคมที่บิดามารดาและผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความจาเป็นต้องพาเด็กปฐมวัยไปรับ
บริการการดูแลและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพแต่กต่างเหลื่อมล้ากันมาก ระหว่างกลุ่มมีโอกาสกับกลุ่ม
ด้อยโอกาส ระหว่างการจั ดการศึ กษาเร่งเรียนจนเครียด กับแบบละเลยขาดความเอาใจใส่ ดั งนั้นการพัฒนา
คุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กจึงเป็นความจาเป็น เร่งด่วน ทั้งจากมุมมอง
ของการพัฒนาคุณภาพมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา ที่ผ่านมาประเทศไทยมีหน่วัยงานภาครัฐหลายแห่ง องค์กร
ท้องถิ่น เอกชนจัดบริการดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละหน่วัยงานมี
มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินแต่กต่างกันตามภารกิจของหน่วัยงาน แม้จะมีการจัดทามาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
แห่งชาติ พ.ศ. 2554 ในทางปฏิบัติมีมาตรฐานหลากหลายจากหน่วัยงานต่าง ๆ ที่เน้นการประเมินตามภารกิจของ
หน่วัยงาน และข้อจากัดของการใช้มาตรฐานเดิม ที่ครอบคลุมเฉพาะเด็กอายุ 2-5 ปี เท่านั้น ไม่ครอบคลุมเด็ก
ปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ยังต้องใช้หลายมาตรฐานทาให้ผู้
ปฏิบัติสับสนและต้องทางานซ้าซ้อน และยัง ไม่ได้นาผลการประเมินไปพัฒนาเท่าที่ควร ความก้าวหน้าในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยของภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีหน่วัยงานร่วมกันดาเนินงานอย่างหลากหลาย เช่น การเพิ่มโอกาสให้ครู
ผู้ดูแลเด็ก ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาปฐมวัย การบูรณาการงานภายในกระทรวง และการบูรณาการ
งานของ 4 กระทรวงหลั ก ตลอดจนรั ฐ ธรรมนูญฉบับใหม่ ให้ ความส าคั ญ กับการพัฒ นาและให้ ก ารศึ ก ษาที่
เหมาะสมแก่เด็กปฐมวัย จึงจาเป็นต้องมีการจัดทามาตรฐานกลางที่ทุกภาคส่วนจะใช้ร่วมกันได้ การมีมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับเดียวเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วัยงานร่วมจัดทาร่ว มใช้เป็นหลักประเมิน
การดาเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน และประสานงาน เพื่อมุ่งเป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนาคุณภาพ ซึ่ง
สอดคล้องและตอบสนองต่อการบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของ 4 กระทรวงหลัก และอีกหลายหน่วัยงาน
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒ นาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและ
ผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย สร้างรากฐานที่แข็งแรงของ
พลเมืองคุณภาพต่อไป
3.3 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศใช้แทนมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 3 พฤษภาคม 2554) เพื่อให้ทุกหน่วัยงานและสถานพัฒนา
เด็ก ปฐมวัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดาเนินงานและยกระดับ
คุณภาพ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพภายใน เพื่ อรองรับการตรวจประเมินจากต้นสังกัด และภายนอก
จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยในการจัดทามาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มีหน่วัยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมดาเนินการ ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
นอกจากนี้ผลการวิจัยของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น มาตรฐานคุณภาพของอาเซียน มาตรฐานความปลอดภัย คู่มือเฝ้าระวัง คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ
DSPM เป็นต้น มาใช้ประกอบในการจัดทามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 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) จานวน 2
ตัวบ่งชี้ / 7 ข้อ - 3ข. 3 ปี ถึง 6 ปี/ ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 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 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนา
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
สาหรับเด็กแรกเกิด –อายุ 2 ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน) มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย
สาหรับเด็ก 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
การประเมิน เพื่อพัฒ นาคุณภาพเน้นการดูแล พัฒ นาและจัดการศึกษาให้ เหมาะสมส าหรับเด็ก
ปฐมวัยเป็นรายบุคคล พิจารณาตามตัวบ่งชี้เป็นรายข้อย่อย 4 ระดับคะแนน คือ ไม่ผ่าน (0) ผ่านขั้นต้น (1) ดี
(2) และดีมาก (3) นาคะแนนมาตรฐานแต่ละด้าน คิดเป็นร้อยละ แล้วนามารวมกั น 3 ด้าน เฉลี่ยเป็นคะแนนรวม
และนับจานวนข้อที่ไม่ผ่านต้องปรับปรุง มาเป็นเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ดังตาราง
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เกณฑ์การพิจารณา
ระดับคุณภาพ

