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บทสรุปส ำหรับผูบ้ริหำร 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย ได้ด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
จังหวัดเชียงรำยในระดับพื้นที่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมกรอบแนวทำง/ของเขตกำรด ำเนินงำนที่
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงรำยให้มีคุณภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยที่ก ำหนดไว้โดย
บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดเชียงรำย  
 2) เพื่อขยำยผล และต่อยอดกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรน ำผลงำนวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยไปสู่หน่วยงำน/สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึงมำกขึ้น 
3) เพื่อนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน/สถำนศึกษำที่ จัด
กำรศึกษำระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงรำย โดยบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดเชียงรำย โดยมีผลกำรด ำเนินกำรดังน้ี 

ผลการด าเนินงาน 
          1. ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ประชุมรับกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำน
โครงกำรขับเคลื่อนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่ เพื่อน ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมที่ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดและปรับให้เหมำะสมกับบริบทในพื้นที่ 
          2. ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรขับเคลื่อนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อร่วมกันก ำหนดกิจกรรม
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                
           3. กำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ เด็กปฐมวัยอำยุ 3-ก่อนเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 1 ทุกสังกัด 
           4. กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ผู้เข้ำอบรมจำกตัวแทนหน่วยงำนและ
โรงเรียนทุกสังกัด  

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

              6.  กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ำเสนอและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ด้ำน
ผู้บริหำร และด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ มีจ ำนวนผลงำนน ำเสนอระดับจังหวัด จ ำนวน 12 ผลงำน โดยมีผู้ได้รับกำรคัดเลือกใน
ระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนน ำเสนอระดับภำค ซึ่งได้รับรองรำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับภำค ได้แก่ นำงอัจรำภรณ์ บัวนวล 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำงคึก สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1 ได้รับรำงวัลชนะเลิศด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  และ นำงสำวกำญจนำ ขัดพูล ครู โรงเรียนบ้ำนธำรทอง   สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงรำย เขต 3 ได้รับรำงวัลชนะเลิศด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์จัดกำรศึกษำปฐมวัย   

           7. ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร ซึ่งคณะกรรมกำรจำกทุกหน่วยงำนได้สะท้อนผลกำรด ำเนินงำน 
ควำมส ำเร็จ ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อน ำมำปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรำยใน
ปีงบประมำณต่อไป 

 

 



ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

         1. งบประมำณไม่เพยีงพอต่อควำมต้องกำรพัฒนำตำมโครงกำรฯ ที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ก ำหนด 
          2. กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ มีบำงสังกัดยังไม่ประกำศใช้มำตรฐำน 
ยังคงใช้มำตรฐำนของสังกัดจึงท ำให้เกิดควำมไม่เข้ำใจในกำรด ำเนินกำร 
 
แผนท่ีจะด ำเนินกำรต่อไป 
        1. กำรพัฒนำทักษะสมองเด็กปฐมวัย (Executive Functions : EF)  
          2. ขยำยผล/ต่อยอดผลงำนวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยสู่หน่วยงำน/
สถำนศึกษำ ที่จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงรำย  
         3. กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน/สถำนศึกษำที่จัด
กำรศึกษำระดับปฐมวัยจังหวัดเชียงรำย  ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 

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

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย ได้จัดท ำกำรจัดโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
ในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงรำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย เพื่อบูรณำ
กำร     กำรท ำงำนร่วมกันกับทุกภำคส่วนภำยในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน รวมถึงกำรเสริมสร้ำงควำมตระหนัก และพัฒนำครูผู้สอนปฐมวัย บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เกี่ยวขอ้ง ให้
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย อันจะส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัย     ของ
สถำนศึกษำในจังหวัดเชียงรำยที่มีกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยสอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร   

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำยจึงได้จัดท ำแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และแผนบูรณำกำรฯ ที่ร่วมกับหน่วย
อื่น โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงรำย ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยต่อไป 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย 

                                                                                       ตุลำคม 2564 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 
 
ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 
            ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้
เ ด็กทุ กคนได้รับการ ศึกษาเป็ นเวลาสิบสองปี  ต้ั งแ ต่ก่ อนวั ย เ รียนจนจบการศึกษาภาคบั ง คับอย่า ง  
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา  
ตามวรรคหน่ึง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย  อารมณ์  สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม  
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด า เนินการด้วย ทั้ง น้ี  
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย ในการด าเนินการให้
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามความถนัดของตน  กอปรกับราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562  ซึ่งในพระราชบัญญัติการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมการ
ระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานมีอ านาจในการจัดท า
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ประสานงาน ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัด
ให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณแบบบูรณา
การของหน่วยงานรัฐที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) คือ การมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณา
การ จังหวัดเชียงราย (2560-2564) ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2564 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย      โดยอาศัยการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ได้แ ก่ กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ข้อ 1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนา
คนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์ วัยเรียน วัยรุ่น/นักศึกษา วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า การปรับเปลี่ยน
ระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบการะบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น
อย่างเป็นระบบ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นลงมือปฏิบัติมีการ
สะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง มีการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี ผสมผสานในการเรียน ตลอดจนสร้างผู้เรียนให้
สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ นอกจากน้ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-
2564 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วง ในส่วน
ของเด็กปฐมวัยน้ัน ได้ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทักษะทางสมองและทักษะสังคมที่เหมาะสม คือ พัฒนาหลักสูตรการ
สอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นพัฒนา
ทักษะส าคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการ
วางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ รวมถึงสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มี



๒ 

 

รูปแบบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแม่และเด็ก 
วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม 

  ในการน้ี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงรายขึ้น เพื่อบูรณาการ     การท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการเสริมสร้างความตระหนัก และพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัย     ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคล้องตามยุทธศาสตร์
ชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   
 
วัตถุประสงค์ 
            1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพ  
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ก าหนดไว้โดยบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย  
            2. เพื่อขยายผล และต่อยอดการด าเนินงานเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่
ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึง
มากขึ้น 
            3. เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการการท างานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 
        1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
            1) การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงราย             

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

                       1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  

                       2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
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                       3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
                       4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
                       5) ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
                       6) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย 
                       7) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
                       8) โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย 
                       9) กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ 32 
                       10) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย 
                       11) โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 
                       12) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
ค่ำเป้ำหมำย (ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร) 
    1. เชิงปริมำณ 
         1.1  จ านวนผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยจ านวน 100 คน 
          1.2 ร้อยละสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน (ร้อยละ 50)  
          1.3 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการน าไป
ขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย จ านวน 
2 ผลงาน   
    2. เชิงคุณภำพ 
          2.1 ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่ง เสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแนวนโยบาย 
เป้าหมาย และข้อก าหนดของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
          2.2 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้
สามารถจัดการศึกษา หรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ ต่อเน่ือง 
          2.3 ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการน าไป
ประยุกต์ใช้ ขยายผล หรือต่อยอดในหน่วยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยวิธีการและรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด (เชิงคุณภำพ) เป้ำหมำย ปี 2564 
ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอนุบาล (อนุบาล 1-3 อายุ 3-6 
ปี) มีคุณภาพตามมาตรฐาน   

(ร้อยละ 50) 

ตัวช้ีวัด (เชิงปริมำณ) เป้ำหมำย ปี 2564 
6.1.1 จ านวนผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการสมวัย 

จ านวน 100 คน 

6.1.2 ร้อยละสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

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

จ านวน 18 ผลงาน   

 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564    
 

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

  

 

 

 

                    ปัจจัย 

-รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 54 

-แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. 2562 

- พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พ.ศ. 2562 

-มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ  

-ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปฐมวัย 

-นโยบายและจุดเน้นการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 

- การพัฒนาต่อยอด วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practices) 

 

 

กระบวนการ 

-จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาปฐมวัยทุกสังกัด 

-สร้างการรับรู้ ความตระหนักเกี่ยวกับ
องค์ความรู้ท่ีส าคัญต่อการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยทุกสังกัด 

-ก าหนดแนวทางพัฒนาการปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศ (Best Practice) ด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

-จัดประกวด/แข่งขันเพื่อคัดเลือกวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน
การศึกษาปฐมวัยของผู้บริหารและครู
ปฐมวัย 

-จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน
การศึกษาปฐมวัยของผู้บริหารและครู
ปฐมวัย 

-นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 

 

ผลลัพธ์ 

-มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ปฐมวัยทุกสังกัดไว้ใช้ประโยขน์และ
ประสานความร่วมมือทุกหน่วยงาน 

-ผู้บริหารและครูทุกสังกัดได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้ท่ีส าคัญต่อการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัย 

-มีผลงานวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ(Best 
Practice) ด้านการศึกษาปฐมวัยของ
ผู้บริหารและครูปฐมวัย 

-มีผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การ
จัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

-ผู้มส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
การขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

  

 

 

ทบทวนเพื่อปรบัปรุงและพฒันา 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

           1. การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงราย หมายถึง การพัฒนาผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกสังกัดใน
จังหวัดเชียงราย 
            2. พื้นที่ หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย 
ได้แก่ 
                       1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  
                       2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
                       3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
                       4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
                       5) ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
                       6) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย 
                       7) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
                       8) โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย 
                       9) กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ 32 
                       10) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย 
                       11) โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 
                       12) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
            3. ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 
             4. การสร้างการรับรู้ หมายถึง การรับรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยให้แก่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อการมีส่วนร่วม
ในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย 
             5. รูปแบบ/แนวทาง วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) หมายถึง วิธีการหรือแนวทางในการบริหาร
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย หรือการจัดประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ เป็นการปฏิบัติให้ส าเร็จ อัน
เน่ืองจากการน าความรู้ไปใช้ในกระบวนการ แล้วสรุปออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 
             6. การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
             7. การจัดประสบการณ์เรียนรู้ หมายถึง การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในระดับการศึกษาปฐมวัย   
 

 

 
 
 
 



 

 