คะแนนเฉลีย่

จานวนข้อที่ต้องปรับปรุง

A

ดีมาก

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ไม่มี

B

ดี

ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙

๑-๗ ข้อ

C

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น

ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙

๘-๑๕ข้อ

D

ต้องปรับปรุง

ต่ากว่าร้อยละ ๔๐

๑๖ ข้อขึ้นไป

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ถือเป็นมาตรฐานกลางของประเทศซึ่งใช้ได้กับทุก
บริบท โดยได้มีการเทียบเคียงกับมาตรฐานของทุกหน่วัยงานที่มีอยู่แล้วร่วมกับมาตรฐานคุณภาพของภูมิภาค
อาเซียนฯ ทั้งนี้ หากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีศักยภาพการให้บริการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานนี้
สามารถพิจารณาเพิ่มเติมเกณฑ์ดังกล่าวได้ตามบริบท เช่น สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเอกชน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลทั้งรัฐและเอกชน ฯลฯ ในกรณีที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ผ่าน
การประเมินตามมาตรฐานนี้ คือ ระดับคุณภาพ D (ต้อง ปรับปรุง) หน่วัยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับชุมชนและ
สังคมจะต้องช่วัยเหลือ สนับสนุน เพื่อให้ดาเนินการได้ตามมาตรฐานขั้นต้นเป็นอย่างน้อย แต่ไม่ควรปรับลดเกณฑ์
ให้ต่าลง เนื่องจากมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับนี้ถือเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาเด็ก
ของประเทศ และเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานและจัดบริการให้เด็กปฐมวัยได้มี
โอกาสเริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้าเป็นการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่
สาคัญที่สุดในการนาประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลกในศตวรรษที่
21
4. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปฐมวัย
ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสาคัญของนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมโดยหนึ่งในนั้นคือการเน้น
ด้านการดาเนินงานส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยซึ่งมีผู้รับผิดชอบหลายฝ่ายทั้งในระดับกระทรวง/หน่วยงาน เช่น
กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง ของมนุ ษ ย์ ก ระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการกรมแพทย์ทหารบก และกรุงเทพมหานคร ดังนั้นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จาเป็น
ที่จะต้องมีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของเด็กปฐมวัยที่สามารถ เชื่อมโยงและส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ บริหารจัดการที่สามารถรองรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องให้ การดูแลได้อย่ างสะดวกและรวดเร็ว ให้ ผู้ บริห ารในแต่ล ะระดับมีข้อมูล ที่มี ความสมบูรณ์และมองเห็ น
ภาพรวม จนนาไปสู่การบริหารงานหรือติดตามการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์สามารถ
สนั บ สนุ น การตั ดสิ น ใจและการดาเนิ น งานที่ สอดคล้ องกั บแนวทางการปฏิรูป ระบบราชการโดยมุ่ง เน้ น การ
พัฒนาการ ทางานเชิงบูรณาการ การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร และการนา เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละหน่วยงานนั้น ยังขาดการเชื่อมโยง
กันทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการใช้มาตรฐานที่ แตกต่างกันและการทางานที่ยังไม่สอดคล้องกัน ทาให้ข้อมูล
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เด็กปฐมวัยที่มีการจัดเก็บในแต่ละหน่วยงานยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอข้อมูลที่ได้ขาดความสมบูรณ์ ไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับและไม่สามารถนามาเชื่อมโยงกันเพื่อ ประมวลผลในภาพรวมได้โดยเฉพาะข้อมูลที่เกิด
จากที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ต่างระดับกัน และยังพบว่า ไม่มีการสารวจและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ทั่ว
ประเทศเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบระบบไว้รวมถึงยังขาด ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงสถานการณ์สถิติของ
กลุ่มเป้าหมายในมิติต่างๆ ที่ครอบคลุมเป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้ทาให้จะต้องมีการกาหนดมาตรฐาน กลางเพื่อ
ประกาศใช้และกาหนดแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะเห็นได้ จากระบบข้อมูลของหน่วยงานบริการสุขภาพซึ่ง
ได้มีการกาหนดมาตรฐาน กลางเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างสถานบริการสุขภาพ ทาให้สามารถ
ตรวจสอบได้ถึงระดับบุคคลรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยบริการทุกระดับทั้งในส่วนกลางและส่ วน
ภูมิภาค
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลร่วมกัน ในการบริหารจัดการ และขยาย
ผลระบบงานไปสู่การดูแลและพัฒนา เด็กปฐมวัยที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ ศึกษา
ศูนย์กลางระบบข้อมูล ประชากรกลุ่มเป้าหมายของประเทศและจัด ทามาตรฐานข้อมูล(Data Standard)และสร้าง
คลังข้อมูลระดับประเทศ (National Information Center)อีกทั้งจะต้องศึกษาระบบต่างๆ ที่ใช้อยู่ ในปัจจุบัน
(Existing System) จนไปถึงข้อมูลต่างๆทั้งขาเข้าและขาออก (Existing Data)ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จนถึงส่วนกลาง
กระทรวงกรม กองต่างๆ ให้ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย รวมถึงระบบบริหารจัดการ ต่างๆ ทั้งใน
ระดับส่วนกลางระดับเขตระดับจังหวัดและระดับหน่วยให้บริการ จนนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการจัดการ
บริหารอย่างบูรณาการครบ ถ้วนสมบูรณ์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้หลักการและ มาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับเพื่อให้สามารถนาข้อมูลที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณค่าเพื่อนาไปสู่การได้มาซึ่งหลักฐานเชิง
ประจักษ์สาหรับ สนับสนุนการตัดสินใจ (Evidence based Decision Making) ของ ผู้กาหนดนโยบายได้อย่าง
แท้จริงรวมถึงติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทั้งหมดก็เพื่อรองรับการวางแผนการ ดูแลให้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพที่สุดและเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล กับ
หน่วยงานอื่นๆ ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อรองรับการการดาเนิน การบริการสนับสนุ นและเชื่อมโยงข้ อ มูล
ข่าวสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศของเด็ก ปฐมวัย
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการจัดทาคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการนามาใช้เพื่อการกาหนดโยบายของ
ประเทศในระดับต่างๆ ต่อไป
ระบบบริหารจัดการข้อมูลเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพควรประกอบ ไปด้วยระบบสารสนเทศที่ดีและ
ฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยที่ครบถ้วนที่สามารถ ทาการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทั้งภายในหรือจากภายนอกหน่วยงาน
ดังนั้นจึงต้องทาการศึกษาวิเคราะห์ระบบข้อมูล ระบบสารสนเทศและ ฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยที่มีอยู่จริงในระบบ
(Existing Data) เพื่อประเมิน ความพร้ อมของระบบที่จะรองรับการพัฒ นาระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย โดย
แนวทางในการดาเนินงานจะประกอบไปด้วย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) ขั้นตอนระบุความต้องการในการใช้ข้อมูลของ
ระบบสารสนเทศ ในหน่วยงานแต่ละระดับ ๒) ขั้นตอนระบุข้อมูลจากฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่ใน
ระบบของหน่วยงานแต่ละระดับ ๓) ขั้นตอนหาความแตกต่างของระบบสารสนเทศของหน่วยงาน แต่ละระดับที่
เป็นอยู่ปัจจุบันกับข้อกาหนดของการพัฒนาที่จะรองรับ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
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5. การสร้างการรับรู้/พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัย
ในการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน สานักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้สานักงานศึกษาธิการภาคสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ดาเนินการดังนี้
5.1 สานักงานศึกษาธิการภาค
ประสาน ก ากั บ และติ ด ตามข้ อ มู ล ผลการด าเนิ นงาน ปั ญ หาอุ ป สรรค และผลการใช้จ่าย
งบประมาณของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของภาค รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะหรือมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน
5.2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5.2.1 กาหนดกรอบแนวทาง และกรอบระยะเวลาดาเนินงานสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
5.2.2 แต่งตั้งคณะทางาน (ถ้ามี)
5.2.3 ประชุมคณะทางานหรือประชุมหน่วัยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดกรอบแนวทางการ
ดาเนินงาน และกลุ่มเป้าหมายของการดาเนินการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
5.2.4 ประสานแจ้งหน่วัยงานต้นสังกัด เพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
5.2.5 ดาเนินการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
5.2.6 สรุป ประเมินผลการดาเนินงานสร้างการรับรู้ฯ นาเสนอผู้บริหารหน่วัยงานทราบ หรือ
นาเสนอ กศจ. ทราบ
5.2.7 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน และเอกสารข้อมูลผลการดาเนินงาน จัดส่งสานักงาน
ศึกษาธิการภาค และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
6.1 ความหมายของรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) หรือ Good Practice เป็นคาที่ใช้ในวงการ
วิชาชีพที่แสดงถึงผลงานที่มีมาตรฐาน และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวคิดที่ได้มาจากการปฏิบัติงาน ซึ่ง
เกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
1) เกิดจากตัวบุคคล เนื่องจากในการทางาน ทุกคนจะเกิดการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายของหน่
วัยงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติจะเรียนรู้ Good Practice หรือ Best Practice การริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี การแก้ปัญหาที่ดี หรือ
เกิดจากการได้รับรู้ข้อเสนอแนะผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน หรือจะเป็นหน่วัยงานอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เ กิดการสร้างสรรค์วิธี
กรใหม่ๆ ขึ้น หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิม
2) เกิดจากอุปสรรค เนื่องจากการทางานต่าง ๆ ย่อมมีอุปสรรคต่าง ๆ ที่เป็นตัวขัดขวาง
ไม่ให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งหวังเอาไว้ เกิดความกดดัน ที่มาจากผู้บริหาร หรือการแข่งขันจากคู่แข่ง สิ่งต่าง
ๆ เหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดการแสวงหาแนวทาง กระบวนการในการแก้ปัญหา และผ่านอุปสรรคไปให้ได้
3) เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากจะพัฒนา หรือค้นหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อความพึงพอใจ
ของหน่วัยงาน หรือของตนเอง ในการสร้างประสิทธิภาพการทางานที่ดีกว่าเดิม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย, 2563)
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โดยมีผู้ ให้ ความหมายของคาว่า “รูปแบบ/แนวทางปฏิ บัติ ที่เป็ นเลิ ศ (Best Practice)” ไว้
ดังต่อไปนี้
บูรชัย ศิริมหาสาคร (2553 : 320) ได้นิยามไว้ว่า หมายถึง แนวปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติที่
เป็ น เลิ ศในการทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งให้ ส าเร็จ อันเป็นผลมาจากการนาความรู้ไปปฏิบัติจริงแล้ว จึงสรุปความรู้และ
ประสบการณ์นั้นมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง
กัญญดา อนุวงศ์ และพิชญ์ญาภัค เจียมจรัสโชค (2553 : 209) ได้ให้ความหมายว่า
หมายถึง วิธีป ฏิบั ติห รื อขั้น ตอนการปฏิบัติที่ทาให้ องค์ การประสบความส าเร็ จ เป็นที่ยอมรับ โดยมีห ลั กฐาน
ความสาเร็จปรากฎชัดเจนเป็นเอกสารเผยแพร่ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ดวงมณี เลาหประสิทธิพร (2558 : 20) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง กระบวนการ/
แนวทางปฏิบัติในการทางานที่ดี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สาคัญว่า สมควรเผยแพร่เพราะผ่านการตั ดสินหรือได้รับ
การประเมินว่าเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงาน หรือได้รับรางวัลจากภายในหรือภายนอกองค์กร
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ (2560 : 1) ได้
ให้ความหมายว่า แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิ บัติที่ทาให้องค์กร
ประสบความสาเร็จสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของ
ความสาเร็จปรากฎชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์
บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้หน่วัยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
เสาวนี เรวัตโต (2561 : 18) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง ขั้นตอนในการบริหารจัดการ
งานต่าง ๆ ให้ประสบความสาเร็จ มีหลักฐานของความสาเร็จปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
วิโรจน์ ไชยภักดี (2562 : 23) ได้ให้ความหมายว่า รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล กลุ่มคน และระดับหน่วัยงาน เป็นรูปแบบหรือแนวทางที่ถือ
ว่าเป็นวิธีทางานที่ดีที่สุด ที่เกิดจากตัวผู้นา ผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือภาวะปัญหา และการริเริ่มสร้างสรรค์
พัฒนาที่มีขั้นตอน ที่จะนาไปสู่ความสาเร็จทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
จากที่ ก ล่ า วมาแล้ ว นั้ น สรุ ป ได้ ว่ า รู ป แบบ/แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice)
หมายถึง กระบวนการ/แนวทางปฏิบัติในการทางานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดี จากการริเริ่มสร้างสรรค์ และ
พัฒนาวิธีการทางานเดิมที่เกิดจากภาวะปัญหา และนาความรู้ไปปฏิบัติจริง แล้วจึงสรุปความรู้และประสบการณ์นั้น
มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้ผู้อื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
6.2 ความสาคัญของรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
Kanter (2003 : 2 – 7) กล่าวถึงความสาคัญของรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practices) ว่า การนาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ไปใช้ในองค์กร ก็จะทาให้องค์กรนั้น ๆ ประสบ
ความสาเร็จได้เป็นอย่างดี ด้วัยเหตุผลที่ว่า
1) บุคลากรมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูง
2) บุ คลากรมีความรู้ และเชี่ยวชาญในการท างาน จนค้นพบมาตรฐานการปฏิบั ติ ง าน
ระดับสูงด้วัยตนเอง
3) พันธกิจสาเร็จลุล่วงได้ด้วัยดีอย่างมีประสิทธิภาพ
4) เป็นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5) เป็นฐานสาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร
6) เป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices)
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7) ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการทางานจะดาเนินไปได้โดยอัตโนมัติ
8) เป็นการทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของบุคลากรด้วัยตนเอง
9) มาตรฐานการปฏิบัติงานสูงขึ้นและเป็นการค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดในการทางานด้วัยตนเอง
10) มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
11) บุคลากรมีแนวคิดที่สร้างสรรค์และสามารถคิดได้อย่ างเป็นระบบในการเรียนรู้วิธีการ
สาหรับนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
วิภาพร นิธิปรีชานนท์ (2554 : 29) กล่าวว่า แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มี
ความส าคัญต่อการทางาน ดังที่องค์การ UNESCO ได้อธิบายไว้ว่า แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์รูปแบบใหม่ในการทางานที่มีความแต่กต่างไปจากเดิม และ
มีศักยภาพในการเป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่งผลกระทบต่อการทางานอย่างยั่งยืน
เสาวนี เรวัตโต (2561 : 15) กล่าวว่า สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นา
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาดาเนินการกับโครงการ “โรงเรียนในฝัน” เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
วิธีสอน ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบ ให้มีความทันสมัย ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ คิดเป็น มีทักษะชีวิต มีความเป็นไทย และมั่นใจในตนเอง โดยการจัดให้มีการประกวดแนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ทั้งในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดกระแสการสร้าง
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในวงการศึกษาไทยจนถึงทุกวันนี้
สุรีพันธ์ เสนานุช (2557 : 6) ได้ กล่าวถึงความสาคัญของแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practices) ว่า หน่วัยงานใดก็ตามที่นาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ไปใช้เป็นสิ่งจูงใจในองค์กร เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงานและวิธีปฏิบัติที่ดี และมีรางวัลให้ ย่อมสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ บุคลากร
ทั้งนี้ ได้มีหลายประเทศนาแนวคิดในการให้รางวัลแก่ผู้ที่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ไปใช้ ก็ทาให้
ประสบความสาเร็จในการพัฒนาประเทศ
จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า รู ป แบบ/แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practices) มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การ
ปฏิบัติงานที่มุ่งผลความสาเร็จและมีศักยภาพ ส่งผลให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน
6.3 การเขียนรายงานรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ในการเขีย นรายงานรูป แบบ/ แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิ ศ (Best Practices) มีผู้ นาเสนอ ใน
รูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
วิจารณ์ พานิช (2561 : 12) ได้เสนอวิธีเขียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ว่าควรมีองค์ประกอบในการ
เขียน ดังนี้
1) ความเป็นมาเป็นการเขียนเพื่อสะท้อนสิ่งที่เป็นความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชน ที่มีต่อการจัดการศึกษา และเพื่อให้รู้บริบททั่วไปของโรงเรียน
2) การพัฒนาระบบคุณภาพของสถานศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ โดยการสะท้อนให้เห็น
ถึงการพัฒนาคุณภาพว่า โรงเรียนดาเนินการอย่างไร
3) บอกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศว่า มีอะไรบ้าง (ทาอย่างไรและทาทาไม)
4) อธิ บ ายให้ เ ห็ น ถึ ง ผลการด าเนิ น งานว่า ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ง ผลดี ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาใน
โรงเรียนอย่างไร
5) บอกปัจจัยสู่ความสาเร็จว่า วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะอะไร มีอะไร
เป็นปัจจัยในระบบที่ทาให้วิธีปฏิบัติเหล่านี้ดารงอยู่ได้
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6) บทเรียนที่ได้รับ ต้องสะท้อนให้เห็นว่า เราจัดการศึ กษาอย่างไร เคล็ดลับอะไรที่ทาให้
การดาเนินการนี้ประสบผลสาเร็จ รวมทั้งมีข้อพึงระวังอย่างไร
วิโรจน์ ไชยภักดี (2562 : 37 - 38) ได้นาเสนอองค์ประกอบของรายงาน Best Practices
ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
1) ความสาคัญ : Best Practices ควรระบุเหตตุผล ความจาเป็น ปัญหาหรือความต้องการ
แนวคิด หลักการสาคัญในการออกแบบนวัตกรรมให้ชัดเจน จัดลาดับความสาคัญของปัญหา และมีหลักฐานอ้างอิง
สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย : Best Practices ควรมีการระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการดาเนินงานอย่างชัดเจน สมบูรณ์ เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา
3) กระบวนการผลิ ตงาน/ขั้ นตอนการดาเนิน งาน : Best Practices ควรเขียนอธิ บ าย
ขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสาเร็จเป็นผลงาน ให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดย
มีทฤษฎีรองรับ หากนาเสนอเป็น Flow chat ได้ ก็จะช่วัยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น
4) ผลการดาเนินงาน : Best Practices ควรระบุความสาเร็จของการดาเนินงานที่เกิดจาก
การนานวัตกรรมไปใช้ ว่าเกิดประโยชน์และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างไร ตรงตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการดาเนินงานหรือไม่ และควรมีร่องรอยหลักฐานสนับสนุนการรายงาน
5) ปั จ จั ย ความส าเร็ จ : Best Practices ควรบอกสิ่ ง ที่ ช่ วั ย ให้ น วั ต กรรมที่ ใ ช้ ป ระสบ
ความสาเร็จ โดยเขียนอภิปรายเป็นด้าน ๆ เช่น ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านกระบวนการ ด้านนักเรียน และด้าน
ชุมชน ซึ่งควรมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน
6) บทเรียนที่ได้รับ : Best Practices ควรสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการนานวัตกรรมไปใช้
เป็ น หลั กการ ข้อสั งเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระมัดระวั ง ในการน านวั ตกรรมไปใช้ แนวทางการพั ฒ นา
นวัตกรรมให้ประสบความสาเร็จเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อวงการการศึกษาอย่างไร
7) การเผยแพร่ : Best Practices ควรได้ รั บ การยอมรั บ และรางวั ล ที่ ไ ด้ รั บ โดยการ
เผยแพร่นวัตกรรมในการประชุมหรือสัมมนาต่าง ๆ หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและเว็ปไซต์ต่าง ๆ
สรุ ป ได้ว่า ในการเขียนรายงานรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็น เลิ ศ (Best Practices) มี
รู ป แบบที่ส าคัญได้แก่ การบอกให้ รู้ ถึงความจาเป็นในการคิ ดค้นนวัต กรรม แนวคิด และกระบวนการในการ
ดาเนินการตลอดจนผลที่ได้รับที่ส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practices)
6.4 การเขียนรายงานรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
6.4.1 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดรูปแบบการนาเสนอผลงานสถานศึกษาที่มี
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practices) ด้ า นการจั ด ประสบการณ์ ก ารจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย และการบริ ห าร
สถานศึกษาที่พัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2563 : 15 – 16, 25 – 26) ดังนี้
1) ชื่อผลงาน
2) ชื่อผู้นาเสนอผลงาน
3) ความสาคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นาเสนอ
4) จุดประสงค์ และเป้าหมาย ของการดาเนินงาน
5) ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน กระบวนการผลิ ต ผลงาน รู ป แบบวิ ธี ก ารในการพั ฒ นา
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
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6) ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
7) ปัจจัยความสาเร็จ
8) บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
9) การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
6.4.2 รูปแบบการนาเสนอผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้าน
การจั ด ประสบการณ์ ก ารจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย และการบริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ พั ฒ นา เด็ ก ปฐมวั ย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ความสาคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่นาเสนอ โดยระบุเหตุผลความ
จ าเป็ น ปั ญหาหรื อความต้องการ แนวคิดหลั กการสาคัญในการออกแบบผลงาน นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่
นาเสนอ
2) จุดประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงาน ระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจาเป็น
3) กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดาเนินงาน ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการ
ผลิ ต การน าไปใช้ และการพัฒ นาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนต่อเนื่องสั มพันธ์กัน และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4) ผลการดาเนินการ ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่ได้รับระบุผลสาเร็จของการดาเนินงานที่เกิด
จากการนาไปใช้ คุณค่าของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน และประโยชน์ที่ได้รับ
จากผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ
5) ปั จ จั ย ความส าเร็จ ระบุบุคคล หน่วัยงาน องค์กร หรือวิธีการที่ช่วัยให้ งานประสบ
ผลสาเร็จตามจุดประสงค์ของการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน นวัตกรรม หรือแนว
ปฏิบัติ
6) บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต ข้อเสนอ และข้อควรระวัง
ที่เป็นแนวทางในการนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อ หรือดาเนินการให้ประสบ
ความสาเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป
7) การเผยแพร่ การได้ รั บ การยอมรั บ รางวั ล ที่ ไ ด้ รั บ ระบุ ข้ อ มู ล ที่ ท าให้ เ ห็ น ร่ อ งรอย
หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ รวมทั้งการยกย่อง ชมเชย
8) การขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติระบุวิธีการ
หรือรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถอดบทเรียน รวมทั้งการเรียนรู้เพื่อการต่อยอด หรือการขยายผล และ
การประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม รูปแบบ และแนวปฏิบัติ ด้านการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในหน่วัยงาน สถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ระดับภาค

7. การนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงาน
ขอบเขตการดาเนินงานโครงการกาหนดขอบเขตการดาเนินงาน ดังนี้
ระดับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
7.1 ขับ เคลื่ อนการจั ดทาข้อมูล สารสนเทศตามระบบฐานข้อมูล สารสนเทศการพัฒ นาเด็ก
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
ระดับจังหวัดจานวน 2 ชิ้น/ผลงาน
7.4 ดาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัด
แนวทางการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาปฐมวัย
กระบวนการนิเทศ 9T’s Model หมายถึง (มาจากการสังเคราะห์แล้วสรุป) การนิเทศแนวใหม่ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานที่มีแนวคิดและหลักการคือการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้รับการนิเทศ การใช้ระบบพี่เลี้ยง (coaching mentoring & supporting) การใช้ระบบเครือข่ายและการใช้
หลักการแนวคิดการเสริมพลังอานาจ (empowering) มี 9 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 S1 = Scan การกราดตรวจภาพกว้างของบริบท ประชุมชี้แจง
ขั้นที่ 2 S2 = Stock Tracking คลัง การสะกดรอย การติดตามแกะรอย ระบบติดตาม ใช้สาหรับ
ติดตามกระบวนการทางาน ทาให้สามารถทราบได้ว่าผลลัพธ์ในขั้นต่างๆ เป็นอย่างไร มีการดาเนินไปถึงส่วนใด
รวมถึงสามารถดูรายละเอียดลาดับในการดาเนินการ นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้ยังสามารถนาไปใช้ประเมินระยะเวลา
ที่จะดาเนินการต่อไป รวมถึงผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ในขั้นต่อๆ ไปอีกด้วย
ขั้นที่ 3 S3 = Searching Knowledge ตรวจสอบความรู้ อย่างละเอียด พินิจพิเคราะห์, พิจารณา
อย่างรอบคอบ
ขั้นที่ 4 S4 = Sharing knowledge การแบ่งปันความรู้
ขั้นที่ 5 S5 = Start to Emplement ทาให้มั่นคงขึ้น, เพิ่มพูน, 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) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัยกับประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ทราบเกี่ยวกับ 1) การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2 2) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต
2 และ 3) ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างการจั ดการศึกษาปฐมวัยกับประสิ ทธิภ าพการบริห ารจัดการโรงเรียนสั งกัด
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กลุ่ มตัว อย่างในงานวิจัย ได้แก่ โรงเรียนสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จานวน 86 โรง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประ
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กอบด้วัย ผู้อานวัยการโรงเรียน 1 คน และรองผู้อานวัยการหรือหัวหน้างานวิชาการ 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย เป็นแบบสอบถามการจัดการศึกษาตามแนวคิดกระทรวงศึกษาธิการ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ การ
จั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย และประสิ ท ธิ ภ าพการบริห ารจัด การ ของโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
สุนิสา สก๊อต, สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร และพัชรี ผลโยธิน (2560 : 179 – 180) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบองค์รวม สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล ในเขตพัฒนาอุ ตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนารูปแบบการ
บริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบองค์รวม สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขต
พัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก และประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยแบ่ง
การดาเนินการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาเอกสารเพื่อกาหนดกรอบการวิจัย 2) การศึกษาสภาพ
การบริหารการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรม
ชายฝั่งทะเลตะวันออก 3) การสร้างรูปแบบ 4) การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยใช้
รูปแบบการตรวจสอบโดยวิธีอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship model) และ 5) การปรับปรุงรูปแบบและ
จัดทารายงาน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบองค์รวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วัย 10 องค์ประกอบ
ได้แก่ บุคลากร อาคารสถานที่ กิจกรรมการเรียนรู้การดูแลเด็กและเด็กพิเศษ โภชนาการ การบริหารจัดการศูนย์ฯ
และการประเมินคุณภาพ การส่งต่อผู้เรียนสู่สถานศึกษาในระดับสูงขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ศูนย์ฯ และ
ชุมชน ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์พัฒนาเด็ก สุขอนามัยความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล และ
หลักสูตรและแผนการพัฒนาเด็กที่โดดเด่น และผลยืนยันการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ข อง
รูปแบบ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ภาคิม จิรจตุรพรกุล (2560 : ข - ค) ได้ทาการวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ก สั งกัดองค์การบริห ารส่ว นตาบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ กแห่ งชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลเชีย งดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒ นาการจั ด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็ กเล็กแห่งชาติ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จานวน 64 คน ประกอบด้วัย
นักวิชาการศึกษาหรือผู้ช่วัยนักวิชาการศึกษา จานวน 2 คน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือรักษาการหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 4 คน ครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้ช่วัยครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 8 คน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และนาผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการสนททนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า
สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม สภาพปัจจุบันมีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
ส่ ว นสภาพปั ญ หาอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด ทั้ ง นี้ จากการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หา ท าให้ ท ราบแนวทาง
พัฒนาการจัดการศึกษาในแต่ละด้าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
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กุลณพัฒน์ พัฐธัญดรรัตน์ (2561 : 423) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัย : นโยบายและ
การจัดการเชิงพุทธบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพุทธบูรณาการ 2)
ศึกษา วิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3) นาเสนอแนวทางการพัฒนาและการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยเชิงพุทธบูรณาการ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 24 รูป/คน ผลการวิจัยพบว่า
แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียนระดับปฐมวัย เป็นการจัดประสบการณ์และส่งเสริม
พัฒนาการแบบองค์รวม จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การช่วัยเหลือและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก
โดยยึดหลักธรรมที่นามาใช้บูรณาการได้แก่ สั มมาทิฏฐิ ไตรสิกขา และปัญญาวุฒิธรรม โดยยึดหลักพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
นันทนา ผกากรอง, กุสุมา ใจสบาย และ บูรินทร์ภัฏ พรหมมาศ (2561: 58) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและหัวหน้าครูปฐมวัย จานวน 188 คน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพมากที่สุด

บทที่ 3
การดาเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
จังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่กาหนดไว้โดยบูรณาการการทางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 2) เพื่อขยายผลและต่อยอดการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการนาผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวั ยไปสู่
หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น 3) เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัด
เชียงราย โดยบูรณาการการทางานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย
มีวิธีดาเนินการ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการดาเนินงานโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยจานวน
100 คน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินการตามโครงการฯ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม.
2. จั ดทาโครงการขับ เคลื่ อนการพัฒ นาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจั งหวัดเชีย งราย ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับจังหวัดเชียงราย 4 องค์กรหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข และผู้ แทนจาก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดาเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันกาหนดกรอบและแนวทางการดาเนิน
โครงการ ในระดับจังหวัดเชียงราย
3.1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทาง เป้าหมายการดาเนินงาน
ตลอดจนองค์ความรู้ นวัตกรรม รูปแบบ และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพทั้งใน
และต่างประเทศ
3.2 ศึกษาวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและองค์ความรู้ นวัตกรรม รูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่หน่วยงานและสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3.3 กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานโครงการ จัดทาเป็นคู่มือการดาเนินโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงราย ตามเอกสารที่ ศน.3.02/2562 สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย
3.4จั ดทา Time Line/ปฏิทิน การดาเนินโครงการพัฒ นาการจัดการศึ ก ษาปฐมวัย ของจังหวัด
เชียงราย
4. ดาเนินกิจกรรมตามกรอบและแนวทางการดาเนินงานโครงการฯ
4.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดเชียงราย
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4.2 ขยายผล/ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่
หน่ ว ยงาน/สถานศึกษา ที่จั ดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย ชี้แจงการดาเนินงานตามแนวทางที่
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด และร่วมกันกาหนดแนวทางการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) ด้านการบริหารจัดการและด้านครูผู้สอนปฐมวัย
4.3 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเด็กปฐมวัย ในที่ประชุมการชี้แจงคณะกรรมการโครงการฯ ได้มีมติในการอบรมเรื่องการพัฒนาสมอง
เด็กปฐมวัย EF (Executive Function) แก่ผู้บริหารและครูปฐมวัย จานวน 100 คน จากตัวแทนทุกสังกัด
4.4 นิเทศ กากับ ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยจังหวัดเชียงราย
4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับ
จังหวัด
4.6 ตัวแทนผู้ชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัด เข้ารับการเสนอผลงาน
และคัดเลือกระดับภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย,พะเยา,แพร่ และน่าน)
4.7 ประชุมสรุปผลการดาเนินโครงการ
คณะกรรมการ ร่วมกันสรุปการดาเนินการตามโครงการ ใน ไตรมาสที่ 4 และร่วมกันจัดทา
รายงานตามไตรมาสเพื่อรายงานถึงต้นสังกัดตามระยะเวลาต่อไป
4.7.1 ประชุมคณะกรรมการจากทุกสังกัด
4.7.2 ประชุมคณะกรรมการจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อประเมินผลจัดทา
รูปเล่มรายงาน
4.7.3 นางธิดา ขัน ดาวงศ์ ผู้ รับผิ ดชอบโครงการ เข้าร่ว มประชุมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียนการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
5. จัดทาสรุปผลการดาเนิ นงาน จัดส่งสานักงานศึกษาธิการภาค 16 และสานักงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นรายไตรมาส
6. และเผยแพร่ผลการดาเนินงาน/รายงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและนาไปใช้ประโยชน์
เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ
1. แบบบันทึกข้อมูลเด็กปฐมวัย บุคลากรด้านปฐมวัย ครูปฐมวัย
2. แบบนิเทศ กากับ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
3. แบบประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย
4. แบบประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย
5. แบบบันทึกผลการดาเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกสังกัด พร้อมปัญหา ข้อเสนอแนะ แนว
ทางการพัฒนา
6. แบบประเมินความพึงพอใจการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บ รวมรวบข้อ มูล เพื่อให้ บ รรลุ วัตถุป ระสงค์ ที่ก าหนดไว้ ดาเนินการระหว่า ง 11 มิถุนายน – 7
กันยายน 2563 โดยคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงการบันทึกผลตามเครื่องมือของโครงการ
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การวิเคราะห์ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์เนื้อหา
2. ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
จังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่กาหนดไว้โดยบูรณาการการทางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 2) เพื่อขยายผล และต่อยอดการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการนาผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่
หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น 3) เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัด
เชียงราย โดยบูรณาการการทางานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย
มีผลการดาเนินการตามโครงการ ดังนี้
1. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จานวน 1 คน เดินทางไปประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม
2563 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
2. ดาเนินการจัดทาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาในระดับจังหวัดเชียงราย 4 องค์กรหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดาเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศาลานพคุณสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวนผู้เข้าประชุม 35
คน เพื่อร่วมกันกาหนดกรอบและแนวทางการดาเนินโครงการ ในระดับจังหวัดเชียงราย
3.1 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทาง เป้าหมายการดาเนินงาน
ตลอดจนองค์ความรู้ นวัตกรรม รูปแบบ และแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพทั้งใน
และต่างประเทศ
3.2 ศึกษาวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและองค์ความรู้ นวัตกรรม รูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่หน่วยงานและสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3.3 กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานโครงการ จัดทาเป็นคู่มือการดาเนินโครงการขับเคลื่อน
การพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ในระดั บ จั ง หวั ด เชี ย งราย ตามเอกสารที่ ศน.3.02/2562 ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
3.4 จัดทา Time Line/ปฏิทิน การดาเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ของจังหวัด
เชียงราย
4. ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดเชียงราย ดาเนินการโดยชี้แจงคณะกรรมการ
ตามโครงการ ฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ทุกสังกัดปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อคณะกรรมการ
สารสนเทศระดับจังหวัดจะได้ปรับปรุงข้อมูล ใน ระบบ School Mapping และการประเมินตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ พุทธศักราช 2562 ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2563 หากมีปัญหาในการ
ประเมินสามารถสอบถามมายังคณะกรรมการด้านสารสนเทศ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
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4.2 ขยายผล/ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่
หน่ ว ยงาน/สถานศึกษา ที่จั ดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย ชี้แจงการดาเนินงานตามแนวทางที่
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด และร่วมกันกาหนดแนวทางการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) ด้านการบริหารจัดการและด้านครูผู้สอนปฐมวัย ในการประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ในวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2563
4.3 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเด็กปฐมวัย ในที่ประชุมการชี้แจงคณะกรรมการโครงการฯ ได้มีมติในการอบรมเรื่องการพัฒนาสมอง
เด็กปฐมวัย EF (Executive Function) แก่ผู้บริหารและครูปฐมวัย จานวน 100 คน จากตัวแทนทุกสังกัด ในช่วง
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยยึดสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโค
วิด-19
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจานวนจากัด และคณะกรรมการมีความคิดเห็นร่วมกันว่า
ควรจัดการอบรมพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย EF (Executive Function) แก่ผู้บริหารและครูปฐมวัย จานวน 100 คน
โดยต้องการให้มีความยั่งยืนของการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นางธิดา ขันดาวงศ์ จึงประสานความร่วมมือเป็นภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย กับสถาบันรักลูก RLG โดยจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในด้าน
วิทยากรให้ความรู้และเชิงปฏิบัติการ จานวน 2 วัน และได้ร่วมประชุมวางแผนการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในวันที่
12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 13 คน โดยมีมติในที่ประชุมคือ สถาบัน
รักลูกจะรับพิจารราการสนับสนุนค่าวิทยากร ค่าวัสดุการอบรม และเอกสารประกอบการอบรม ตามวันเวลา ที่
สานักงานศึกษาธิการกาหนดต่อไป
4.4 นิเทศ กากับ ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยจังหวัดเชียงราย ในที่ประชุมชี้แจงคณะกรรมการโครงการฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2563 กาหนดให้มีการนิเทศติดตามการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พุทธศักราช
2562 ภายในเดือน มีนาคม 2563 และรายงานผลการนิเทศถึงสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ส่ว นการ
นิเทศโดยคณะกรรมตามประกาศฯ ดาเนินการ ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563
4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับ
จังหวัด โดยการเข้าร่วมกิจกรรมจาก 13 สังกัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
4.6 ตัวแทนผู้ชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัด เข้ารับการเสนอผลงานและ
คัดเลือกระดับภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย,พะเยา,แพร่ และน่าน) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
4.7 ประชุมสรุปผลการดาเนินโครงการ
คณะกรรมการ ร่วมกันสรุปการดาเนินการตามโครงการ ใน ไตรมาสที่ 4 และร่วมกันจัดทา
รายงานตามไตรมาสเพื่อรายงานถึงต้นสังกัดตามระยะเวลาต่อไป
4.7.1 ประชุมคณะกรรมการจากทุกสังกัด วันที่ 7 สิงหาคม 2563
4.7.2 ประชุมคณะกรรมการจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อประเมินผลจัดทา
รูปเล่มรายงาน วันที่ 4 กันยายน 2563
4.7.3 นางธิดา ขันดาวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
การดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย วันที่ 16 กันยายน 2563
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ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
1. เชิงปริมาณ
1.1 ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จานวน 1 คน เดินทางไปประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 22-24
มกราคม 2563 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร งบประมาณที่ใช้ไป 6, 330 บาท
1.2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย วันที่ 25 กุมภาพันธ์
2563 จานวน 35 คน งบประมาณที่ใช้ไป 14,400 บาท
1.3 การปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล สารสนเทศเด็ ก ปฐมวั ย ระดั บ จั ง หวั ด เชี ย งราย ใน ระบบ School
Mapping จัดการประชุมสร้างความเข้าใจและติดตามการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และ
การศึกษาและเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงรายเพื่อปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ School Mapping โดยบูรณาการกับ
โครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลปฐมวัยระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นงบประมาณจ่ายแทนกันระหว่างสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กับ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง
จ.เชียงราย โดยผลการประชุม ร่วมกันกาหนดการส่งข้อมูลเด็กปฐมวัยในปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ใน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เพื่อร่วมกันสรุปผลการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลในวันที่ 7
สิงหาคม 2563 ผู้เข้าประชุมได้แก่ผู้แทนจากทุกสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์จากทุกสังกัด
จานวน 50 คน ไม่ใช้งบประมาณ
1.4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย (Executive Functions :
EF) วันที่ 19 มิถุนายน 2563 จานวน 50 คน จานวน 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 นาเสนอและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาปฐมวัย
ด้านผู้บริหาร และด้านการจัดประสบการณ์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จานวน 80 คน จานวน 1 วัน ผู้นาเสนอวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ ด้านผู้บริหาร จานวน 5 คน ด้านการจัดประสบการณ์ จานวน 7 คน งบประมาณที่ใช้ไป 54,568 บาท
1.6 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ School Mapping งบประมาณที่ใช้ไป 20,000 บาท
1.7 ประชุมสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ จัดทารายงานเป็นรูปเล่ม วันที่ 7 สิงหาคม 2563 จานวน
42 คน จานวน 1 วัน งบประมาณทีใ่ ช้ไปสาหรับจัดทารูปเล่ม 3,300 บาท ส่วนการจัดประชุมใช้เป็นการบูรณาการงบประมาณ
ร่วมกับโครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จานวน 1 คน เดินทางไปประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนพั ฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 22-24
มกราคม 2563 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานตาม
โครงการฯ และนามาวางแผนการดาเนินงานในระดับพื้นที่ต่อไป
2.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จานวน 35 มีการประชุมระดมความ
คิดเห็ น ร่ ว มกัน วางแผนการดาเนิ น งานตามโครงการขับเคลื่ อนการพัฒ นาการจัด การศึ กษาปฐ มวัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยให้เหมาะสมกับบริบทและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย
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2.3 ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัยจากสถาบันรักลูก RLG จานวน 4 คน พร้อมด้วย
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย , ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒ นาการจั ดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย,
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกันเสนอแนวคิดและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย
(Executive Functions : EF) จังหวัดเชียงราย
2.4 ผู้เข้าประชุมได้แก่ผู้แทนจากทุกสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์จากทุก
สังกัด มีความเข้าใจในแนวทางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อนานาปรับโปรแกรม School Mapping และ การประเมิน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2.5 การปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล สารสนเทศเด็ ก ปฐมวั ย ระดั บ จั ง หวั ด เชี ย งราย ใน ระบบ School
Mapping การประชุมสร้างความเข้าใจและติดตามการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และ
การศึกษาและเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงรายเพื่อปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ School Mapping โดยบูรณาการกับ
โครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลปฐมวัยระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นงบประมาณจ่ายแทนกันระหว่างสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กับ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง
จ.เชียงราย โดยผลการประชุม ร่วมกันกาหนดการส่งข้อมูลเด็กปฐมวัยในปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ใน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เพื่อร่วมกันสรุปผลการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลในวันที่ 7
สิงหาคม 2563
2.6 ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย (Executive Functions : EF)
จานวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1-4 , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย, กองกากับ
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 32, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ โรงเรียนเชียงรา ยปัญญานุกูล,
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น จ านวน 1 คน, ครู ป ฐมวัย จานวน 1คน จาก ทุกสั งกัด จานวน 10 โรงเรียน พร้อมด้ว ย
ศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 จานวน 4 คน, ศึกษานิเทศก์
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, ผู้อานวยการกลุ่ มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ผู้อานวยการกลุ่ม
พัฒนาการศึกษา, ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนักวิชาการศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติการพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย
(Executive Functions : EF) และมีการกาหนดแนวทางและกิจกรรมต่อเนื่องในการนาความรู้ที่ได้รับสู่สถานศึกษา ซึ่ง
คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะได้มีการสรุปผลการอบรมและกาหนดกิจกรรมในปีงบประมาณ
ต่อไป ในการนี้ สถาบันรักลูก RLG ให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยากร เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เดิ น ทาง ค่ า ที่ พั ก ตลอดการอบรม รายชื่ อ วิ ท ยากร ได้ แ ก่ 1) ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ริ ย าภรณ์ อุ ด มระติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
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 แสดงถึงผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมเพิ่มขึ้น
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2.7 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดเก้บข้อมูลเด็กปฐมวัยใน
พื้นที่
ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัดเชีย งรายได้ ประกาศแต่ง ตั้ง คณะกรรมการนิเ ทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การจัดการศึกษาปฐมวัย ประกาศสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการการ นิเทศ กากับ ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย จังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ลงนามในประกาศ โดย
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กิจกรรมนี้บูรณาการร่ว มกับโครงการขับเคลื่ อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการบูรณาการกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการ ซึ่ง
คณะกรรมการแบ่งเป็น 7 ทีมนิเทศ ดาเนินการนิเทศทุกสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ โรงเรียนบ้านรวมมิตร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1, โรงเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1, โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2, โรงเรียนบ้านผาเดื่อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทานุ
ประชา) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4, โรงเรียนเอกทวีวิทย์ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม สังกัดส่งเสริมการปกครอง
ทัองถิ่นจังหวัดเชียงราย, โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) สังกัดส่งเสริมการปกครองทัองถิ่นจังหวัดเชียงราย และ
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประเด็นการนิเทศ ได้แก่
1) การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้ดาเนินการอย่างไร
1.1 ) ด้านการบริหาร
1.2 ) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1.3) ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย
2) การศึกษาและจัดเก็บข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย ได้ดาเนินการอย่างไร
3) การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ ปีการศึกษา 2562 และ ปี
การศึกษา 2563 ได้ดาเนินการอย่างไร
4) จุดเด่นและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ได้
ดาเนินการอย่างไร
5) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการนิเทศ
ผลการดาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1) การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1.1) ด้านการบริหารผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งที่ได้รับการนิเทศ ได้ยึดหลักการบริหารการจัด
การศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ใช้หลักการบริหารตามรูปแบบของตนเอง ทาให้
โรงเรียนมีการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ตามมาตรฐานทุกด้าน
1.2) ด้ า นการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ครู ป ฐมวั ย แต่ ล ะสั ง กั ด ได้ ใ ช้ แ นวทางการจั ด
ประสบการณ์ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พุทธศักราช
2562 และใช้ แ นวทางการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice) ท าให้ ผ ลการประเมิ น
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านอยู่ในเกณฑ์ดี
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1.3) ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามแนวทางการจัด
ประสบการณ์ 6 กิจกรรมหลัก ผลการประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับดี
2) การศึกษาและจัดเก็บข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย โรงเรียนได้ดาเนินการจัดทา
ข้อมูลเด็กปฐมวัยอย่างเป็นปัจจุบันและรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่กาหนด
3) การประเมิน ตามมาตรฐานสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ ปีการศึกษา 2562 และ ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนได้ดาเนินการเข้าระบบการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี
การศึกษา 2562 โดยใช้รหัสตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกาหนด ตามระยะเวลาที่กาหนด
4) จุดเด่นและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้บริหารและ
ครูปฐมวัยมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของตนเองและเป็นตัวแทนของหน่วยงานต้นสังกัดเข้ารับการ
คัดเลือกในระดับจังหวัด และระดับภาค 16 (จังหวัดเชียงราย,จังหวัดพะเยา,จังหวัดแพร่ และ จังหวัดน่าน)
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ซึ่งผลการคัดเลือกในระดับ สานักงานศึกษาธิการภาค 16 ตัวแทนของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งด้านการบริหารและด้านการจัดประสบการณ์ ได้แก่ นายสุทัด
จันทะสินธุ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ได้รับรางวัลชนะเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ ครูชานาญ
การพิเศษ โรงเรียนบ้านรวมมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 1 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดประสบการ์การศึกษาปฐมวัย
5) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการนิเทศ
คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่อง การจัดเก็บข้อมูลเด็ก
ปฐมวัยในกรณีเด็กไม่มีเลขบัตรประชาชน, ครูปฐมวัยไม่จบตามวุฒิ, การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562, วิธีการเข้าระบบ การประเมิน การแนบใบ รบ.1 ,การพัฒนาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ การคัดกรองเด็ก 8 ประเภท, การพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย และการดู แลเด็กในช่วงการ
ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
2.8 ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จานวน 80 คน จานวนผู้นา
เสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านผู้บริหาร จานวน 5 คน ด้านการจัดประสบการณ์ จานวน 7
คน ผู้ เข้าร่ ว มแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ ประกอบด้ว ย ผู้ รับผิ ดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย จากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, ท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย, กองกากับตารวจตระเวนชายแดนที่ 32, โรงเรียนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล, ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 1 คน, ครูปฐมวัย จานวน 1คน จาก ทุกสังกัด จานวน
10 โรงเรียน พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 จานวน
4 คน, ศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล,
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา, ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นักวิชาการศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ผลงานด้านผู้บริหารจานวน 5 คน และ ด้านการจัด
ประสบการณ์ จานวน 7 คน ดังนี้
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ที่
1