บทที่ 2  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

            ในการศึกษาผลการด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้รายงานได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
ที่เกี่ยวข้อง ตามล าดับหัวข้อ ดังน้ี 
                         1. นโยบายการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                         2. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
                         3. บริบทการศึกษาระดับปฐมวัยของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
                          4. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 
                      5. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
                          6. การสร้างการรับรู้/พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัย 
                          7. รูปแบบ/แนวทาง วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
                          8. แนวทางการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาปฐมวัย 
                          9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                           
นโยบายการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้มีการดูแล การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้ให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการที่ดี รอบ
ด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกับวัย มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต สอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล อีกทั้งสร้างคุณลักษณะให้เด็กมีอุปนิสัยใฝ่ดี มี
คุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ ตามบทบัญญัติ
ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 
2562 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาการพัฒนาคุณภาพเด็กในช่วงปฐมวัยถือเป็นระยะที่ส าคัญ
ของการวางรากฐานการพัฒนาคน เน่ืองจากเป็นช่วงที่สมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสทองของการพัฒนา
ทักษะทางสมอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสมารถในการคิด การก ากับตนเอง อีกทั้ง การศึกษาปฐมวัย จ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาไทยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหารทุกระดับ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖4 ด้วย ดังน้ัน เพื่อให้สถานศึกษาและ
ครูมีแนวปฏิบัติพื้นฐานไปใช้เป็นจุดเริ่มตันของการด าเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาไทยข้างต้น และพัฒนาต่อยอดให้ มี คุณ ภาพตามมาตรฐานต่อไป 
กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ส าหรับ
สถานศึกษาและครู ดังน้ี 
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  2. นโยบายการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
   การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ให้ยึดหลักการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม 
(Holistic Development) โดยการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
สมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพิ่มความส าคัญของการพัฒนาด้านตัวตน (Self 
Development) และการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function: EF) ให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กรู้สึกมีคุณค่า มีความ
เชื่อมั่น และภูมิใจในตนอง และเป็นเด็กที่คิดเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักก ากับตนเอง 
  3. เป้าหมายความส าเร็จ  
   เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอย่างรอบดันและสมดุล มีความเชื่อมั่น และมีความภูมิใจในตนเอง มี
ทักษะการคิด ก ากับตนเองได้ และมีความสุข  
  4. แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ส าหรับสถานศึกษา  
   การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตามนโยบายข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวปฏิบัติ ใน
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม ส าหรับสถานศึกษา ดังน้ี 
   4.1 เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากการฝึกคิดและลงมือปฏิบัติจนประสบ
ความส าเร็จด้วัยตนเอง ให้เด็กฝึกใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการเพื่อก าหนดเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการ
วางแผน ตัดสินใจ ลงมือท า และน าเสนอ รวมทั้งสะท้อนความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่คิด ความส าเร็จล้มเหลวได้ 
โดยครูเป็นผู้สนับสนุน อ านวัยความสะดวกและร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก ทั้งน้ี ให้ค านึงถึงความแต่กต่างระหว่างบุคคล 
ความต้องการ ความสนใจ และบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ 
   4.2 จัดประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ยืดหยุ่น เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการ
อย่างเป็นองค์รวม สมดุลและต่อเน่ือง สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท างานของสมองเหมาะสมกับอายุ วุฒิ
ภาวะ และล าดับชั้นพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคล รวมทั้ง สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความสนใจ สถานการณ์ 
บริบทหรือวิถีชีวิตจริงของเด็ก 
   4.3 จัดหาหรือพัฒนาสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เพื่อให้เด็กมีโอกาส
ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายและมีความหมายต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งการเล่นอิสระ การเล่นร่วมกันและการเล่นที่มี
ข้อตกลง ในกิจกรมที่เด็กจดจ่อใส่ใจ ได้รับแรงบันดาลใจ ได้วางแผนด้วยตนเอง 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
นวัตกรรมส าหรับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   4.6 ประสานความร่วมมือ และสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถานศึกษา 
กับพ่อแม่ ครอบครัว และชุมชน ในการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  5. แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ส าหรับครูปฐมวัย 
   ตามนโยบายข้างต้นน้ัน ครู เป็นผู้ที่มีบทบาทและกลไกที่ส าคัญ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง(Change 
Agent) ครูต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้ชี้แนะ ผู้อ านวัยความสะดวกในการเรียนรู้ผู้สังเกต ร่วมเรียนรู้ไป
กับเด็ก และเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับครู เพื่อให้เกิด "5 สิ่งที่มีอยู่จริง" ดังน้ี 
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   5.1 ครูมีอยู่จริง "ครูคุณภาพ ครูเพื่อศิษย์" หมายถึง ครูต้องเป็นครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู
เชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ มีความรู้ความข้าใจในการพัฒนาทักษะสมอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความมุ่งมั่น 
กล้าท าเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่า เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่พึ่งทางใจ มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
   5.2 เด็กมีอยู่จริง "เด็กได้คิด วางแผน ท า แก้ปัญหา ด้วยตนเอง และเป็นที่ยอมรับ" หมายถึง การ
สร้างความมั่นใจในความสามารถของตนเองให้แก่เด็ก โดยครูเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด 
เลือก วางแผน ลงมือท า ทดลองแก้ปัญหา น าเสนอ และทบทวนหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นและสิ่งที่เด็กท า
ส าเร็จได้รับการยอมรับจากเพื่อน ครู และพ่อแม่ ท าให้เด็กเกิดความมั่นใจ ดังน้ัน การท าให้เด็ก มีตัวตนอยู่จริง พ่อแม่
และครู ต้องส่งเสริมสร้างความมีตัวตนให้กับเด็ก โดยเคารพในความรู้สึกนึกคิดของเด็กกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง สอนให้เด็กต้ังเป้าหมายในการเรียนรู้เอง ให้เด็กมีโอกาสในการตัดสินใจ ให้เด็กได้เรียนรู้ผลจากการตัดสินใจ มี
ความภาคภูมิใจในตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 
   5.3 หลักสูตรมีอยู่จริง "ให้โอกาสการเรียนรู้และความส าเร็จแก่เด็ก" หมายถึง หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยต้องสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ 
และประสบการณ์ให้แก่เด็ก สร้างทักษะชีวิต ช่วยให้เด็กมีความพร้อมพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้และมีทักษะชีวิต ท าให้
ประสบความส าเร็จ ทั้งในระหว่างการเรียนและการด ารงชีวิตในระยะยาว 
   5.4 ครอบครัวมีอยู่จริง "ครอบครัวอบอุ่น ปลอดภัย มีส่วนร่วมพัฒนาเด็ก" หมายถึงครอบครัวที่
เลี้ยงดูเด็กด้วัยความรักและความข้าใจ ให้โอกาส ให้ก าลังใจ ส่งเสริมการคิดและการกระท าเชิงบวก ซึ่งเด็กปฐมวัยจะ
ได้รับการพัฒนาจากครอบครัวเป็นล าดับแรก ดังน้ัน การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงจ าเป็นต้องประสานความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัวและสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยผ่านการสื่อสารเชิงบวก สร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประสบการณ์ และให้ก าลังใจกันและกัน 
   5.5 เพื่อนร่วมงานมีอยู่จริง "ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ" หมายถึง ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งร่วมกันพัฒนาการ
จัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ครูจะต้องท างานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญต้ังแต่การ
ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันแก้ปัญหา ร่วมกันรับผิดชอบ และร่วมกันพัฒนาเด็ก พัฒนาสิ่งที่ดีกว่าเพื่อการพัฒนาที่
เข้มแข็งและยั่งยืน 
    
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. หลักการและเหตุผล 
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็ก
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหน่ึง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย   โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย ทั้งน้ีตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่าง
น้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วัย ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา รัฐต้องด าเนินการ
ให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน  กอปรกับราชกิจจานุเบกษา ลง
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562  ให้ไว้ ณ วันที่ 
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26 เมษายน 2562  ซึ่งในพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย  เป็นประธานมีอ านาจในการจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ประสานงาน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วัยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณแบบบูรณาการของหน่วัยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) คือ 
การมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดย
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ  กอปรกับวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการ ดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และการด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่ดูแลเด็กใน
เวลากลางวัน ช่วงอายุต้ังแต่แรกเกิด – 6 ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถน าไปใช้
ประเมินการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดบริการและความต่อเน่ือง
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยฯ 
ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กอปรกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท า
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติขั้นต่ าที่เหมาะสมตามช่วงวัย  และมี
ความต่อเน่ืองเชื่อมโยงต้ังแต่ระดับปฐมวัยไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยก าหนดจุดมุ่งหมายระดับปฐมวัย คือ มี
พัฒนาการรอบด้านและสมดุล สนใจเรียนรู้ และก ากับตัวเองให้ท าสิ่งต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้ส าเร็จ และ
ให้สถานศึกษาทุกแห่งใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ใน 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมือง     ที่เข้มแข็ง มีคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ธ ารงความเป็นไทย และ
แบ่งปันได้ในเวทีโลก 
 นอกจากน้ัน นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้ก าหนดให้การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นนโยบายหลักของนโยบาย
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา ศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเข้ารับต าแหน่ง
อย่างเป็นทางการได้ก าหนด ให้การศึกษาปฐมวัยเป็นนโยบายส าคัญด้วย ดังน้ัน เพื่อให้การด าเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
เด็กปฐมวัยด้านการจัดการศึกษาที่ชัดเจน เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย สอดคล้ องกับแนวนโยบายและ
เป้าหมาย        การพัฒนาของ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา          
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพื่อให้เกิด
การรวมพลัง ในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับหน่วัยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประสานกับทุกหน่วัยงานใ นสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563-2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ก าหนดกรอบทิศทางและ
เป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงปี 2563-2565 และให้หน่วัยงานในสังกัด
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ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทาง การด าเนินงานของหน่วยงาน   2. ให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็น
เคร่ืองมือในการบริหารงาน จัดสรรงบประมาณ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ  3. ใช้เป็นกรอบทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานส าหรับการบูร
ณาการการท างาน ร่วมกัน หรือส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานระหว่างหน่วัยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ขอบเขตของแผน ตามกฎหมายก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริ ม
และก ากับดูแล การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
 ปัจจุบันการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งทุกหน่วัยงานมีความคืบหน้าของการด าเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องมาเป็นล าดับ ส าหรับ
ในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 ซึ่ง
ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการด าเนินงานใน 4 เร่ืองหลัก โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ สร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยได้แล้วเสร็จ จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด
แล้วเสร็จ และการคัดเลือก รวบรวม และขยายผลผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของการจัด
การศึกษาปฐมวัย รวมทั้ง มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในพื้นที่เป็นระยะอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ัน ในการด าเนินงานข้างต้น ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการประสานงาน สร้างความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วั ยงาน
ของกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่างดี เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด รวมถึง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  องค์กรภาคเอกชนและ
มูลนิธิในพื้นที่  ดังน้ันเพื่อให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของพื้นที่
ระดับภาค และจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมาย โดยอาศัย
ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วัยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นส าคัญ  

ในการน้ี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงรายขึ้น เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษา
ปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการเสริมสร้างความตระหนัก และพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย     ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   

 
 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย 
  2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 



๑๑ 
 

 

  2.3 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ เกิด
ความตระหนัก เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล 
พัฒนาและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่เพิ่มขึ้น 
  2.4 เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วัยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นที่ 
 
 3. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของโครงการ 
ตารางที่ 1 แสดงตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

1. ร้อยละของเด็กปฐมวยัที่ได้รับบริการทางการศึกษา ร้อยละ 90 

2. จ านวนผู้บริหาร ครู  ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง  ผู้รับบริการ และผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล 
พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

100 คน 

3. จ านวนรูปแบบ/แนวปฏบิัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 12 ชิ้น 

เชิงคุณภาพ  

1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวยัมีพัฒนาการอยูใ่นระดับดีทุกด้าน  ร้อยละ 60 

2. ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

ร้อยละ 60 

  4. ค าอธิบายตัวช้ีวัดและการจัดเก็บข้อมูล 
 ค าอธิบายตัวชี้วัดและการจัดเก็บข้อมูล จัดท าขึ้น เพื่ออธิบายความหมายและขอบเขตของตัวชี้วัดให้
ผู้ปฏิบัติงานและผู้จัดเก็บข้อมูล รวมทั้งผู้ใช้ข้อมูลมีความเข้าใจความหมาย ขอบเขตของตัวชี้วัดแต่ละตัวถูกต้อง 
ตรงกัน และใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน จัดท ารายงาน และ
สรุปผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อการรายงานผลตามระเบียบด้วย 
 
ตารางที่   2  แสดงค าอธิบายตัวชี้วัดและการจัดเก็บข้อมูล 

ตัวช้ีวัด/ค าอธิบาย เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

ตัวช้ีวัดท่ี ๑: 

 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับบริการทางการศึกษา 

 

ร้อยละ 90 



๑๒ 

 

 

ตัวช้ีวัด/ค าอธิบาย เป้าหมาย 

ค าอธิบาย:  

 หมายถึง จ านวนเด็กปฐมวัยของทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับบริการทางการศึกษา 

การจัดเก็บข้อมูล: 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประสานกลุ่ม/หน่วัยงานทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับบริการทางการศึกษา 

2. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประสาน รวบรวมข้อมูลภาพรวม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัดท่ี 2:  

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

ค าอธิบาย: 

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

การจัดเก็บข้อมูล: 

 จัดเก็บข้อมูลจากจ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดขึ้น หรือใช้งบประมาณของโครงการจัดส่งบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วัยงานอื่นจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจ มี ศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการรอบด้าน 

 

100 คน 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 3  



๑๓ 

 

 

ตัวช้ีวัด/ค าอธิบาย เป้าหมาย 

  จ านวนรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวยั 

ค าอธิบาย: 

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

การจัดเก็บข้อมูล :  

  จ านวน รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

12 ชิ้น/
ผลงาน 

 

 

เชิงคุณภาพ 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 

 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวยัมีพัฒนาการอยู่ในระดับดีทุกด้าน 

ค าอธิบาย:  

 จ านวนเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการอยู่
ในระดับดีทุกด้าน 

การจัดเก็บข้อมูล:  

 โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 

ร้อยละ 60 

  



๑๔ 

 

 

ตารางที่  2  (ต่อ) 
ตัวช้ีวัด/ค าอธิบาย เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 

           ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

ค าอธิบาย: 

          หมายถึง จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดที่
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น จากฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

การจัดเก็บข้อมูล:  

 การจัดเก็บข้อมูล: โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 

ร้อยละ 60 

 
 5. ขอบเขตการด าเนินงาน 
  5.1 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนกลาง) 
   5.1.1 ส านักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา สป. 
    5.1.1.1 วางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) 
    5.1.1.2 ก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน และแนวปฏิบัติการด าเนินโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) 
    5.1.1.3 ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทาง ขอบเขตและแนว
ปฏิบัติการด าเนินงานโครงการฯ ให้กับผู้รับผิดชอบ ในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
    5.1.1.4 ประสาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม และรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาของการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการภาค 
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอผู้บริหารทราบ และจัดส่งส านักงบประมาณ เป็นรายไตรมาส 
    5.1.1.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) ภาพรวม น าเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ 
  5.2 ส านักงานศึกษาธิการภาค 
   5.2.1 ก ากับ ดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   5.2.2 คัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับภาค 
  5.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   5.3.1 ขับเคลื่อนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  



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
ระดับจังหวัดจ านวน 2 ชิ้น/ผลงาน 
   5.3.4 ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของหน่วัยงาน/สถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัด 
 
 6. แนวปฏิบัติ 
    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   6.1 ขับเคลื่อนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
    6.1.1 ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานและกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน 
    6.1.2 ประสานการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับปฐมวัย ตามระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในจังหวัด  
    6.1.3 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับปฐมวัยใน
ระดับจังหวัด จัดท าเป็นสารสนเทศทางการศึกษา สถิติการศึกษา หรือดัชนีการศึกษาระดับปฐมวัยของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอผู้บริหารทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยในพื้นที่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จ านวนเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการหรือได้รับการพัฒนา หรือจ านวนเด็กตกหล่น รวมทั้ง 
เผยแพร่ให้บุคคลและหน่วัยงานอื่นน าไปใช้ประโยชน์ 
    6.1.4 นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคของการ ขับเคลื่อนการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 2562 
    6.1.5 จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน ขับเคลื่อนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ น าเสนอผู้บริหารทราบ 
และรายงานส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   6.2 สร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน 
    6.2.1 ก าหนดกรอบแนวทาง และกรอบระยะเวลาด าเนินงานสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
    6.2.2 แต่งต้ังคณะท างาน  
    6.2.3 ประชุมคณะท างานหรือประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน และกลุ่มเป้าหมายของการด าเนินการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
    6.2.4 ประสานแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม  
    6.2.5 ด า เนินการจัดกิจกรรมสร้างการรับ รู้ให้ผู้บ ริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ ดูแลเด็ก 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
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    6.2.6 สรุป ประเมินผลการด าเนินงานสร้างการรับรู้ฯ น าเสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ 
หรือน าเสนอ กศจ. ทราบ 
    6.2.7 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และเอกสารข้อมูลผลการด าเนินงาน จัดส่ง
ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   6.3 การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัด 
     6.3.1 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง หรือแผนการด าเนินงาน 
และกรอบระยะเวลาด าเนินงาน ในการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
     6.3.2 แต่งต้ังคณะท างานในการด าเนินงานและก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกรูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย   
      1)  ประชุมคณะท างานเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานและเกณฑ์ในการ
คัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
      2) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
     6.3.3 ด าเนินการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด จ านวน 2 ชิ้น/ผลงาน (ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ครูผู้สอน) /ด้านการ
บริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) และส่งผลการคัดเลือกให้ส านักงานศึกษาธิการภาค 
     6.3.4 สรุปผลการด า เนินงานคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบั ติที่ เป็นเลิศ ( Best 
Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด น าเสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ และจัดส่งส านักงาน
ศึกษาธิการภาค และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรายไตรมาส 
   6.4 นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วัยงาน/สถานศึกษา 
    6.4.1 ก าหนดกรอบ/แนวทางการด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย และกรอบระยะเวลา/ปฏิทิน
ในการด าเนินงานนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 
    6.4.2 ก าหนดแนวทาง/กระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งในการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน โดยใช้รูปแบบการนิเทศ ติดตามฯ โดยศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารหน่วยงาน
ต้นสังกัด (สพป. สพฐ. อปท. พมจ.) จะจัดเก็บข้อมูลโดยใช้การติดตามงานจากหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ (สพป. 
หรือ อปท. หรือ พม.) และการนิเทศ ติดตามฯ แบบบูรณาการ ประกาศแต่งต้ังเป็นคณะท างานฯ ที่ประกอบด้วย
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกหน่วยงาน ออกนิเทศ ติดตามเป็นคณะ  
    6.4.3 จัดท าคู่มือ/เคร่ืองมือในการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
    6.4.4 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ประสานแผนการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกสังกัดในจังหวัด 
    6.4.5 นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วัยงาน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
    6.4.6 ประชุมติดตามผลการนิเทศ (ด้วยกระบวนการ PLC) 
    6.4.7 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลผลการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
    6.4.8 สรุปผลการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน น าเสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ 
    6.4.9 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และเอกสารข้อมูล จัดส่งส านักงานศึกษาธิการภาค 
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบและน าเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 7. ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงาน 
  7.1 การด าเนินงานในภาพรวม ควรมอบหมายงานให้กลุ่มงานหรือบุคลากร ผู้ที่รับผิดชอบงานหรือ
มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยตรง 
  7.2 การด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมตามขอบเขตที่ก าหนด ควรมีการด าเนินงานแบบบูรณาการ
ภายในหน่วยงาน โดยในการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม ควรต้องด าเนินการโดยบุคลากรที่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมน้ัน ๆ โดยตรง เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รู้ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน
กิจกรรมน้ัน ๆ อย่างชัดเจน ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ตัวอย่างเช่น  
   7.2.1การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และแผนที่ตั้งสถานศึกษา ควรมอบหมายงานให้กับกลุ่มงาน
หรือบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงาน ซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ มีการประสานงาน และได้รับการอบรมจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยตรงอยู่
แล้ว 
   7.2.2 การจัดท าแผน ควรมอบหมายงานให้กับกลุ่มงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ
การจัดท าแผน และงบประมาณของหน่วยงาน เน่ืองจาก เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถจัดท าแผนการ
ศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และน าไปสู่การขอต้ังงบประมาณเพื่อ
ด าเนินการตามแผนได้ด้วย 
   7.2.3 การนิเทศ ติดตาม ควรมอบหมายงานให้กับกลุ่มงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
เกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด 
  7.3 การจัดท ารายงานผลการด า เนินงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการภาพรวม ควรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อประโยชน์ต่อการรายงานผลการด าเนินงานตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการน าเสนอผู้บริหารในแต่ละระดับเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ประสบ
ผลส าเร็จมีส่วนส าคัญต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไปด้วัย  
   
 8. การก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
  8.1 การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจะมีการลงพื้นที่ 
หรือจัดประชุมในส่วนกลาง เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ รวมถึงผลการด าเนินงาน และ
ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน เพื่อน าเสนอผู้บริหารทราบ และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของ
การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตามความเหมาะสม 
  8.2 การรายงานผลการด าเนินงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ จัดส่งให้ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นรายไตรมาส (วันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2563) เพื่อรวบรวมข้อมูลผล
การด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของโครงการ น าเสนอผู้บริหารทราบ และ
พิจารณาให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค  
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บริบทการศึกษาระดับปฐมวัยของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
    
จังหวัดเชียงรายมีจ านวน 18 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง,อ าเภอเทิง,อ าเภอเชียงของ, 

อ าเภอแม่ลาว,อ าเภอดอยหลวง,อ าเภอเชียงแสน,อ าเภอเวียงชัย,อ าเภอเวียงป่าเป้า,อ าเภอแม่จัน,อ าเภอพาน,
อ าเภอขุนตาล,อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง,อ าเภอแม่ฟ้าหลวง,อ าเภอแม่สรวย,อ าเภอเวียงแก่น,อ าเภอแม่สาย,อ าเภอป่า
แดดและอ าเภอพญาเม็งราย  ในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย 1,121  โรงเรียน 
จ านวนเด็กปฐมวัย 36,448 คน บุคลากรครูและพี่เลี้ยง  791 คน จาก 11 สังกัด ได้แก่  1) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ    4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    
5) กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ 32 สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 6) พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดเชียงราย สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย 8) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  9) โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 10) โรงเรียน
เอกชนจังหวัดเชียงราย  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  และ 11) โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
   

ข้อมูลเก่ียวกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

๑. จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัด จ านวน (แห่ง) 

จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัด จ าแนกตาม 46 

- สถานรับเลี้ยงเด็ก (ต่ ากว่า 3 ขวบ) 446 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 629 

- อนุบาล  

รวม 1,121 

 

๒. จ านวนเด็กปฐมวัย 

อายุ จ านวนเด็ก (คน) 

ต่ ากว่า 1 ปี 0 

1 ปี – 1 ปี 11 เดือน 29 วัน 5 

2 ปี – 2 ปี 11 เดือน 29 วัน 646 
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3 ปี – 3 ปี 11 เดือน 29 วัน 4,199 

4 ปี – 4 ปี 11 เดือน 29 วัน 10,081 

5 ปี – ก่อนเข้า ป.1 21,517 

รวม 36,448 

 
๓. ข้อมูลครู/ผู้ดูแลเด็ก 

ข้อมูลครู/ผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน (คน) 

ครู ผู้ดูแลเด็ก 

1) ครู/ผู้ดูแลเด็กได้รับวุฒิการศึกษา   

- ต่ ากว่าปริญญาตรี 64  

- ปริญญาตรี 587  

- สูงกว่าปริญญาตรี 110  

2) สาขาที่ครู/ผู้ดูแลเด็กจบการศึกษา   

- สาขาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 365  

- สาขาวิชาอื่นๆ 396  

3) ในรอบ 1 ปีที่ผ่ านมาครู/ผู้ ดูแลเด็กได้ รับการอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือไม่ 

  

- ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี -  

- ได้รับการอบรม น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปี 639  

- ไม่เคยได้รับการอบรม 122  

๔) ในรอบ 1 ปีที่ผ่ านมาครู/ผู้ ดูแลเด็กได้ รับการอบรม
เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม“มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ”หรือไม่ 
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ข้อมูลครู/ผู้ดูแลเด็ก 
จ านวน (คน) 

ครู ผู้ดูแลเด็ก 

- ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ” 

539  

- ไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ” 

222  

 