ชื่อ-สกุล
นายสุรเจต ปาลี

ด้านผู้บริหาร
ตาแหน่ง/สังกัด
ผู้อานวยการ โรงเรียน
โรงเรียนผาขวางวิทยา
สังกัดสพป.ชร1

2

นายสุทัด จันทะสินุธ์

ผู้อานวยการ โรงเรียน
บ้านห้วยไคร้

อาเภอ
ชื่อผลงาน
เมืองเชียงราย การบริหารแบบ POSDC
กับ การจัดการศึกษา
ปฐมวัย(Montessori)
โรงเรียนผาขวางวิทยา
แม่สรวย

สังกัดสพป.ชร2

3

นายภานุวัฒน์ นะที

ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านผาเดื่อ

แม่ฟ้าหลวง

สังกัดสพป.ชร3
4

นางดรรชนี จันทร์คา

โรงเรียน

แม่สาย

เอกทวีวิทย์
สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
เอกชน
5

นางสุรีพร บุญชุม

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หัวง้ม สังกัด
ทัองถิ่นจังหวัดเชียงราย

พาน

การน้อมนาศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย โรงเรียนบนพื้นที่
สูงในถิ่นทุรกันดาร ด้วย
"KING BHUMIBOL
MODEL"
การบริหารและการจัด
การศึกษาปฐมวัย แบบมี
ส่วนร่วม บูรณาการสู่ทักษะ
ชีวิตสถานศึกษาปลอดภัย
(safe-school)
พูดสนทนาประสาปฐมวัย:
English Jip Jip
(Kindergarten daily Life
conversation : English
Jip Jip)

การจัดโปรแกรมให้ความรู้
การอบรมเลี้ยงดูเด็กแก่พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง และการ
จัดบริการ
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ที่
1

2

3

4

5

ด้านการจัดประสบการณ์
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
อาเภอ
ชื่อผลงาน
นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ ครูชานาญการพิเศษ
เมืองเชียงราย การจัดประสบการณ์แบบ
โครงงาน
โรงเรียนบ้านรวมมิตร
(project approach)
สังกัด
ควบคู่สารนิทัศน์โดยใช้
สพป.ชร.1
บริบทท้องถิ่นท้องถิ่นเป็น
ฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่3
โรงเรียนบ้านรวมมิตร
นางนรินทร์จันทร์ สุทธิ ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
แม่สรวย
การพัฒนา
ธรรม
การจัดประสบการณ์การ
สังกัดสพป.ชร2
เรียนรู้ตามแนวคิด
มอนเตสซอรี่ ในบริบทของ
สถานศึกษา ด้วย Mondoi
model
นางสาวเมธิญา ยะขาว ครูชานาญการโรงเรียน
แม่ฟ้าหลวง การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับ
เด็กปฐมวัยให้มีทักษะการรู้
บ้านผาเดื่อ
รอดปลอดภัยจากภัยใกล้ตัว
สังกัดสพป.ชร3
และภัยพิบัติในชุมชน โดย
ใช้แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ทักษะชีวิต
นางกัณชพร อินตั๋น
ครู วิทยฐานะชานาญการ
เทิง
การจัดประสบการณ์การ
พิเศษ
เรียนรู้แบบโครงงานสาหรับ
โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทานุ
เด็กปฐมวัย
ประชา)
สังกัดสพป.ชร.4
Miss Catherine Etuge
Moke

โรงเรียนเอกทวีวิทย์
สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
เอกชน

แม่สาย

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

๔๘

ที่
6

ชื่อ-สกุล
นางสุพิชญา เขียวเงี้ยว

7

นางสาวบุณรดา
ชัยบุญเรือง

ด้านการจัดประสบการณ์
ตาแหน่ง/สังกัด
อาเภอ
ครูโรงเรียนเทศบาล 1
พาน
(บ้านเก่า)
สังกัดทัองถิ่นจังหวัด
เชียงราย
ครูชานาญการ/โรงเรียน
เมืองเชียงราย
เชียงรายปัญญานุกูลสังกัด
สานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

ชื่อผลงาน
พัฒนาการสอนระบบ
มอนเตสซอรี่

การจัดการเรียนการสอน
ตามแนว
วอลดอร์ฟสาหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุ
กูลจังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย
๑. นายระดับ ตาเต

ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลป
ศาสตร์)

๒. นายสมนึก ดาดี

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ประธานกรรมการ
กรรมการ

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

๓. นายสะอาด คาตัน

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย

กรรมการ

๔. นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย

กรรมการ

๕. นางวรุณี แก้วสุข

ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย

กรรมการและเลขานุการ

ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย
ประธานกรรมการ

๑. อาจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน

อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

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)
ที่
1
2
3
4
4

ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
นายสุทัด จันทะสินุธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
นายสุรเจต ปาลี
ผู้อานวยการ โรงเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1
นางดรรชนี จันทร์คา
ผู้อานวยการโรงเรียนเอกทวีวิทย์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัด
เชียงราย
นางสุรีพร บุญชุม
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวง้ม สังกัดทัองถิ่นจังหวัดเชียงราย
นายภานุวัฒน์ นะที
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านผาเดื่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3

รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2
ระดับเหรียญทอง
ระดับเหรียญทอง

๕๐

ที่
1

2
3

4
4
4
4

ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ
ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านรวมมิตร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
นางสาวบุณรดา ชัยบุญเรือง ครูชานาญการ
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล
สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
นางกัณชพร อินตั๋น
ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทานุประชา)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
นางนรินทร์จันทร์ สุทธิธรรม ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
นางสาวเมธิญา ยะขาว
ครูชานาญการโรงเรียนบ้านผาเดื่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
Miss Catherine Etuge Moke ครูโรงเรียนเอกทวีวิทย์
สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน
นางสุพิชญา เขียวเงี้ยว
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านเก่า)
สังกัดทัองถิ่นจังหวัดเชียงราย

รางวัล
ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ระดับเหรียญทอง
ระดับเหรียญทอง
ระดับเหรียญทอง
ระดับเหรียญทอง

ตัวแทนจังหวัดเชียงรายได้รับรางวัลชนะเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับสานักงานศึกษาธิการภาค 16
ตัวแทนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ทั้ง 2 ประเภท เป็นตัวแทนของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย ได้นาเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลื อกในระดับภาค ของ สานักงานศึกษาธิการภาค 16
(เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ผลการคัดเลือก ตัวแทนสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงรายได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 2 ประเภท
ด้านผู้บริหาร ได้แก่ นายสุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ด้านการจัดประสบการณ์ ได้แก่ นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านรวม
มิตร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2.9 สรุปผลการดาเนินโครงการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงได้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุป/จัดทารูปเล่มรายงานผล
การดาเนินโครงการ งบประมาณ 38,100 บาท และค่าใช้จ่ายการดาเนินการในโครงการที่จาเป็น 3,800 บาท

๕๑

เพื่อนามาเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมนี้ด้วย โดยจัดประชุม จานวน 1 วัน มีผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน ในวันที่ 7 สิงหาคม
2563 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รู ม อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามประเด็นหัว ข้อ 1) ผลการ
ดาเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยของทุกสังกัด ประจาปีงบประมาณ 2563 2) ผลการจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยของ
ทุกสังกัด 3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกสังกัด และการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยจัดประชุม จานวน 1 วัน มีผู้เข้าร่วมประชุม 13
คน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ เคเอสเพลส อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันสรุปผลการดาเนินงานทุก
ประเด็นและแนวทางการดาเนินงานที่ทุกสังกัดเสนอแนะ จัดทารูปเล่มรายงาน
ผลการดาเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกสังกัด ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ดังนี้
1) การจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยกาลังติดตามข้อมูลจากโรงเรียน
2) การพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย (Executive Functions : EF) ได้นาไปนิเทศติดตามการนาผลการ
อบรมของโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ที่นาไปใช้ในโรงเรียน จากผลการติดตามพบว่าโรงเรียนนาไปใช้ได้ดีมาก
3) ส่งผลงาน Best Practice ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร และด้านการจัดประสบการณ์ ซึ่งด้าน
ครูผู้สอนได้รางวัลชนะเลิศในระดับสานักงานศึกษาธิการภาค 16
4) ทาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ขับเคลื่อนต่อเนื่องและอบรมออนไลน์เชิง
ปฏิบัติการและเชิญโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่เข้ารับการอบรมด้วย
5) การส่งเสริมนวัตกรรม/พัฒนาแนวคิดมอนเตสซอรี่ ไฮโสคป PBL ต่อยอดการพัฒนา
6) การจัดทานิเทศออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การนาหลักสูตรปฐมวัยสู่การปฏิบัติ การ
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ การอัดคลิป และ จัดทา Powerpoint ส่งสื่อถึงโรงเรียน
7) การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้ออนไลน์
8) การนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศออนไลน์ โปรแกรม ZOOM การลงพื้นที่ทุกโรงเรียน เยี่ยมบ้าน
นักเรียน รับฟังปัญหา
9) การขับเคลื่อนตามนโยบายของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ดังนี้
1) ดาเนินการเช่นเดียวกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2) การใช้รูปแบบการนิเทศติดตาม โมเดล CR2 ACT Model การพัฒนาภาอังกฤษสาหรับ
ปฐมวัย 20 คา ใน 1 ภาคเรียน
3) การขับเคลื่อนร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในเรื่องการพัฒนาทักษะ
สมอง (EF) , Best Practice ส่ งตัว แทน 2 ประเภท ได้รับรางวัล ชนะเลิ ศ ด้านผู้ บริห าร ในระดับ ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 และปีต่อไปจะส่งตัวแทนอีก
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึ กษาเชีย งราย เขต 4 ดาเนินการพัฒ นาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ดังนี้
1) ด้านข้อมูลเด็กปฐมวัยได้ดาเนินการแล้วและพร้อมส่งในเวลาที่กาหนด
2) การอบรมพั ฒ นาทั ก ษะสมองได้ ส่ ง ตั ว แทนผู้ บ ริ ห ารและครู ปฐมวัยมาร่ว มอบรมและ
นาไปใช้
ที่โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุนนาค อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 เป็นต้นแบบนาร่องของ สสส. ร่วมกับสถาบัน RLG (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป ในการพัฒนาทักษะสมอง