การศึกษาปฐมวัย 
1. ความหมาย  ความส าคัญของการศึกษาปฐมวัย    

                  การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการดูแล และการศึกษาที่จัดให้กับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 
8 ปี การศึกษาอนุบาลเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาปฐมวัยการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่อาจ
จ าแนกออกได้เป็น 4 ระดับ คือ การศึกษาระดับอนุบาล การศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งการศึกษาแต่ละระดับที่กล่าวน้ี จะมีการจัดการและพัฒนาไปอย่างสอดคล้องกับ
วัยของผู้เรียน และการเปลี่ยนแปลงของสังคม การศึกษาอนุบาลเป็นการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย 
ความคิด สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ในขณะที่การศึกษาระดับอุดมศึกษา มุ่งที่การเตรียมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เป็นต้น ทั้งน้ีการศึกษาแต่ละระดับมีลักษณะ และมีเป้าหมายเฉพาะตามระดับเดิมการศึกษาอนุบาลเป็นรูปแบบ
ของการจัดการศึกษาส าหรับเด็กเล็กที่รัฐจัดขึ้นเพื่อสนองตอบสังคมที่ต้องการให้บุตรหลานได้เข้าโรงเรียน เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในการเรียน ชั้นประถมศึกษา แต่ภาวะการต่อมา การศึกษาอนุบาลได้รับการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพสังคม เกิดรูปแบบของการจัดการศึกษาใหม่ขึ้นมาเรียกว่าการศึกษาปฐมวัย( กุลยา ตันติผลาชีวะ , 
2542) การพัฒนาของการศึกษาปฐมวัยการศึกษาปฐมวัยเริ่มต้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 18 ทั้งในสหรัฐอเมริกาและ
ยุโรปต่างมีการพัฒนา โรงเรียนส าหรับเด็กขึ้นอย่างหลากหลาย โอเบอร์ลิน (Frederick Oberlin) ต้ังโรงเรียนเด็ก
เล็กขึ้นในประเทศฝร่ังเศส เมื่อ ค.ศ. 1770 โดยด าเนินการ สอนภาษา หัดฝึกฝีมือ ออกก าลังกาย และ การเล่น โอ
เวน (Robert Owen) เปิดโรงเรียนส าหรับเด็กเล็ก (( Infant school) ขึ้นที่สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1820 ด้วย
ความเชื่อที่ว่าวัยเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และ พัฒนาบุคลิกภาพ ต่อมาปี ค.ศ. 1837 เฟรอเบล ( Friedrich 
Froebel) ต้ังโรงเรียนอนุบาลขึ้นในประเทศเยอรมัน จากจุดน้ีเอง เฟรอเบลนับเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ที่ยาวที่สุด
และยิ่งใหญ่ที่สุดของการศึกษาปฐมวัย (Spodek ใน Spodek and Saracho, 1995 : 3-5)  การศึกษาส าหรับ
เด็กเล็กในระยะแรกยังคงมุ่งเน้นเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป ด้วยเห็นว่าเป็นวัยที่พร้อมต่อการเรียน แต่ด้วยแรงผลักดัน
จากสังคม ประมาณ ปี ค.ศ. 1950 ประเทศสหรัฐอเมริกามีปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวแม่บ้าน
ต้องประกอบอาชีพ สภาวะทางสังคมเปลี่ยนไป มีผลท าให้การจัดการศึกษาอนุบาลต้องขยายขอบเขตจาก 3 -6 
ขวบ เป็นให้การดูแลและการศึกษาแก่เด็กต้ังแต่แรกเกิดถึงอายุ 8 ปี เรียกว่าการศึกษาปฐมวัย ด้วยเหตุผลทาง
ประวัติศาสตร์ การเมือง อุดมคติ และความจ าเพาะของเหตุการณ์ จึงท าให้ค าที่ใช้เกี่ยวกับการศึกษาเด็กเปลี่ยนไป 
ชาติตะวันตก หันมาใช้ค าว่า “การศึกษาปฐมวัย (early childhood education) โดยให้หมายถึง การบริการ การ
ดูแลและการให้การศึกษาแก่เด็กจากแรกเกิดถึงอายุ 8 ปี โดยจัดเป็นระบบเดียวกัน เรียกว่า Educare ท าให้
การศึกษาเด็กเดิมขยายขอบเขตของการศึกษา ให้ครอบคลุมต้ังแต่การดูแลเด็กทารก การดูแลเด็กเล็ก และโรงเรียน
อนุบาล (Woodill in Woodill et. al., 1992 : 14-15) 
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                  แม้การศึกษาก่อนเข้าโรงเรียน จะเปลี่ยนเป็นการศึกษาปฐมวัยแล้วก็ตาม ยังพบว่าการเรียนในชั้น
อนุบาลหรือการเรียนชั้นเตรียม ป. 1 มีความส าคัญกับการศึกษาปฐมวัยมากที่สุด ท าให้การผลิตครูปฐมวัย เน้น
การผลิตครูอนุบาลเป็นหลักต่อมาจึงผนวกวิชาการศึกษาปฐมวัยเข้าไปในหลักสูตรครูอนุบาล แต่เน่ืองด้วยการจัด
การศึกษาปฐมวัยรวมเด็กแรกเกิดถึง 8 ปี จึงได้มีการปรับหลักสูตรการศึกษาครูเป็น 2 ระดับ คือ ครูผู้ท าหน้าที่
ดูแลเด็ก (Child care teacher) กลุ่มหน่ึง และ ครูอนุบาล อีกกลุ่มหน่ึง การออกใบอนุญาต แยกเป็น 2 กลุ่ม
เช่นกัน คือ กลุ่มครูที่ท างานกับเด็กแรกเกิดถึงอายุ  4 ปี และกลุ่มครูที่ท างานกับเด็กอายุ 5 ปี ถึง 8 ปี เหตุผล
เพราะทั้งสองกลุ่มต่างมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งด้านการบริหาร การสอน และการดูแล 
(Fromberg and Williams,in Williams and Doris, 1992 : 420-423) 
                  หลังจากที่มีการปรับขอบเขตของการศึกษาปฐมวัยครอบคลุมถึงการดูแลเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึงอายุ 8 
ปีแล้ว ท าให้ผู้ที่มาท าหน้าที่บุคลากรปฐมวัย จะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการศึกษาปฐมวัยและจิตวิทยาพัฒนาการ
เด็กอีกทั้งต้องมีความรู้ และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีเจตคติที่ดี และที่ส าคัญสามารถดูแลและเลี้ยงเด็ก
ได้ โดยใช้เหตุผล (EssA, 1995 : 30-31) โดยเฉพาะผู้ท าหน้าที่ครูต้องมีความรู้ทางด้านการศึกษาด้วย NAEYC, 
1982 (National Association for the Education of Young Children) และ ACEI, 1982 (Association for 
Childhood Education Intemational) ได้ก าหนดแนวทางการส าหรับเตรียมครูปฐมวัยว่าจะต้องประกอบด้วย
ข้อความรู้ ดังต่อไปน้ี (Brewer, 1995 : 504-505) 
                       ความเข้มทางพื้นฐานด้านการศึกษาศิลปศาสตร์ 
                       ความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาปฐมวัย 
                       ความรู้ด้านหลักสูตร 
                       ความรู้ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
                       ความรู้ด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก 
                       มีประสบการณ์ในการท างานกับเด็กวัยเล็กด้านการนิเทศ 
                       จุดประสงค์ของการศึกษาปฐมวัย 
การจัดการศึกษาปฐมวัยได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากแรงผลักดันของสังคม และความต้องการของสังคม ท าให้เกิด
การจัดโครงการการบริการต่าง ๆ กัน ทั้งเพื่อการดูแลและการศึกษา ซึ่งในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยน้ีมี
จุดประสงค์เพื่อ (Essa, 1996 : 19-20) บริการให้การดูแลและเลี้ยงดูเด็กให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ
ให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมการปรับตัวเข้ากับสังคม ทักษะทางปัญญา และพัฒนาการในทุกด้าน 
จัดเป็นบริการเพื่อการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เด็กยากจน ให้ได้รับการศึกษา การดูแลสุขภาพ การดูแลฟัน 
โภชนาการและการศึกษาส าหรับผู้ปกครอง 
                  ลักษณะของสถานบริการและการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษา
ให้แก่เด็ก ต้ังแต่แรกเกิดถึง 8 ขวบ ได้ก าหนดขึ้น ที่บ้าน ศูนย์บริการหรือโรงเรียนก็ได้ โดยรูปแบบของการจัดน้ี 
จ าแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ จัดที่บ้าน (Home-based programs) หมายถึง การจัดบริการการดูแลที่ท าขึ้นที่บ้าน 
กับอีกลักษณะหน่ึงคือ จัดที่สถานบริการ (Center-based programs) เป็นบริการเด็กกลุ่มใหญ่ ซึ่งในการ
จัดบริการจ าแนกตามอายุได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กทารก (อายุ 2 ขวบแรก) กลุ่มเด็กเล็ก (อายุ 2-4 ขวบ) กลุ่มเด็ก
อนุบาลและประถมต้น (อายุ 5-8 ขวบ) 
 2. พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 
     พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ได้ให้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับน้ี คือ โดยที่มาตรา 54 ประกอบกับมาตรา 258 จ.ด้านการศึกษา (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาเพื่อการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
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สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย ดังน้ันสมควรให้เด็กเล็กซึ่งเป็นเด็กปฐมวัยน้ันได้รับการคุ้มครองและดูแล มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้าน ได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง ทั่วถึง และเสมอภาค มีการส่งเสริมการเรียนรู้และ
เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อต้ังแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน
ให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี และตลอดมาการพัฒนาเด็กปฐมวัยน้ัน 
ไม่ได้มีหน่วัยงานใดเป็นผู้ที่ดูแลโดยเฉพาะ แต่อาจจะมีความเกี่ยวเน่ืองตามภาระงานบ้าง เช่น ในการศึกษาปฐมวัย
จะถูกรวมอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ดูแลเด็กแรกเกิดก็จะมีการวางแนวทางโดยกรมอนามัย เป็นต้น ท าให้
การศึกษาปฐมวัยถูกสร้างขึ้นมาอย่างสะเปะสะปะ ขาดการบูรณาการ ใครอยากใส่อะไรลงมาก็ได้ เพราะไม่มีหน่วัย
งานใดก ากับ ท าให้การพัฒนาเด็กมีแนวทางที่ไม่ชัดเจน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะยาว
และด้วยเหตุน้ีเอง ท าให้เกิดคณะอนุกรรมการเด็กเล็ก (กอปศ.) ซึ่งเป็นหน่วัยงานหลักในการผลักดันให้เกิด
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยน้ีขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างแท้จริง และเป็นไปตาม
ข้อบังคับในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยสามารถสรุปประเด็นที่เป็นสาระส าคัญได้
ดังน้ี  
  2.1 ส่งเสริมการบูรณาการงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างชัดเจน 
   ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2562 ในมาตราที่ 9 น้ัน ได้ก าหนดให้
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยอยู่ในการดูแลของ 4 กระทรวงหลัก อันได้แก่ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 
กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น องค์กรด้านการศึกษา การศึกษาพิเศษ สาธารณสุข 
สังคมสงเคราะห์ และสื่อมวลชน อีกจ านวนหน่ึง โดยมีหน้าที่หลักในการจัดท าแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดท า
มาตรฐาน สมรรถนะ ตัวชี้วัดและแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงซึ่งจากข้อก าหนดน้ี ท าให้การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นและมีหน่วัยงานที่บูรณาการร่วมดูแลอย่างชัดเจน 
  2.2 มีแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเน้นการดูแล พัฒนาและจัดการเรียนรู้ และเป็น
หลักประกันในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยไม่มุ่งเน้นการสอบแข่งขัน 
   เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี หมายถึงเด็กที่มีอายุต่ ากว่า  6 ปีบริบูรณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ การดูแล (Care) การพัฒนา (Development) และ การจัดการเรียนรู้ 
(Education) ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับน้ีครอบคลุมทั้งตัวเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง โรงเรียน ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ผู้
ที่ท างานกับเด็กปฐมวัย รวมไปถึงท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งต้องมีบทบาทในส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่อีกด้
วัย โดยการพัฒนาเด็กปฐมวัยน้ัน จะต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ สร้างเจตคติที่ดี มีเตรียมความพร้อมตามวัย 
และที่ส าคัญที่สุดคือต้องพัฒนาโดยไม่มุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยต้องสอบแข่งขัน อันเป็นหัวใจส าคัญของพระราชบัญญัติ
ฉบับน้ีเลยก็ว่าได้ 
  2.3 มุ่งเน้นให้เกิดการจัดท าแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยและจัดท าข้อมูลเด็กปฐมวัย 
  หลังจากที่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้ว ภาระงานอย่างหน่ึงที่คณะ
กรรมคณะน้ีต้องด าเนินการคือ การจัดท าแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้องมีการ
ก าหนดกรอบ การบริหารจัดการแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงระบุหน่วัยที่รับผิดชอบและติดตามผล ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สนับสนุนแผนงานและโครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ บูรณาการการ
ท างานร่วมกันระหว่างหน่วัยงานเพื่อขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วัยงานที่
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ด าเนินการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดูแลความปลอดภัยและคุ้มครองเด็กปฐมวัยให้พ้นจากการล่วงละเมิด พัฒนา
บุคลากรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสามารถ และสุดท้ายคือจัดให้มีการจัดท าฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย 
  2.4 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย 
  พระราชบัญญัติฉบับน้ีให้ความส าคัญอย่างมากกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่ดูแลและ
จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัย โดยในมาตรา ๒๓ น้ัน ได้ระบุว่า ใน
การผลิตครูหรือพัฒนาครูด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย นอกจากยังระบุเพิ่มเติมอีกว่า 
ในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ให้หน่วัยงานที่ท าหน้าที่พัฒนาผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
จิตวิญญาณของความเป็นผู้ดูแลเด็ก มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัย
ตามหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  2.5 ก าหนดบทบาทของหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ในพระราชบัญญัติฉบับน้ี จะมีการระบุหน้าที่ของหน่วัยที่ท างานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เกิด
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างชัดเจน อาทิเช่น ในมาตรา 24 ซึ่งระบุว่า สถานพยาบาลของหน่วัยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขแก่หญิงต้ังครรภ์และเด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มี
การให้บริการสุขภาพแก่มารดาและบุตรอย่างทั่วถึง โดยให้บริการวางแผนครอบครัว การอนามัยเจริญพันธุ์ การ
ฝากครรภ์การเตรียมความพร้อมการเป็นบิดามารดา ตลอดจนให้บริการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การส่งเสริม
โภชนาการ การส่งเสริมพัฒนาการ และการส่งเสริมการให้นมมารดาแก่บุตรต้ังแต่แรกเกิดอย่างน้อยหกเดือนหรือ 
ในมาตรา 25 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มีการอบรมเลี้ยงดู 
เพิ่มพูนประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อต้ังแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นต้น 
 