๕๒

ของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562) มีการขยายผลเป็น3 อาเภอ คือ พญาเม็งราย เชียงของ เวียงแก่น
ต่อไปจะขยายต่ออีกเป็น อาเภอเทิง ขุนตาล
3) การดาเนินงานตามนโยบายพัฒนาทักษะภาษาและการคิดคานวณ
4) ในสถานการณ์โควิด ได้จัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยแบบออนไลน์ DLTV เด็กขาดแคลน
ก็
เสริมให้ครบถ้วนส่วนของข้อมูลตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ครูสับสนเรื่องระบบ กรอกข้อมูลยัง
ไม่ครบ 100 %
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32 ดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
ดาเนินการตามนโยบายของสานักงานตารวจแห่งชาติ และตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐาน
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ และนาแนวทางการขับเคลื่อนของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไปดาเนินการต่อเนื่อง
ในส่วนของข้อมูลเด็กปฐมวัยได้ดาเนินส่งเรียบร้อยแล้ว
สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย ดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
1) มีสมาคมโรงเรียนเอกชนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับการศึกษาสูงสุด
2) มีแผนปฏิบัติการประจาครอบคลุม
3) การพัฒนาทักษะสมอง โรงเรียนอนุบาลพรรณีเป็นตัวแทนของโรงเรียนเอกชน
ในระดับแกนนาของจังหวัด โรงเรียนกิตติคุณเทิงเป็นตัวแทนจะนามาต่อยอดต่อไป
5) การแข่งขันทักษะวิชาการ จะประชุมเตรียมงานที่จังหวัดพิษณุโลก เชียงรายจะแข่งขันใน
ระดับพื้นที่เขต ได้ตัวแทนแข่งในระดับจังหวัดและภาค ต่อไป
6) จัดประกวดสื่อ นวัตกรรมปฐมวัย
7) การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบปฐมวัยโดยการแบ่งกลุ่มย่อยไปศึกษาดูงาน
8) การดาเนินการในช่วงโควิด ความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย สลับวันเรียนไม่ได้ ที่ผ่านมา 1
เดือน การเปิ ดเรี ย นไม่พบปั ญหา ขอขอบคุณส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายที่มอบหน้ากากอนามัยให้
โรงเรียน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ดาเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
1) เฝ้าระวังพัฒนาการเด็กตามแบบ DSPM ใชตั้งแต่แรกคลอด เพื่อดูพัฒนาการล่าช้า 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
สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ดาเนินการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ดังนี้
1) มีความคล่องตัวเรื่องงบประมาณ
2. มีโครงการพัฒนาครูปฐมวัย ปีละ 2-3 ครั้ง
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย
จากการประชุมสรุปผลการดาเนินการตามโครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัด
เชียงราย ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกสังกัดที่เข้าร่วมประชุม ได้นาเสนอผลการดาเนินงานตลอดปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้เสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้
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ปัญหาและอุปสรรค
1) การจัดเก็บข้อมูลปฐมวัยด้วยแบบบันทึกแบบ Exel การนาข้อมูลมาต่อกันจะทาให้ยาก ควร
ทาเป็นแบบ Google Form
2) เมื่อนาแบบกรอกข้อมูลแบบ Exel ให้โรงเรียน หากเผลอลบจะทาให้ข้อมูลหายต้องกรอกใหม่
3) ส่วนท้องถิ่นระบบการจัดเก็บข้อมูลเปลี่ยนจากปี 2562 จึงต้องขอข้อมูลจากดรงเรียนใหม่ทา
ให้ล่าช้า การขอข้อมูลบ่อยๆ ในเรื่องเดียวกัน ครูจะบ่นว่ากรอกบ่อย การซัพพอร์ทการขอข้อมูล และข้อมูลที่ต้อง
กรอก เช่น เลขบัตรประจาตัวประชาชน
4) ในกรณีโรงเรียนจ้างบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศเมื่อเลิกจ้าง หรือย้าย ข้อมูลจะขาดหายไป
หรือตกหล่นเพราะไม่ต่อเนื่อง
5) ข้อมูลที่ได้จากต้นสังกัดทุกหน่วยงานบางครั้งมีการคลาดเคลื่อน Errer ขาดข้อมูลบางอย่าง
บางส่วน
6) ระบบประเมินตามมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชนให้ดาเนินการ
ระบบโปรแกรมไม่รองรับการใช้พร้อมกันทั่วประเทศ ความล่าช้าการตอบข้อมูลของผู้รับผิดชอบระบบ เช็คข้อมูล
ไม่ได้ ติดต่อยาก ควรให้แต่ละสังกัดรีเช็คได้ ส่วนมาตรฐานเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ใช้มาตรฐานชาติ ส่วน
ระดับอนุบาลยังใช้มาตรฐานของต้นสังกัด ท้องถิ่น จะเริ่มใช้ในปี 2563
6) สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายไม่มีศึกษานิเทศก์ แต่จะขอ
บูรณาการนิเทศร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายที่มีศึกษานิเทศก์ครบอาเภอ
7) กรอบการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ชัดเจน ขาดแคนผู้บริหาร ยินดีรับผู้บริหารจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
8) ปัญหาแต่ละอย่างอาจต้องแก้ไขในระดับชาติ
9) ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมักจะคิดว่าเป็นครูระดับ 2 ไม่เท่าเทียมกับครู สพฐ. ขาดการนิเทศ
ติดตาม ศึกษานิเทศก์มีน้อย หรือไม่มีเลยในบางสังกัด โรงเรียนยังต้องการรับการนิเทศเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
จากการประชุมสรุปงานการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย
พบว่า ทุกสังกัดเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
1) ควรเน้นด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร สื่อสารสร้างความเข้าใจ หลักสูตรปฐมวัย
2560
2) ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก พัฒนารอบด้านทั้ง 4 ด้าน บนพื้นฐานแต่ละบริบท
ให้ครูนาแนวคิด นวัตกรรม รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ไม่จาเป็นต้องมานั่งอบรม
3) การใช้รูปแบบการนิเทศ Gobal Model ของ สพป.เชียงราย เขต 1 ซึ่งจะมีศึกษานิเทศก์ทุก
กลุ่มโรงเรียน มีการใช้กระบวนการ PLC ให้เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อส่งต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4) การขับเคลื่อนการบูรณาการ ต้องการให้ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายทานวัตกรรม และชี้แจง
ทาความเข้าใจในการทา Good/Best Practice เพื่อบูรณาการร่วมกัน
5) เลือกโมเดลการนิเทศ จัดกลุ่มโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือเร่งด่วน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
1) พัฒนาผู้บริหารให้เข้าใจเรื่องปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง
2) ให้นาหลักสูตรบูรณาการกับ Active Learning สู่หลักสูตรทุกกิจกรรม
3) การนิเทศที่ใช้รูปแบบการนิเทศแบบ Acta Model นิเทสบูรณาการเครือข่าย
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4) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายดาเนินการบูรณาการทุกสังกัดได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม อยาก
ให้สร้างความเข้าใจกับโรงเรียน และร่วมส่งผลงาน Best Practice มากขึ้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1) ไม่ให้ปฏิบัติงานซ้าซ้อนกัน ใช้ข้อมูลร่วมกัน การให้งบประมาณสนับสนุนหน่วยงานที่มีจุดเน้น
ร่วมกัน
2) ควรจัดใช้หลักการตามเด็กปฐมวัย ทาจุดเน้นร่วมกันใช้หลักการเดียวกัน
3) ควรมีกรรมการนิเทศระดับจังหวัดในจุดเน้นเดียวกัน
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32
1) อยากให้ครุแสวงหาความรู้ วิทยาการใหม่
2) ควรให้มีการบูรณาการนิเทศ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเชียงราย
1) การจัดทาแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล IEP แผนรายบุคคล IIP พัฒนาหลักสูตร ทากายภาพบาบัด
ดนตรีบาบัด
2) การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1) อยากให้การอบรมแบบลงลึกไม่อยากให้ระบุว่าสังกัดละ1-2 คน และควรอบรมในวันหยุด
2) เป้าหมายของดรงเรียนเอกชนมีหลายประเภท
การนิเทศ มีศึกษานิเทศก์ครบทุกอาเภอ อยากได้ศึกษานิเทศก์เฉพาะระดั บปฐมวัย นิเทศโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยโดยเฉพาะ
3) พร้อมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยพร้อมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
1) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดได้
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
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
1) ควรส่งเสริมเด็ก 0- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย IQ,EQ
2) การบูรณาการร่วมกัน
2.10
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
1) ให้ผู้รับผิดชอบนาสรุปผลการพัฒนาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยสานักงาน
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ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เสนอการประชุมอนุกรรมการปฐมวัยจังหวัดเชียงราย
2) การบูรณาการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในปีงบประมาณ 2563 มีความชัดเจนมาก
ควร
ดาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป
3) แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดควรบูรณาการกับระดับอื่นๆ
ให้ดีมากขึ้น
4) ควรให้ขวัญกาลังใจผู้ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการมอบรางวัล แก่ผู้ชนะเลิศ ทั้งในระดับจังหวัด
และระดับภาค ในการประชุมประจาเดือน
5) ควรเสนอโครงการปฐมวัยจากงบประมาณของจังหวัดเชียงรายโดยใช้การพัฒนาทักษะ
สมอง (Excecutive Funtion:EF)
จากการเสนอแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในข้อ 4) ควรให้ขวัญกาลังใจผู้ได้รับ
รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรียนเชิญท่านผู้ว่า
ราชการมอบรางวัล แก่ผู้ ช นะเลิ ศ ทั้งในระดับจั งหวัด และระดับภาค ในการประชุมประจาเดื อน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดได้ขออนุญาตให้ประท่านประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์
สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดเชียงราย และระดับ
ภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 16 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2563
ให้แก่ นายสุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และ นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ ครูชานาญ
การพิเศษ โรงเรียนบ้านรวมมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพญาภิภักดิ์ ศาลา
กลางจังหวัดเชียงราย
งบประมาณ
โครงการที่ ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
ได้รับ
งบประมาณ งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ รวม (สะสม)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ทั้งสิ้น
122,900
122,898
ไม่มีค่าใช้จ่าย
20,730
24,300
77,868
ในไตรมาสนี้
หมายเหตุ : รายละเอียดการจ่าย ปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้
หน้างบส่งเบิกเงินราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามใบงวดที่ ว. บันทึกที่ ศธ 0286 ลงวันที่
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ผลผลิต/โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 122,900 บาท
รายละเอียดการจ่าย ดังนี้
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ที่
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ
ยอดเงินที่ได้รับงบประมาณ
ไปประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ ระว่างวันที่ 22-24 มกราคม
2563 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมสร้างความเข้าใจและติดตามการประเมินตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการศึกษา
และเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงรายเพื่อปรับปรุง
ข้อมูลสารสนเทศ School Mapping โดยบูรณาการกับ
โครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลปฐมวัยระดับพื้นที่ ซึ่งเป็น
งบประมาณจ่ายแทนกันระหว่างสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กับ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่
11 มิถุนายน 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย
จังหวัดเชียงราย (Executive Functions : EF)
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอและการ
คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วันที่ 29
กรกฎาคม 2563
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563
การเบิกงบประมาณการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) เพิ่มเติม
การปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ School Mapping
ประชุมสรุปผลการดาเนินโครงการฯ โดยบูรณาการกับ
โครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2563
การจัดทารูปเล่มการรายงานโครงการฯ

จ่าย
6,330

เหลือ
122,900
116570

14,400

102,170

-

102,170

24,300

77,870

2250

75620

32500

43120

10468

32652

9350

23302

20000
0

3302
3302

3300

2
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ที่
13

รายการ
ผู้รับผิดชอบไปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน
การดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ วันที่ 16 กันยายน
2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ (บางนา)
(เนื่องจากไม่ได้กาหนดกิจกรรมในโครงการฯ จึงขอ
อนุมัติเบิกงบประมาณเป็นค่าเดินทางจากงบบริหารงาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จานวน 5,740
บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จ่าย
0