 3. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
  3.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
   คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติที่ด าเนินการจัดท า
โดยคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ได้เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
จัดท ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติขึ้นเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วัยงานใช้ร่วมกันในการประเมิน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาส าหรับเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึงก่อน เข้าประถมศึกษา โดย
มีการประสานงานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ทั้งสองคณะ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอนุบาล) ร่วมกับคณะท างาน
ปรับปรุงมาตรฐานฯ คณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) นับว่าเป็นการปรับกระบวนทัศน์ ให้ใช้เด็กเป็นที่ต้ังของกา รก าหนด
มาตรฐาน ค านึงถึงการตอบสนองต่อสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับ  ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนามนุษย์
แทนการใช้บริบทหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นที่ตั้ง  
  การพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นรากฐานที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอดชีวิต และเป็น
การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด กล่าวคือเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีมีความสามารถเรียนรู้ ท างานได้ เก่ง และเป็น
พลเมืองดีที่จะน าสู่ความส าเร็จในสังคมที่ท้าทายในศตวรรษที่ 21 ต้องได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างรอบด้านในช่วง
ปฐมวัย แต่คุณภาพของเด็กปฐมวัยยังเป็นจุดอ่อนที่เข้าขั้นวิกฤติของประเทศไทย  ที่จ าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
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รัฐ และทุกภาคส่วน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม บุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุข ครู/ผู้ดูแล
เด็ก โรงเรียน องค์กรท้องถิ่นทุกระดับ บุคลากรพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคศาสนาและภาคธุรกิจ จึงต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของช่วงปฐมวัย ตระหนักใน พันธกิจและลงมือช่วยกันท าให้เด็กปฐมวัยมีโอกาส
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย  
   “เด็กปฐมวัย” ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551  ได้ 
ให้ความหมายของเด็กปฐมวัยว่า หมายถึง เด็กซึ่งมีอายุยังไม่ครบหกปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึงทารกใน
ครรภ์มารดาด้วัย 
   อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยของชาติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช  2560 ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็ก ปฐมวัยไว้หลายมาตรา คือ   
 มาตรา 54 วรรคสอง ก าหนดว่า “...รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน เข้ารับ
การศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วัย”  
   มาตรา 258 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดผล ด้านการศึกษา (1) ให้สามารถเร่ิม 
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา 54 โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) 
และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) มาตรา 18 (1) ก าหนดให้การจัดการศึกษาปฐมวัยจัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือ ระยะ
แรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่ น และมาตรา 
13 (1) ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนจากรัฐ ให้มี ความรู้ความสามารถ
ในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายข้อ 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/ 
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/ สถานศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/ สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับ มาตรฐานคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษา ตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น   โดยแนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เด็กเล็ก 
(0 - 2 ปี) ได้รับการดูแลและพัฒนาที่สมวัยรอบด้าน อย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง มีการปรับระบบการบริหาร
จัดการการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก (0 - 2 ปี) และ การศึกษาปฐมวัย  (3 - 5 ปี) ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  3.2 เหตุผลที่ต้องมีมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
   ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยต้ังแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี จ านวน 4.5 ล้านคน ส ารวจโดย 
กรมอนามัยต้ังแต่ พ.ศ. 2542 ถึง 2560 รวม 6 คร้ัง พบประมาณร้อยละ 30 ที่มีพัฒนาการไม่สมวัย นับ เป็น
วิกฤติร้ายแรงต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการสร้างประเทศให้ เจริญรุ่งเรือง 
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในสภาพสังคมที่บิดามารดาและผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความจ าเป็นต้องพาเด็กปฐมวัยไปรับ
บริการการดูแลและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพแต่กต่างเหลื่อมล้ ากันมาก ระหว่างกลุ่มมีโอกาสกับกลุ่ม
ด้อยโอกาส ระหว่างการจัดการศึกษาเร่งเรียนจนเครียด กับแบบละเลยขาดความเอาใจใส่ ดังน้ันการพัฒนา
คุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กจึงเป็นความจ าเป็น เร่งด่วน ทั้งจากมุมมอง
ของการพัฒนาคุณภาพมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา ที่ผ่านมาประเทศไทยมีหน่วัยงานภาครัฐหลายแห่ง องค์กร
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ท้องถิ่น เอกชนจัดบริการดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละหน่วัยงานมี
มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินแต่กต่างกันตามภารกิจของหน่วัยงาน แม้จะมีการจัดท ามาตรฐานศูนย์ เด็กเล็ก
แห่งชาติ พ.ศ. 2554 ในทางปฏิบัติมีมาตรฐานหลากหลายจากหน่วัยงานต่าง ๆ ที่เน้นการประเมินตามภารกิจของ
หน่วัยงาน และข้อจ ากัดของการใช้มาตรฐานเดิม ที่ครอบคลุมเฉพาะเด็กอายุ 2 -5 ปี เท่าน้ัน ไม่ครอบคลุมเด็ก
ปฐมวัยต้ังแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ยังต้องใช้หลายมาตรฐานท าให้ผู้
ปฏิบัติสับสนและต้องท างานซ้ าซ้อน และยังไม่ได้น าผลการประเมินไปพัฒนาเท่าที่ควร  ความก้าวหน้าในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยของภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีหน่วัยงานร่วมกันด าเนินงานอย่างหลากหลาย เช่น การเพิ่มโอกาสให้ครู 
ผู้ดูแลเด็ก ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาปฐมวัย  การบูรณาการงานภายในกระทรวง  และการบูรณาการ
งานของ 4 กระทรวงหลัก  ตลอดจนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ความส าคัญ กับการพัฒนาและให้การศึกษาที่
เหมาะสมแก่เด็กปฐมวัย จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานกลางที่ทุกภาคส่วนจะใช้ร่วมกันได้ การมีมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับเดียวเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วัยงานร่วมจัดท าร่วมใช้เป็นหลักประเมิน
การด าเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกันและประสานงาน เพื่อมุ่งเป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนาคุณภาพ ซึ่ง
สอดคล้องและตอบสนองต่อการบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของ 4 กระทรวงหลัก และอีกหลายหน่วัยงาน 
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและ
ผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย สร้างรากฐานที่แข็งแรงของ
พลเมืองคุณภาพต่อไป 
  3.3 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
   มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศใช้แทนมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  (ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 3 พฤษภาคม 2554) เพื่อให้ทุกหน่วัยงานและสถานพัฒนา
เด็ก ปฐมวัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงานและยกระดับ
คุณภาพ รวมถึงใช้เป็นเคร่ืองมือประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากต้นสังกัด และภายนอก
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยในการจัดท ามาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มีหน่วัยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมด าเนินการ ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
นอกจากน้ีผลการวิจัยของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น มาตรฐานคุณภาพของอาเซียน มาตรฐานความปลอดภัย คู่มือเฝ้าระวัง คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ 
DSPM เป็นต้น มาใช้ประกอบในการจัดท ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 อีกด้วย  
 
  3.4 สาระของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
   มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วัยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 
    • มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 5 ตัวบ่งชี้ / 26 ข้อ 
    • มาตรฐานด้านที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น  5 ตัวบ่งชี้ / 20 ข้อ  
   • มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย  - 3ก. แรกเกิด ถึง 2 ปี (2 ปี 11 เดือน)  จ านวน 2 
ตัวบ่งชี้ / 7 ข้อ - 3ข. 3 ปี ถึง 6 ปี/ ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ / 22 ข้อ สาระของ
มาตรฐานการศึกษาแต่ละด้าน มีดังน้ี 
  มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มี 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  



๒๖ 

 

 

  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   
  ส าหรับเด็กแรกเกิด –อายุ 2 ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน) มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
  ส าหรับเด็ก อายุ 3 ปี –อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) มี 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์  
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี  
  การประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพเน้นการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เหมาะสมส าหรับเด็ก 
ปฐมวัยเป็นรายบุคคล  พิจารณาตามตัวบ่งชี้เป็นรายข้อย่อย  4 ระดับคะแนน คือ ไม่ผ่าน (0) ผ่านขั้นต้น (1)  ดี 
(2) และดีมาก (3) น าคะแนนมาตรฐานแต่ละด้าน คิดเป็นร้อยละ แล้วน ามารวมกัน 3 ด้าน เฉลี่ยเป็นคะแนนรวม 
และนับจ านวนข้อที่ไม่ผ่านต้องปรับปรุง มาเป็นเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ดังตาราง   

 

ระดับคุณภาพ  

เกณฑ์การพิจารณา  

คะแนนเฉลี่ย จ านวนข้อที่ต้องปรับปรุง 

A  ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ไม่ม ี

B  ดี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗ ข้อ 

C  ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙  ๘-๑๕ข้อ 

D  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึ้นไป  



๒๗ 

 

 

 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ถือเป็นมาตรฐานกลางของประเทศซึ่งใช้ได้กับทุกบริ

บท โดยได้มีการเทียบเคียงกับมาตรฐานของทุกหน่วัยงานที่มีอยู่แล้วร่วมกับมาตรฐานคุณภาพของภูมิภาคอาเซียน
ฯ ทั้งน้ี หากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีศักยภาพการให้บริการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานน้ี 
สามารถพิจารณาเพิ่มเติมเกณฑ์ดังกล่าวได้ตามบริบท เช่น สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเอกชน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลทั้งรัฐและเอกชน ฯลฯ  ในกรณีที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ผ่าน
การประเมินตามมาตรฐานน้ี คือ ระดับคุณภาพ D (ต้อง ปรับปรุง) หน่วัยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับชุมชนและ
สังคมจะต้องช่วัยเหลือ สนับสนุน เพื่อให้ด าเนินการได้ตามมาตรฐานขั้นต้นเป็นอย่างน้อย  แต่ไม่ควรปรับลดเกณฑ์
ให้ต่ าลง เน่ืองจากมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับน้ีถือเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาเด็ก
ของประเทศ และเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานและจัดบริการให้เด็กปฐมวัยได้มี
โอกาสเริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ าเป็นการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่
ส าคัญที่สุดในการน าประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 
21  