เหลือ
2

122,898

2

แหล่งงบประมาณ
กรม สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แผนงาน บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
โครงการ ปรับปรุงระบบการเรียนรู้
กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้
งบรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทนใช้สอย 2000201153

๕๘

ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
สรุปผลการสอบถามจากแบบประเมินความพึงพอใจการดาเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
การจัดการศึกษาปฐมวัย

*********************
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 50 คน โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็น สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ ขั้นตอน การจัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุดในทุกด้าน คือด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม ความเหมาะสมของกิจกรรม ขั้นตอนการ
ดาเนินกิจกรรม ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม และการเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น
2. ความพึงพอใจต่อคณะทางานในการจัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจระดับมากที่สุดในทุกด้าน คือ คณะทางานดาเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย และ คณะทางานมี
ความสามารถในการดูแลและแก้ปัญหา
3. ความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ในด้านสถานที่จัดกิจกรรม และด้านความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
4. ความพึงพอใจต่อประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจระดับมากที่สุดทั้ง2ด้าน คือ ประโยชน์ของกิจกรรม และการนาไปใช้ในหน่วยงาน
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5.1 ควรจัดให้มีกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง
5.2 ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานเพื่อการคัดเลือกตัวแทนเข้านาเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice)
5.3 ควรมีการคัดเลือกผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
5.4 ควรเปิดโอกาสให้มีการร่วมงานอย่างกว้าขวางไม่จากัดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือจัดเป็นเวที
วิชาการ
จากผลของการประเมินเพื่อพิจารณาในทุกด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ยกเว้นมีความพึงพอใจระดับมากในด้านความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ และผู้ตอบ
แบบสอบถามมีแนวโน้มที่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์การประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ในอนาคต นอกจากนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการอยากให้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่อง ต่อไป
รายละเอียดข้อมูลจากแบบสอบถาม
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ตอบแบบสอบถาม
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน
ผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม จานวน

50 คน
50 คน
- คน

2. เกณฑ์การพิจารณาความคิดเห็น
4.51-5.00 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ มากที่สุด
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
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
น้อย น้อย ปาน มาก
ที่สุด
กลาง
1
2
3
4
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน การจัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.1 รูปแบบการจัดกิจกรรม
22
1.2 ความเหมาะสมของ
24
กิจกรรม
1.3 ขั้นตอนการดาเนิน
24
กิจกรรม
1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัด
23
กิจกรรม
1.5 เอกสารและสื่อ
19
ประกอบการจัดกิจกรรม

มาก
ที่สุด
5

ค่าเฉลี่ย

แปล

ร้อยละ

28
26

4.56
4.52

มากที่สุด 91.20
มากที่สุด 90.40

26

4.52

มากที่สุด 90.40

27

4.54

มากที่สุด 90.80

31

4.62

มากที่สุด 92.40

4.58

มากที่สุด 91.60

4.56

มากที่สุด 91.20

4.56

มากที่สุด 91.20

4.66
4.66

มากที่สุด 93.20
มากที่สุด 93.20

4.80
4.80

มากที่สุด 96.00
มากที่สุด 96.00

1.6 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
21
29
กิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น
2. ด้านคณะทางานในการจัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.1 คณะทางานดาเนิน
22
28
กิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย
2.2 คณะทางานมี
22
28
ความสามารถในการดูแลและ
แก้ปัญหา
3. ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.1 สถานที่จัดกิจกรรม
17
33
3.2 ความพร้อมของอุปกรณ์
17
33
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
4. ด้านประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรมแลกเปลี่ยน1เรียนรู้
4.1 ประโยชน์ของกิจกรรม
10
40
4.2 การนาไปใช้ในหน่วยงาน
10
40

บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะ
การดาเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่กาหนดไว้โดย
บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 2) เพื่อ
ขยายผล และต่อยอดการดาเนินงานเกี่ยวกับการนาผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น 3) เพื่อ
นิเทศ กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดาเนินงานของหน่ว ยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการการทางานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในจังหวัดเชียงราย มีผลการดาเนินการตามโครงการซึ่งสรุปผล และประเมินผลได้ ดังนี้
สรุปผล
การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพ เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่กาหนดไว้โดยบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย ดังนี้
1. ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกั บแนวทางการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จานวน 1 คน เดินทางไปทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
การดาเนินงานตามโครงการฯ และนามาวางแผนการดาเนินงานในระดับพื้นที่ต่อไป
2. คณะกรรมการขับเคลื่ อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันวาง
แผนการดาเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชีย งราย โดยให้เหมาะสมกับบริบทและยุทธศาสตร์การพัฒ นาการศึกษาจังหวัด
เชียงราย
3. ภาคีเครื อข่ายร่ ว มพัฒ นาสมองของเด็ กปฐมวั ยจากสถาบันรั กลู ก RLG จานวน 4 คน พร้อมด้ ว ย
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย , ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒ นาการจั ดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย,
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกันเสนอแนวคิดและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย
(Executive Functions : EF) จังหวัดเชียงราย
4. ผู้เข้าประชุมได้แก่ผู้แทนจากทุกสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์จากทุกสังกัด มี
ความเข้าใจในแนวทางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อนานาปรับโปรแกรม School Mapping และ การประเมินตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
5. การปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดเชียงราย ใน ระบบ School Mapping การ
ประชุมสร้างความเข้าใจและติดตามการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการศึกษาและเก็บ
ข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงรายเพื่อปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ School Mapping โดยบูรณาการกับโครงการศึกษาและ
จัดเก็บข้อมูลปฐมวัยระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นงบประมาณจ่ายแทนกันระหว่างสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กับ สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย โดยผลการ
ประชุม ร่วมกันกาหนดการส่งข้อมูลเด็กปฐมวัยในปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม
2563 และวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เพื่อร่วมกันสรุปผลการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลในวันที่ 7 สิงหาคม 2563
6. ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย (Executive Functions : EF)
จานวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1-4 , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย, กองกากับ
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ตารวจตระเวนชายแดนที่ 32, โรงเรีย นสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล,
ผู้บริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย จาก ทุกสังกัด ศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 1-4 จานวน 4 คน, ศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล, ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา, ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนักวิชาการ
ศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
สมองเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย (Executive Functions : EF) และมีการกาหนดแนวทางและกิจกรรมต่อเนื่องใน
การนาความรู้ที่ได้รับสู่สถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จะได้มีการสรุปผลการอบรม
และกาหนดกิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป ในการนี้ สถาบันรักลูก RLG ให้การสนับสนุนด้านวิทยากร
7. การขยายผล และต่อยอดการดาเนินงานเกี่ยวกับการนาผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึง
มากขึ้น
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จานวน 80 คน จานวนผู้นาเสนอ
ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านผู้บริหาร จานวน 5 คน ด้านการจัดประสบการณ์ จานวน 7 คน
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
, กองกากับตารวจตระเวนชายแดนที่ 32, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ โรงเรียนเชียงราย
ปัญญานุกูล, ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 1 คน, ครูปฐมวัย จานวน 1คน จาก ทุกสังกัด จานวน 10 โรงเรียน พร้อม
ด้วย ศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 จานวน 4 คน, ศึกษานิเทศก์
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, ผู้อานวยการกลุ่ม
พัฒนาการศึกษา, ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นักวิชาการศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ผลงานด้านผู้บริหารจานวน 5 คน และ ด้านการจัดประสบการณ์ จานวน
7 คน ดังนี้
ด้านผู้บริหาร
1. นายสุรเจต ปาลี ผู้อานวยการ โรงเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา อาเภอเมืองเชียงราย
สังกัดสพป.ชร1ชื่อผลงานการบริหารแบบ POSDC กับ การจัดการศึกษาปฐมวัย(Montessori) โรงเรียนผาขวาง
วิทยา
2. นายสุทัด จันทะสินุผู
ธ์ ้อานวยการ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อาเภอแม่สรวย
สังกัดสพป.ชร2 ชื่อผลงานการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน
บนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ด้วย "KING BHUMIBOL MODEL"
3. นายภานุวัฒน์ นะที ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านผาเดื่อ อาเภอแม่ฟ้าหลวง
สังกัดสพป.ชร3 ชื่อผลงาน การบริ หารและการจัดการศึกษาปฐมวัย แบบมีส่วนร่วม บูรณาการสู่ทักษะชีวิต
สถานศึกษาปลอดภัย (safe-school)
4. นางดรรชนี จันทร์คาโรงเรียนเอกทวีวิทย์ อาเภอแม่สาย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน ชื่ อ ผลงาน พู ด สนทนาประสาปฐมวั ย :English Jip Jip (Kindergarten daily Life conversation :
English Jip Jip)
5.นางสุรีพร บุญชุม ตาแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวง้ม อาเภอพานสังกัด
ทัองถิ่นจังหวัดเชียงราย ชื่อผลงาน การจัดโปรแกรมให้ความรู้การอบรมเลี้ยงดูเด็กแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และการ
จัดบริการ