       4. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาปฐมวัย  
 ตามที่รัฐบาลได้ให้ความส าคัญของนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมโดยหน่ึงในน้ันคือการเน้น
ด้านการด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยซึ่งมีผู้รับผิดชอบหลายฝ่ายทั้งในระดับกระทรวง/หน่วยงาน เช่น 
กระทรว งสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคง ของมนุษย์กระทรว งมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการกรมแพทย์ทหารบก และกรุงเทพมหานคร ดังน้ันหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเหล่าน้ีจ าเป็น 
ที่จะต้องมีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของเด็กปฐมวัยที่สามารถ เชื่ อมโยงและส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ บริหารจัดการที่สามารถรองรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องให้การดูแลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ให้ผู้บริหารในแต่ละระดับมีข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และมองเห็น
ภาพรวม จนน าไปสู่การบริหารงานหรือติดตามการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์สามารถ
สนับสนุนการตัดสินใจและการด าเนินงานที่ สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูประบบราชการโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาการ ท างานเชิงบูรณาการ การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร และการน า เคร่ืองมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละหน่วยงานน้ัน ยังขาดการเชื่อมโยง
กันทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการใช้มาตรฐานที่ แตกต่างกันและการท างานที่ยังไม่สอดคล้องกัน ท าให้ข้อมูล
เด็กปฐมวัยที่มีการจัดเก็บในแต่ละหน่วยงานยังมีประสิทธิภาพไม่ เพียงพอข้อมูลที่ได้ขาดความสมบูรณ์ ไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับและไม่สามารถน ามาเชื่อมโยงกันเพื่อ ประมวลผลในภาพรวมได้โดยเฉพาะข้อมูลที่เกิด
จากที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ต่างระดับกัน และยังพบว่า ไม่มีการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ทั่ว
ประเทศเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบระบบไว้รวมถึงยังขาด ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงสถานการณ์สถิติของ
กลุ่มเป้าหมายในมิติต่างๆ ที่ครอบคลุมเป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้ท าให้จะต้องมีการก าหนดมาตรฐาน กลางเพื่อ
ประกาศใช้และก าหนดแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะเห็นได้ จากระบบข้อมูลของหน่วยงานบริการสุขภาพซึ่ง
ได้มีการก าหนดมาตรฐาน กลางเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างสถานบริการสุขภาพ ท าให้สามารถ
ตรวจสอบได้ถึงระดับบุคคลรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยบริการทุกระดับทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 



๒๘ 

 

 

 ดังน้ัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลร่วมกัน ในการบริหารจัดการ และขยาย
ผลระบบงานไปสู่การดูแลและพัฒนา เด็กปฐมวัยที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ ศึกษา
ศูนย์กลางระบบข้อมูล ประชากรกลุ่มเป้าหมายของประเทศและจัด ท ามาตรฐานข้อมูล(Data Standard)และสร้าง
คลังข้อมูลระดับประเทศ (National Information Center)อีกทั้งจะต้องศึกษาระบบต่างๆ ที่ใช้อยู่ ในปัจจุบัน 
(Existing System) จนไปถึงข้อมูลต่างๆทั้งขาเข้าและขาออก (Existing Data)ต้ังแต่ระดับท้องถิ่น จนถึงส่วนกลาง
กระทรวงกรม กองต่างๆ ให้ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย รวมถึงระบบบริหารจัดการ ต่างๆ ทั้งใน
ระดับส่วนกลางระดับเขตระดับจังหวัดและระดับหน่วยให้บริการ จนน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการจัดการ
บริหารอย่างบูรณาการครบ ถ้วนสมบูรณ์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้หลักการและ มาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับเพื่อให้สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณค่าเพื่อน าไปสู่การได้มาซึ่งหลักฐานเชิง
ประจักษ์ส าหรับ สนับสนุนการตัดสินใจ (Evidence based Decision Making) ของ ผู้ก าหนดนโยบายได้อย่าง
แท้จริงรวมถึงติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทั้งหมดก็เพื่อรองรับการวางแผนการ ดูแลให้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพที่สุดและเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล กับ
หน่วยงานอื่นๆ ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีเพื่อรองรับการการด าเนิน การบริการสนับสนุนและเชื่อมโยงข้อมูล
ข่าวสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศของเด็ก ปฐมวัย
อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะการจัดท าคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการน ามาใช้เพื่อการก าหนดโยบายของ
ประเทศในระดับต่างๆ ต่อไป 
 ระบบบริหารจัดการข้อมูลเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพควรประกอบ ไปด้วยระบบสารสนเทศที่ดีและ
ฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยที่ครบถ้วนที่สามารถ ท าการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทั้งภายในหรือจากภายนอกหน่วยงาน 
ดังน้ันจึงต้องท าการศึกษาวิเคราะห์ระบบข้อมูล ระบบสารสนเทศและ ฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยที่มีอยู่จริงในระบบ 
(Existing Data) เพื่อประเมิน ความพร้อมของระบบที่จะรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเด็กปฐมวัย โดย
แนวทางในการด าเนินงานจะประกอบไปด้วย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) ขั้นตอนระบุความต้องการในการใช้ข้อมูลของ
ระบบสารสนเทศ ในหน่วยงานแต่ละระดับ ๒) ขั้นตอนระบุข้อมูลจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่ใน
ระบบของหน่วยงานแต่ละระดับ ๓) ขั้นตอนหาความแตกต่างของระบบสารสนเทศของหน่วยงาน แต่ละระดับที่
เป็นอยู่ปัจจุบันกับข้อก าหนดของการพัฒนาที่จะรองรับ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 
 5. การสร้างการรับรู้/พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัย   
  ในการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน ส านักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการภาคส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ด าเนินการดังน้ี 
  5.1 ส านักงานศึกษาธิการภาค 
   ประสาน ก ากับ และติดตามข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการใช้จ่าย
งบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของภาค รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะหรือมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 
  5.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   5.2.1 ก าหนดกรอบแนวทาง และกรอบระยะเวลาด าเนินงานสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
   5.2.2 แต่งต้ังคณะท างาน (ถ้ามี) 
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   5.2.3 ประชุมคณะท างานหรือประชุมหน่วัยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน และกลุ่มเป้าหมายของการด าเนินการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
   5.2.4 ประสานแจ้งหน่วัยงานต้นสังกัด เพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม  
   5.2.5 ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
   5.2.6 สรุป ประเมินผลการด าเนินงานสร้างการรับรู้ฯ น าเสนอผู้บริหารหน่วัยงานทราบ หรือ
น าเสนอ กศจ. ทราบ 
   5.2.7 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และเอกสารข้อมูลผลการด าเนินงาน จัดส่งส านักงาน
ศึกษาธิการภาค และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 6. รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) 
  6.1 ความหมายของรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
   รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) หรือ Good Practice เป็นค าที่ใช้ในวงการ
วิชาชีพที่แสดงถึงผลงานที่มีมาตรฐาน และมีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง เป็นแนวคิดที่ได้มาจากการปฏิบัติงาน ซึ่ง
เกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ดังน้ี 
    1) เกิดจากตัวบุคคล เน่ืองจากในการท างาน ทุกคนจะเกิดการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายของหน่
วัยงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติจะเรียนรู้ Good Practice หรือ Best Practice การริเร่ิมสร้างสรรค์ที่ดี การแก้ปัญหาที่ดี หรือ
เกิดจากการได้รับรู้ข้อเสนอแนะผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน หรือจะเป็นหน่วัยงานอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธี
กรใหม่ๆ ขึ้น หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิม 
    2) เกิดจากอุปสรรค เน่ืองจากการท างานต่าง ๆ ย่อมมีอุปสรรคต่าง ๆ ที่เป็นตัวขัดขวาง
ไม่ให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งหวังเอาไว้ เกิดความกดดัน ที่มาจากผู้บริหาร หรือการแข่งขันจากคู่แข่ง สิ่งต่าง 
ๆ เหล่าน้ีจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดการแสวงหาแนวทาง กระบวนการในการแก้ปัญหา และผ่านอุปสรรคไปให้ได้ 
    3)  เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากจะพัฒนา หรือค้นหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อความพึงพอใจ
ของหน่วัยงาน หรือของตนเอง ในการสร้างประสิทธิภาพการท างานที่ดีกว่าเดิม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย, 2563)   
   โดยมีผู้ให้ความหมายของค าว่า “รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)” ไว้
ดังต่อไปน้ี 
    บูรชัย  ศิริมหาสาคร (2553 : 320) ได้นิยามไว้ว่า หมายถึง แนวปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้ส าเร็จ อันเป็นผลมาจากการน าความรู้ไปปฏิบัติจริงแล้วจึงสรุปความรู้และ
ประสบการณ์น้ันมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง 

  กัญญดา  อนุวงศ์ และพิชญ์ญาภัค  เจียมจรัสโชค (2553 : 209) ได้ให้ความหมายว่า 
หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็ จ เป็นที่ยอมรับ โดยมีหลักฐาน
ความส าเร็จปรากฎชัดเจนเป็นเอกสารเผยแพร่ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
    ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร (2558 : 20) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง กระบวนการ/
แนวทางปฏิบัติในการท างานที่ดี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ส าคัญว่า สมควรเผยแพร่เพราะผ่านการตัดสินหรือได้รับ
การประเมินว่าเป็นต้นแบบในการปฏิบัติงาน หรือได้รับรางวัลจากภายในหรือภายนอกองค์กร 
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    สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ (2560 : 1) ได้
ให้ความหมายว่า แนวทางปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพน้ัน ๆ มีหลักฐานของ
ความส าเร็จปรากฎชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ 
บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้หน่วัยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
    เสาวนี  เรวัตโต (2561 : 18) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง ขั้นตอนในการบริหารจัดการ
งานต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
    วิโรจน์  ไชยภักดี (2562 : 23) ได้ให้ความหมายว่า รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล กลุ่มคน และระดับหน่วัยงาน เป็นรูปแบบหรือแนวทางที่ถือ
ว่าเป็นวิธีท างานที่ดีที่สุด ที่เกิดจากตัวผู้น า ผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือภาวะปัญหา และการริเริ่มสร้างสรรค์ 
พัฒนาที่มีขั้นตอน ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
    จากที่กล่าวมาแล้วน้ัน สรุปได้ว่า รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) 
หมายถึง กระบวนการ/แนวทางปฏิบัติในการท างานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดี จากการริเร่ิมส ร้างสรรค์ และ
พัฒนาวิธีการท างานเดิมที่เกิดจากภาวะปัญหา และน าความรู้ไปปฏิบัติจริง แล้วจึงสรุปความรู้และประสบการณ์
น้ันมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง บันทึกเป็นเอกสารเผยแพร่ให้ผู้อื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
  6.2 ความส าคัญของรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
   Kanter (2003 : 2 – 7) กล่าวถึงความส าคัญของรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ว่า การน าแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ไปใช้ในองค์กร ก็จะท าให้องค์กรน้ัน ๆ ประสบ
ความส าเร็จได้เป็นอย่างดี ด้วัยเหตุผลที่ว่า 
    1) บุคลากรมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูง 
    2) บุคลากรมีความรู้และเชี่ยวชาญในการท างาน จนค้นพบมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระดับสูงด้วัยตนเอง 
    3) พันธกิจส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
    4) เป็นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    5) เป็นฐานส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร 
    6) เป็นการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) 
    7) ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการท างานจะด าเนินไปได้โดยอัตโนมัติ 
    8) เป็นการทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของบุคลากรด้วัยตนเอง 
    9) มาตรฐานการปฏิบัติงานสูงขึ้นและเป็นการค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดในการท างานด้วัยตนเอง 
    10) มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    11) บุคลากรมีแนวคิดที่สร้างสรรค์และสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบในการเรียนรู้วิธีการ
ส าหรับน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
   วิภาพร  นิธิปรีชานนท์ (2554 : 29) กล่าวว่า แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มี
ความส าคัญต่อการท างาน ดังที่องค์การ UNESCO ได้อธิบายไว้ว่า แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์รูปแบบใหม่ในการท างานที่มีความแตกต่างไปจากเดิม และ
มีศักยภาพในการเป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่งผลกระทบต่อการท างานอย่างยั่งยืน 
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   เสาวนี  เรวัตโต (2561 : 15) กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้น า
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาด าเนินการกับโครงการ “โรงเรียนในฝัน” เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
วิธีสอน ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบ ให้มีความทันสมัย ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ คิดเป็น มีทักษะชีวิต มีความเป็นไทย และมั่นใจในตนเอง โดยการจัดให้มีการประกวดแนวทางปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices) ทั้งในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนอย่างต่อเน่ือง จนเกิดกระแสการ
สร้างแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในวงการศึกษาไทยจนถึงทุกวันน้ี 
   สุรีพันธ์  เสนานุช (2557 : 6) ได้กล่าวถึงความส าคัญของแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) ว่า หน่วัยงานใดก็ตามที่น าแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ไปใช้เป็นสิ่งจูงใจในองค์กร เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงานและวิธีปฏิบัติที่ดี และมีรางวัลให้ ย่อมสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากร 
ทั้งน้ี ได้มีหลายประเทศน าแนวคิดในการให้รางวัลแก่ผู้ที่มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ไปใช้ ก็ท าให้
ประสบความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ 
   จึงสรุปได้ว่า  รูปแบบ/แนวทางปฏิบั ติที่ เป็นเลิศ (Best Practices) มีความส าคัญต่อการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งผลความส าเร็จและมีศักยภาพ ส่งผลให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน 
  6.3 การเขียนรายงานรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
   ในการเขียนรายงานรูปแบบ/ แนวทางปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practices) มีผู้น าเสนอ ใน
รูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
   วิจารณ์  พานิช (2561 : 12) ได้เสนอวิธีเขียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ว่าควรมีองค์ประกอบในการ
เขียน ดังน้ี 
    1) ความเป็นมาเป็นการเขียนเพื่อสะท้อนสิ่งที่เป็นความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน ที่มีต่อการจัดการศึกษา และเพื่อให้รู้บริบททั่วไปของโรงเรียน 
    2) การพัฒนาระบบคุณภาพของสถานศึกษาหรือการจัดการเรียนรู้ โดยการสะท้อนให้เห็น
ถึงการพัฒนาคุณภาพว่า โรงเรียนด าเนินการอย่างไร 
    3) บอกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศว่า มีอะไรบ้าง (ท าอย่างไรและท าท าไม) 
    4) อธิบายให้เห็นถึงผลการด าเนินงานว่า ผลที่ เกิดขึ้นส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนอย่างไร 
    5) บอกปัจจัยสู่ความส าเร็จว่า วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเกิดขึ้นได้อย่างไร  เพราะอะไร มีอะไร
เป็นปัจจัยในระบบที่ท าให้วิธีปฏิบัติเหล่าน้ีด ารงอยู่ได้ 
    6) บทเรียนที่ได้รับ ต้องสะท้อนให้เห็นว่า เราจัดการศึกษาอย่างไร เคล็ดลับอะไรที่ท าให้
การด าเนินการน้ีประสบผลส าเร็จ รวมทั้งมีข้อพึงระวังอย่างไร 
   วิโรจน์  ไชยภักดี (2562 : 37 - 38) ได้น าเสนอองค์ประกอบของรายงาน Best Practices 
ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังต่อไปน้ี 
    1) ความส าคัญ : Best Practices ควรระบุเหตตุผล ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ 
แนวคิด หลักการส าคัญในการออกแบบนวัตกรรมให้ชัดเจน จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และมีหลักฐานอ้างอิง
สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    2) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย : Best Practices ควรมีการระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ในการด าเนินงานอย่างชัดเจน สมบูรณ์ เป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
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    3) กระบวนการผลิตงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน : Best Practices ควรเขียนอธิบาย
ขั้นตอนการด าเนินงานต้ังแต่ต้นจนกระทั่งส าเร็จเป็นผลงาน ให้สัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดย
มีทฤษฎีรองรับ หากน าเสนอเป็น Flow chat ได้ ก็จะช่วัยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น 
    4)  ผลการด าเนินงาน : Best Practices ควรระบุความส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดจาก
การน านวัตกรรมไปใช้ ว่าเกิดประโยชน์และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างไร ตรงตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการด าเนินงานหรือไม่ และควรมีร่องรอยหลักฐานสนับสนุนการรายงาน 
    5) ปัจจัยความส าเร็จ : Best Practices ควรบอกสิ่งที่ช่วัยให้นวัตกรรมที่ใช้ประสบ
ความส าเร็จ โดยเขียนอภิปรายเป็นด้าน ๆ เช่น ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านกระบวนการ ด้านนักเรียน และด้าน
ชุมชน ซึ่งควรมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน 
    6) บทเรียนที่ได้รับ : Best Practices ควรสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการน านวัตกรรมไปใช้
เป็นหลักการ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อควรระมัดระวังในการน านวัตกรรมไปใช้ แนวท างการพัฒนา
นวัตกรรมให้ประสบความส าเร็จเพิ่มขึ้น และส่งผลต่อวงการการศึกษาอย่างไร 
    7) การเผยแพร่ : Best Practices ควรได้รับการยอมรับ และรางวัลที่ได้รับ โดยการ
เผยแพร่นวัตกรรมในการประชุมหรือสัมมนาต่าง ๆ หรือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและเว็ปไซต์ต่าง ๆ  
    สรุปได้ว่า ในการเขียนรายงานรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practices) มี
รูปแบบที่ส าคัญได้แก่ การบอกให้รู้ถึงความจ าเป็นในการคิดค้นนวัตกรรม แนวคิด และกระบวนการในการ
ด าเนินการตลอดจนผลที่ได้รับที่ส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบ/แนวทางปฏิบั ติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) 
  6.4 การเขียนรายงานรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
   6.4.1 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดรูปแบบการน าเสนอผลงานสถานศึกษาที่มี
วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best  Practices) ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยและการบริหาร
สถานศึกษาที่พัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2563 : 15 – 16, 25 – 26) ดังน้ี 
    1) ชื่อผลงาน 
    2) ชื่อผู้น าเสนอผลงาน  
    3) ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 
    4) จุดประสงค์ และเป้าหมาย ของการด าเนินงาน 
    5) ขั้นตอนการด าเ นินงาน กระบวนการผลิตผลงาน รูปแบบวิธีการในการพัฒนา
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
    6) ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ  
    7) ปัจจัยความส าเร็จ 
    8) บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
    9) การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
   6.4.2 รูปแบบการน าเสนอผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices) ด้าน
การจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยและการบริหารสถานศึกษาที่พัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
    1) ความส าคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่น าเสนอ โดยระบุเหตุผลความ
จ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ แนวคิดหลักการส าคัญในการออกแบบผลงาน นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่
น าเสนอ 
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    2) จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน ระบุจุดประสงค์และเป้าหมายของการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็น 
    3) กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุกระบวนการหรือวิธีการในการ
ผลิต การน าไปใช้ และการพัฒนาผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
    4) ผลการด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่ได้รับระบุผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิด
จากการน าไปใช้ คุณค่าของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน และประโยชน์ที่ได้รับ
จากผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ 
    5) ปัจจัยความส าเร็จ ระบุบุคคล หน่วัยงาน องค์กร หรือวิธีการที่ช่วัยให้งานประสบ
ผลส าเร็จตามจุดประสงค์ของการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน นวัตกรรม หรือแนว
ปฏิบัติ 
    6) บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) ระบุข้อสรุป ข้อสังเกต ข้อเสนอ และข้อควรระวัง
ที่เป็นแนวทางในการน าผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้  พัฒนาต่อ หรือด าเนินการให้ประสบ
ความส าเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป 
    7) การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับ รางวัลที่ได้รับ ระบุข้อมูลที่ท าให้เห็นร่องรอย
หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ รวมทั้งการยกย่อง ชมเชย 
    8) การขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีการปฏิบัติระบุวิธีการ
หรือรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถอดบทเรียน รวมทั้งการเรียนรู้เพื่อการต่อยอด หรือการขยายผล และ
การประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม รูปแบบ และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในหน่วัยงาน สถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ระดับภาค 
 
 7. การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน  
  ขอบเขตการด าเนินงานโครงการก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน  ดังน้ี 
  ระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   7.1 ขับเคลื่อนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2562  
   7.2 สร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและ
จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
   7.3 คัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัดจ านวน 2 ชิ้น/ผลงาน 
   7.4 ด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัด 
 
แนวทางการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาปฐมวัย 
         กระบวนการนิเทศ 9T’s Model  หมายถึง  (มาจากการสังเคราะห์แล้วสรุป) การนิเทศแนวใหม่ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานที่มีแนวคิดและหลักการคือการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับ
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ผู้รับการนิเทศ  การใช้ระบบพี่เลี้ยง (coaching  mentoring & supporting ) การใช้ระบบเครือข่ายและการใช้
หลักการแนวคิดการเสริมพลังอ านาจ  (empowering) มี 9  ขั้นตอน ดังน้ี   
  ขั้นที่ 1 S1 = Scan การกราดตรวจภาพกว้างของบริบท ประชุมชี้แจง    
  ขั้นที่ 2 S2 = Stock  Tracking คลัง การสะกดรอย การติดตามแกะรอย  ระบบติดตาม ใช้ส าหรับ
ติดตามกระบวนการท างาน ท าให้สามารถทราบได้ว่าผลลัพธ์ในขั้นต่างๆ เป็นอย่างไร มีการด าเนินไปถึงส่วนใด 
รวมถึงสามารถดูรายละเอียดล าดับในการด าเนินการ นอกจากน้ันข้อมูลที่ได้ยังสามารถน าไปใช้ประเมินระยะเวลา
ที่จะด าเนินการต่อไป รวมถึงผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ในขั้นต่อๆ ไปอีกด้วย  
  ขั้นที่ 3 S3 = Searching  Knowledge ตรวจสอบความรู้ อย่างละเอียด พินิจพิเคราะห์, พิจารณา
อย่างรอบคอบ  
  ขั้นที่ 4 S4 = Sharing  knowledge การแบ่งปันความรู้ 
  ขั้นที่ 5 S5 = Start to Emplement ท าให้มั่นคงขึ้น, 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 มีผู้ที่ได้ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับไว้ดังต่อไปน้ี 
 สุริยา  คงมั่น (2559 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การจัดการศึกษาปฐมวัยกับประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ทราบเกี่ยวกับ 1) การจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 2) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
2 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการศึกษาปฐมวัยกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ได้แก่ โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 86 โรง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประ
กอบด้วัย ผู้อ านวัยการโรงเรียน 1 คน และรองผู้อ านวัยการหรือหัวหน้างานวิชาการ 1 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัย เป็นแบบสอบถามการจัดการศึกษาตามแนวคิดกระทรวงศึกษาธิการ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี การ
จัดการศึกษาปฐมวัยและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 สุนิสา  สก๊อต, สฤษด์ิพงษ์  ลิมปิษเฐียร และพัชรี  ผลโยธิน (2560 : 179 – 180) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบองค์รวม ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนารูปแบบการ
บริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบองค์รวม ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขต
พัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก และประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยแบ่ง



๓๕ 

 

 

การด าเนินการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาเอกสารเพื่อก าหนดกรอบการวิจัย 2) การศึกษาสภาพ
การบริหารการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรม
ชายฝั่งทะเลตะวันออก 3) การสร้างรูปแบบ 4) การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยใช้
รูปแบบการตรวจสอบโดยวิธีอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship model) และ 5) การปรับปรุงรูปแบบและ
จัดท ารายงาน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบองค์รวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วัย 10 องค์ประกอบ 
ได้แก่ บุคลากร อาคารสถานที่ กิจกรรมการเรียนรู้การดูแลเด็กและเด็กพิเศษ โภชนาการ การบริหารจัดการศูนย์ฯ 
และการประเมินคุณภาพ การส่งต่อผู้เรียนสู่สถานศึกษาในระดับสูงขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ศูนย์ฯ และ
ชุมชน ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์พัฒนาเด็ก สุขอนามัยความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล และ
หลักสูตรและแผนการพัฒนาเด็กที่โดดเด่น และผลยืนยันการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ภาคิม  จิรจตุรพรกุล (2560 : ข - ค) ได้ท าการวิจัยเร่ือง แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 64 คน ประกอบด้วัย 
นักวิชาการศึกษาหรือผู้ช่วัยนักวิชาการศึกษา จ านวน 2 คน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือรักษาการหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 คน ครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้ช่วัยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 8 คน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 50 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และน าผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการสนททนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม สภาพปัจจุบันมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนสภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้งน้ี จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา ท าให้ทราบแนวทาง
พัฒนาการจัดการศึกษาในแต่ละด้าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ   
 กุลณพัฒน์  พัฐธัญดรรัตน์ (2561 : 423) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาปฐมวัย : นโยบายและ
การจัดการเชิงพุทธบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพุทธบูรณาการ 2) 
ศึกษา วิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3) น าเสนอแนวทางการพัฒนาและการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยเชิงพุทธบูรณาการ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 24 รูป/คน ผลการวิจัยพบว่า 
แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียนระดับปฐมวัย เป็นการจัดประสบการณ์และส่งเสริม
พัฒนาการแบบองค์รวม จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การช่วัยเหลือและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก 
โดยยึดหลักธรรมที่น ามาใช้บูรณาการได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ไตรสิกขา และปัญญาวุฒิธรรม โดยยึดหลักพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 นันทนา  ผกากรอง, กุสุมา  ใจสบาย และ บูรินทร์ภัฏ  พรหมมาศ (2561: 58) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ า
นครศรีธรรมราช เขต 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร
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สถานศึกษาและหัวหน้าครูปฐมวัย จ านวน 188 คน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพมากที่สุด 