๖๓

ด้านการจัดประสบการณ์
1. นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านรวมมิตร สังกัด
สพป.ชร.1อาเภอเมืองเชียงรายชื่อผลงานการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน
(project approach) ควบคู่สารนิทัศน์โดยใช้บริบทท้องถิ่นท้องถิ่นเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนบ้านรวมมิตร
2.นางนรินทร์จันทร์ สุทธิธรรมตาแหน่งครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ แม่สรวยสังกัดสพป.ชร2การพัฒนา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ในบริบทของสถานศึกษา ด้วย Mondoi model
3. นางสาวเมธิญา ยะขาว ตาแหน่งครูชานาญการโรงเรียนบ้านผาเดื่อ แม่ฟ้าหลวง
สังกัดสพป.ชร3การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กปฐมวัยให้มีทักษะการรู้รอดปลอดภัยจากภัยใกล้ ตัวและภัยพิบัติใน
ชุมชน โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิต
4. นางกัณชพร อินตั๋นครู ตาแหน่ง/สังกัด วิทยฐานะชานาญการพิเศษโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทานุ
ประชา) สังกัดสพป.ชร.4การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานสาหรับเด็กปฐมวัย
5. Miss Catherine Etuge Mokeตาแหน่ง/สังกัดโรงเรียนเอกทวีวิทย์แม่สาย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน Tell me I forger, tech me and I remember Invole me
and I : communicativw English techniques. 6นางสุพิชญา เขียวเงี้ยว ครูโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า)
พานสังกัดทัองถิ่นจังหวัดเชียงรายพัฒนาการสอนระบบมอนเตสซอรี่
7. นางสาวบุณรดา ชัยบุญเรืองตาแหน่ง/สังกัดครูชานาญการ/โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลเมือง
เชียงรายสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามแนววอลดอร์ฟสาหรับเด็ กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลจังหวัดเชียงราย
8. การนิเทศ กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดาเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการการทางานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย ประกาศสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการการ นิเทศ
กากับ ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
จังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ลงนามในประกาศ โดย นายวิญญู สันติภาพวิ
วัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กิจกรรมนี้บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการบูรณาการกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการ ซึ่งคณะกรรมการแบ่งเป็น
7 ทีมนิเทศ ดาเนินการนิเทศทุกสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ โรงเรียนบ้านรวมมิตร สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1, โรงเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1, โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, โรงเรียนบ้าน
ผาเดื่อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทานุประชา) สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4, โรงเรียนเอกทวีวิทย์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม สังกัดส่งเสริมการปกครองทัองถิ่นจังหวัด
เชียงราย, โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเก่า) สังกัดส่งเสริมการปกครองทัองถิ่นจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนเชียงราย
ปัญญานุกูลสังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประเด็นการนิเทศ ได้แก่
1) การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้ดาเนินการอย่างไร
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1.1) ด้านการบริหาร
1.2 ) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1.3) ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย
2) การศึกษาและจัดเก็บข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย ได้ดาเนินการอย่างไร
3) การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ ปีการศึกษา 2562 และ ปี
การศึกษา 2563 ได้ดาเนินการอย่างไร
4) จุดเด่นและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ได้
ดาเนินการอย่างไร
5) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการนิเทศ
ผลการดาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1) การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1.1) ด้านการบริหารผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งที่ได้รับการนิเทศ ได้ยึดหลักการบริหารการจัด
การศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ใช้หลักการบริหารตามรูปแบบของตนเอง ทาให้
โรงเรียนมีการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ตามมาตรฐานทุกด้าน
1.2) ด้ า นการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ครู ป ฐมวั ย แต่ ล ะสั ง กั ด ได้ ใ ช้ แ นวทางการจั ด
ประสบการณ์ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พุทธศักราช
2562 และใช้ แ นวทางการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice) ท าให้ ผ ลการประเมิ น
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านอยู่ในเกณฑ์ดี
1.3) ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามแนวทางการจัด
ประสบการณ์ 6 กิจกรรมหลัก ผลการประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับดี
2) การศึกษาและจัดเก็บข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย โรงเรียนได้ดาเนินการจัดทา
ข้อมูลเด็กปฐมวัยอย่างเป็นปัจจุบันและรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่กาหนด
3) การประเมิน ตามมาตรฐานสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ ปีการศึกษา 2562 และ ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนได้ดาเนิ นการเข้าระบบการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี
การศึกษา 2562 โดยใช้รหัสตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกาหนด ตามระยะเวลาที่กาหนด
4) จุดเด่นและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้บริหารและ
ครูปฐมวัยมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของตนเองและเป็นตัวแทนของหน่วยงานต้นสังกัดเข้ารับการ
คัดเลือกในระดับจังหวัด และระดับภาค 16 (จังหวัดเชียงราย,จังหวัดพะเยา,จังหวัดแพร่ และ จังหวัดน่าน)
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ซึ่งผลการคัดเลือกในระดับ สานักงานศึกษาธิการภาค 16 ตัวแทนของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งด้านการบริหารและด้านการจัดประสบการณ์ ได้แก่ นายสุทัด
จันทะสินธุ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ได้รับรางวัลชนะเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ ครูชานาญ
การพิเศษ โรงเรียนบ้านรวมมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการจัดประสบการ์การศึกษาปฐมวัย
5) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการนิเทศ
คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่อง การจัดเก็บข้อมูลเด็ก
ปฐมวัยในกรณีเด็กไม่มีเลขบัตรประชาชน, ครูปฐมวัยไม่จบตามวุฒิ, การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562, วิธีการเข้าระบบ การประเมิน การแนบใบ รบ.1 ,การพัฒนาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ การคัดกรองเด็ก 8 ประเภท, การพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย และการดูแลเด็กในช่วงการ
ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
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2.8 ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีป ฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จานวน 80 คน จานวนผู้นา
เสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านผู้บริหาร จานวน 5 คน ด้านการจัดประสบการณ์ จานวน 7
คน ผู้ เข้าร่ ว มแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ประกอบด้ว ย ผู้ รับผิ ดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัย จากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, ท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย, กองกากับตารวจตระเวนชายแดนที่ 32, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล, ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 1 คน, ครูปฐมวัย จานวน 1คน จาก ทุกสังกัด จานวน
10 โรงเรียน พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 จานวน
4 คน, ศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล,
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา, ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นักวิชาการศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย และเด็กปฐมวัย
ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มที่สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์การประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานได้ในอนาคต นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการอยากให้มีการบูรณาการ
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ต่อไป
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย
จากการประชุมสรุปผลการดาเนินการตามโครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัด
เชียงราย ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกสังกัดที่เข้าร่วมประชุม ได้นาเสนอผลการดาเนินงานตลอดปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้เสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรค
1) การจัดเก็บข้อมูลปฐมวัยด้วยแบบบันทึกแบบ Exel การนาข้อมูลมาต่อกันจะทาให้ยาก ควร
ทาเป็นแบบ Google Form
2) เมื่อนาแบบกรอกข้อมูลแบบ Exel ให้โรงเรียน หากเผลอลบจะทาให้ข้อมูลหายต้องกรอกใหม่
3) ส่วนท้องถิ่นระบบการจัดเก็บข้อมูลเปลี่ยนจากปี 2562 จึงต้องขอข้อมูลจากดรงเรียนใหม่ทา
ให้ล่าช้า การขอข้อมูลบ่อยๆ ในเรื่องเดียวกัน ครูจะบ่นว่ากรอกบ่อย การซัพพอร์ทการขอข้อมูล และข้อมูลที่ต้อง
กรอก เช่น เลขบัตรประจาตัวประชาชน
4) ในกรณีโรงเรียนจ้างบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศเมื่อเลิกจ้าง หรือย้าย ข้อมูล จะขาดหายไป
หรือตกหล่นเพราะไม่ต่อเนื่อง
5) ข้อมูลที่ได้จากต้นสังกัดทุกหน่วยงานบางครั้งมีการคลาดเคลื่อน Errer ขาดข้อมูลบางอย่าง
บางส่วน
6) ระบบประเมินตามมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชนให้ดาเนินการ
ระบบโปรแกรมไม่รองรับการใช้พร้อมกันทั่วประเทศ ความล่าช้าการตอบข้อมูลของผู้รับผิดชอบระบบ เช็คข้อมูล
ไม่ได้ ติดต่อยาก ควรให้แต่ละสังกัดรีเช็คได้ ส่วนมาตรฐานเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ใช้มาตรฐานชาติ ส่วน
ระดับอนุบาลยังใช้มาตรฐานของต้นสังกัด ท้องถิ่น จะเริ่มใช้ในปี 2563
สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายไม่มีศึกษานิเทศก์ แต่จะขอ
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บูรณาการนิเทศร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายที่มีศึกษานิเทศก์ครบอาเภอ
7) กรอบการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ชัดเจน ขาดแคนผู้บริหาร ยินดีรับผู้บริหารจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
8) ปัญหาแต่ละอย่างอาจต้องแก้ไขในระดับชาติ
9) ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมักจะคิดว่าเป็นครูระดับ 2 ไม่เท่าเทียมกับครู สพฐ. ขาดการนิเทศ
ติดตาม ศึกษานิเทศก์มีน้อย หรือไม่มีเลยในบางสังกัด โรงเรียนยังต้องการรับการนิเทศเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
จากการประชุมสรุปงานการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย พบว่า ทุก
สังกัดเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
1) ควรเน้นด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร สื่อสารสร้างความเข้าใจ หลักสูตรปฐมวัย 2560
2) ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก พัฒนารอบด้านทั้ง 4 ด้าน บนพื้นฐานแต่ละบริบท ให้ครูนา
แนวคิด นวัตกรรม รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ไม่จาเป็นต้องมานั่งอบรม
3) การใช้รู ป แบบการนิเทศ Gobal Model ของ สพป.เชียงราย เขต 1 ซึ่งจะมีศึกษานิเทศก์ทุกกลุ่ม
โรงเรียน มีการใช้กระบวนการ PLC ให้เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อส่งต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4) การขับเคลื่อนการบูรณาการ ต้องการให้ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายทานวัตกรรม และชี้แจงทาความ
เข้าใจในการทา Good/Best Practice เพื่อบูรณาการร่วมกัน
5) เลือกโมเดลการนิเทศ จัดกลุ่มโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือเร่งด่วน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
1) พัฒนาผู้บริหารให้เข้าใจเรื่องปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง
2) ให้นาหลักสูตรบูรณาการกับ Active Learning สู่หลักสูตรทุกกิจกรรม
3) การนิเทศที่ใช้รูปแบบการนิเทศแบบ Acta Model นิเทสบูรณาการเครือข่าย
4) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายดาเนินการบูรณาการทุกสังกัดได้ดีมากขึ้นกว่าเดิม อยากให้สร้าง
ความเข้าใจกับโรงเรียน และร่วมส่งผลงาน Best Practice มากขึ้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ไม่ได้ร่วมประชุมสรุปงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
1) ไม่ให้ปฏิบัติงานซ้าซ้อนกัน ใช้ข้อมูลร่วมกัน การให้งบประมาณสนับสนุนหน่วยงานที่มีจุดเน้น
ร่วมกัน
2) ควรจัดใช้หลักการตามเด็กปฐมวัย ทาจุดเน้นร่วมกันใช้หลักการเดียวกัน
3) ควรมีกรรมการนิเทศระดับจังหวัดในจุดเน้นเดียวกัน
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 32
1) อยากให้ครุแสวงหาความรู้ วิทยาการใหม่
2) ควรให้มีการบูรณาการนิเทศ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเชียงราย
1) การจัดทาแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล IEP แผนรายบุคคล IIP พัฒนาหลักสูตร ทากายภาพบาบัด
ดนตรีบาบัด
2) การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1) อยากให้การอบรมแบบลงลึกไม่อยากให้ระบุว่าสังกัดละ1-2 คน และควรอบรมในวันหยุด
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2) เป้าหมายของดรงเรียนเอกชนมีหลายประเภทการนิเทศ มีศึกษานิเทศก์ครบทุกอาเภอ อยากได้
ศึกษานิเทศก์เฉพาะระดับปฐมวัย นิเทศโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ
3) พร้อมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยพร้อมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
1) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดได้
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
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
1) ควรส่งเสริมเด็ก 0- 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย IQ,EQ
2) การบูรณาการร่วมกัน
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในปีงบประมาณต่อไป
1) ให้ผู้รับผิดชอบนาสรุปผลการพัฒนาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เสนอการประชุมอนุกรรมการปฐมวัยจังหวัดเชียงราย
2) การบูรณาการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในปีงบประมาณ 2563 มีความชัดเจนมากควร
ดาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป
3) แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดควรบูรณาการกับระดับอื่นๆ
ให้ดีมากขึ้น
4) ควรให้ขวัญกาลังใจผู้ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการมอบรางวัล แก่ผู้ชนะเลิศ ทั้งในระดับจังหวัด
และระดับภาค ในการประชุมประจาเดือน
5) ควรเสนอโครงการปฐมวัยจากงบประมาณของจังหวัดเชียงรายโดยใช้การพัฒนาทักษะ
สมอง (Excecutive Funtion:EF)
จากการเสนอแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในข้อ 4) ควรให้ขวัญกาลังใจผู้ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) โดยเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการมอบ
รางวัล แก่ผู้ชนะเลิศ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค ในการประชุมประจาเดือน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้
ขออนุญาตให้ประท่านประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดเชียงราย และระดับภาค สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2563 ให้แก่ นายสุทัด
จันทะสินธุ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และ นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ ครูชานาญการพิเ ศษ
โรงเรียนบ้านรวมมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศด้าน
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การจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพญาภิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัด
เชียงราย
การดาเนินการในปีต่อไป
การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ภาคผนวก

๗๐

ภาพกิจกรรม
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จานวน 1 คน เดินทางไปประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

๗๑

ภาพกิจกรรม
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
จานวน 35 คน ณ ห้องประชุมนพคุณสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ทาให้คณะกรรมการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการตามโครงการฯ และมีการระดมความคิดวางแผนการขับเคลื่อนตาม
โครงการฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

๗๒

ภาพกิจกรรม
การประชุมร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย กับสถาบันรักลูก RLG
ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

๗๓

ภาพกิจกรรม
การประชุมสร้างความเข้าใจและติดตามการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการศึกษาและ
เก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงรายเพื่อปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ School Mapping โดยบูรณาการกับโครงการศึกษา
และจัดเก็บข้อมูลปฐมวัยระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นงบประมาณจ่ายแทนกันระหว่างสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กับ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 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 การนาเสนอ และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

๗๗

ภาพกิจกรรม
9.2.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอ และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษา
ปฐมวัยระดับภาค จัดโดย สานักงานศึกษาธิการภาค 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 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับโครงการ
ศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ภาพกิจกรรม
9.2.10 การประชุม สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับ
โครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงราย ระดับคณะกรรมการดาเนินงานของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อหาแนวทางพัฒนาและจัดทารูปเล่มรายงานโครงการฯ
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเคเอสเพลส อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

๘๐

ภาพกิจกรรม
9.2.11 ผู้รับผิดชอบไปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพ (บางนา)

๘๑

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา
1. นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา
2. นายสมนึก ดาดี
3. นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ
4. นายกริช มากกุญชร
5. พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ผู้อานวยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้เรียบเรียง
1. นางธิดา ขันดาวงศ์
2. นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์
3. นายไกรพงษ์ จินดาคา
4. นางวรุณี แก้วสุข
5. นางกุลจิรา บัวผัน
6. นางสาวพรรณนาพัชร ฐากุลศิริโชติ

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศชานาญการ

บรรณาธิการกิจ
1. นายสมนึก ดาดี
2. นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

รูปเล่ม
1. นางธิดา ขันดาวงศ์
2. นายไกรพงษ์ จินดาคา

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