 
      



บทที่ 3 

การด าเนินงาน 
 
          โครงการขับเคลื่ อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงราย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่
ก าหนดไว้โดยบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด
เชียงราย  2) เพื่อขยายผลและต่อยอดการด าเนินงานเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่
ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึง
มากขึ้น 3) เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการการท างานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 
มีวิธีด าเนินการ ดังน้ี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            ประชากรที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัยจ านวน 
100 คน 
 
ข้ันตอนการด าเนินงาน 
           1.ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
           2. จัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับจังหวัดเชียงราย  4 องค์กรหลัก ได้แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
และผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
            3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  เพื่อร่วมกันก าหนดกรอบและแนวทางการด าเนิน
โครงการ ในระดับจังหวัดเชียงราย  

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

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

                3.4จัดท า Time Line/ปฏิทิน การด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ของจังหวัด
เชียงราย 

https://www.mhesi.go.th/


๓๘ 

 

            4. ด าเนินกิจกรรมตามกรอบและแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ  
                4.1 ประชุมคณะกรรมการตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564  
                  4.2 ขยายผล/ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่
หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย ชี้แจงการด าเนินงานตามแนวทางที่
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และร่วมกันก าหนดแนวทางการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ด้านการบริหารจัดการและด้านครูผู้สอนปฐมวัย  
                   4.3 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเด็กปฐมวัย ในที่ประชุมการชี้แจงคณะกรรมการโครงการฯ ได้มีมติในการอบรมเร่ืองมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ แก่ผู้บริหารและครูปฐมวัย จ านวน 30 คน จากตัวแทนทุกสังกัด  
                4.4 นิเทศ ก ากับ ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยจังหวัดเชียงราย   

                4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รอบตัว
แทนสังกัดและระดับจังหวัด  

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

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

5.จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน จัดส่งส านักงานศึกษาธิการภาค 16 และส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นรายไตรมาส  

6. เผยแพร่ผลการด าเนินงาน/รายงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ 
             1. แบบบันทึกข้อมูลเด็กปฐมวัย บุคลากรด้านปฐมวัย ครูปฐมวัย 
             2. แบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
             3. แบบประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย   
             4. แบบประเมินวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย 
             5. แบบบันทึกผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกสังกัด พร้อมปัญหา ข้อเสนอแนะ แนว
ทางการพัฒนา 
             6. แบบประเมินความพึงพอใจการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย   
 
 



๓๙ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             เก็บรวมรวบข้อมูล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด าเนินการระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 โดยคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการบันทึกผลตามเคร่ืองมือของโครงการ 
 
การวิเคราะห์ และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
              1. การวิเคราะห์เน้ือหา 
              2. ค่าเฉลี่ย ร้อยละ   
 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564    
 



บทที่ 4 
 

ผลการด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
            โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย         
ที่ก าหนดไว้โดยบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด
เชียงราย 2) เพื่อขยายผล และต่อยอดการด าเนินงานเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติ   
ที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึง
มากขึ้น 3) เพื่อนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการการท างานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย มีผลการด าเนินการตามโครงการตามไตรมาส ดังน้ี 
   
            ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 
               1. จัดท าโครงการชื่อโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
                   1) ได้รับการอนุมุติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563  
                   2)  ผู้อนุมัติ นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
                   3) ผู้เสนอโครงการ (ผู้เขียนโครงการ) นางธิดา ขันดาวงศ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
                   4) ผู้อ านวยการกลุ่ม  นายวีรัตน์  สานุมิตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 
                   5) ผู้ตรวจสอบโครงการ  นางสาวจันทร์แสง  พรมสี  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และ    
พันจ่าตรีฉลอง  อ่อนนวน  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
                   6) ผู้เห็นชอบโครงการ  นายอภิวัฒน์  กันศรีเวียง  รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
                2. จัดท าประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการชื่อโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ลงนาม
ในประกาศโดย นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ วันที่ 19   ธนัวาคม  2563 
 
            ผลการด าเนินงานในไตรมาส 2 
                1. การประชุมชี้แจง คณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พื้นที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม  2564 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย ตามหนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงราย ที่ ศธ 0268/32  ลว7   
มกราคม  2564 เร่ือง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 25  คน จ านวน 1 วัน  
             ผลการประชุม คณะกรรมการฯได้ร่วมกันก าหนดการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
                    1) การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 รวบรวมสรุปข้อมูลสถานศึกษาศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ทุกแห่ง 
ส่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 
                    2) การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งให้แก่ครูปฐมวัยตัวแทนสังกัด 
จ านวน 20 คน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
                    3) การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านผู้บริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย และ 
ด้านครูผู้ จัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยรวบรวมผู้ที่ต้องการประสงค์จะน าเสนอผลงานมาถึง



๔๑ 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อวางแผนการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย 
ต่อไป 
                    4) การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยคณะกรรมการบูรณาการนิเทศทุกสังกัด ในเร่ือง
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ภายในเดือน มิถุนายน 2564 
                    5) การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เมื่อทุกสังกัดรวบรวมผู้ประสงค์จะน าเสนอ
ผลงานแล้ว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายด าเนินการประกาศคณะกรรมการคัดเลือก ด าเนินการคัดเลือก 
เพื่อส่งรายชื่อตัวแทน 2 ผลงาน ด้านผู้บริหาร 1 ผลงาน ด้านครูจัดประสบการณ์ 1 ผลงาน 
                    6) การประชุม สรุป ผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564  
                2. การแจ้งทุกสังกัดส่งผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
ตามหนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงราย  ที่ ศธ 0268/527  ลว   5  กุมภาพันธ์   
2564เรื่อง  การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
                3. กิจกรรมที่ 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2564 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ตามหนังสือส านักงาน
ศึกษาธิการ ที่ ศธ 0268/475  ลว 3  กุมภาพันธ์   2564 เรื่อง  การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562  จ านวน 20 คน จ านวน 1 วัน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ต้ังแต่ เวลา 
08.00 – 16.30 น. วิทยากรการอบรม จ านวน 3 คน ได้แก่ นางกุลภัสสร์สรน์  สุทธิวานิช   ผู้รับใบอนุญาตและ
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลกุลภัสสร์ นางธิดา ขันดาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิ เศษ นายไกรพงษ์ จินดาค า 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เน้ือหาการอบรม ได้แก่ 1) การชี้แจง
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Road 
Map นโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2563  2) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 3) การเข้าประเมินมาตรฐานปฐมวัยในระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
                    ผลการด าเนินงาน  ผู้บริหารและครูปฐมวัยที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าในเรื่องมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย และสอบถามปัญหาจากการประเมินในระบบสารสนเทศมาตรฐานเด็กปฐมวัยในโปรแกรมของ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน จากผลการประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม จ านวน 20 ข้อ พบว่า 
ก่อนอบรม คะแนนเฉลี่ย 11.84 คะแนน ร้อยละ 59.23 หลังอบรม คะแนนเฉลี่ย 16.38 คะแนน  ร้อยละ 
82.92 ความพึงพอใจในการอบรม  4.72 มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
                4. การแจ้งการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตามหนังสือส านักงานศึกษาธิการ ที่ ศธ 0268/681 ลว 
22     กุมภาพันธ์   2564  เร่ือง  การรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3 -6 ปี) ปี
การศึกษา 2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 
        ผลการด าเนินงานในไตรมาส 3 
 
                 1. การสรุปรวบรวมข้อมูลสารสนเทศการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 จากทุกสังกัดส่งส านักงานศึกษาธิการภาค 16 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

ผลการประเมินและการนิเทศ ติดตามสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับจังหวัดเชียงราย 

 
        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัด  จ านวน 628 แห่ง 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ใดบ้าง/จ านวนกี่คน ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัยทุก
สังกัด ตัวแทนครูปฐมวัยทุกสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง  จ านวนทั้งหมด 628 คน 
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 จ าแนกรายสังกัด  

สังกัด 
จ านวนสถาน
พัฒนาเด็กฯ 
(แห่ง) 

จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามระดับคุณภาพ (แห่ง) 

A  
ดีมาก 

B  
ดี 

C  
ผ่านเกณฑ์
ขั้นต้น 

D  
ต้อง
ปรับปรุง 

รวม (แห่ง) 

รวม สพฐ. 500 447 52 1 0 500 
   - สพป.เชียงราย เขต 1 98 98 0 0 0 98 
   - สพป.เชียงราย เขต 2 139 115 24 0 0 139 
   - สพป.เชียงราย เขต 3   129 112 16 1 0 129 
   - สพป.เชียงราย เขต 4 134 122 12 0 0 134 
รวม อปท. 48 37 11 0 0 48 
   - อบต. 42 32 10 0 0 42 
   - เทศบาลนครเชียงราย 6 5 1 0 0 6 
สช. 67 59 8 0 0 67 
ตชด.32 11 2 8 1 0 11 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย 

1 1 0 0 0 1 

โรงเรียนเชียงรายปัญญา 
นุกูล 

1 1 0 0 0 1 

       
รวม  628 547 79 2 0 628 
รวมจ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์
ขั้นต้น(A+B+C) 

628 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
              จ าแนกรายสังกัด  
 

ชื่อหน่วยงาน/สังกัด 
จ านวนสถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
(แห่ง) 

จ านวน 
เด็กปฐมวัย 
(อ.๑-อ.๓) 

รวมจ านวนเด็กปฐมวัย 
อ ๑ - อ.๓ (คน) 

จ านวนเด็กอนุบาล ๓  
ที่จบการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  (คน) สมวัย ไม่สมวัย 

รวม สพฐ. 500 18,492 18,281 208 8,833 
   - สพป.เชียงราย เขต 1 98 3,548 3,531 17 1,672 
   - สพป.เชียงราย เขต 2 139 4,866 4,730 133 2,246 
   - สพป.เชียงราย เขต 3   129 5,841 5,786 55 2ม848 

   - สพป.เชียงราย เขต 4 134 4,237 4,234 3 2,067 
รวม อปท. 48 5,007 

 
4925 82 1,685 

   - อบต. 42 4,193 4,111 29 1,376 

   - เทศบาลนครเชียงราย 
เชียงราย 

6 814 814 0 308 

สช. 67 7,577 7,545 32 2,608 

ตชด.32 11 334 292 22 148 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงราย 

1 224 224 0 75 

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1 18 15 3 9 

รวม 628 31,652 31,282 347 13,358 

 
               2. การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านผู้บริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย และ ด้าน
ครูผู้จัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยรวบรวมผู้ที่ต้องการประสงค์จะน าเสนอผลงานมาถึงส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อวางแผนการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย ต่อไป 
               3. การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) รอบตัวแทนสังกัด ระหว่างวันที่ 14-15 
มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมร้านกาแฟชาวดอย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อทุกสังกัดรวบรวมผู้
ประสงค์จะน าเสนอผลงานแล้ว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายด าเนินการประกาศคณะกรรมการคัดเลือก 
ด าเนินการคัดเลือกรอบตัวแทนสังกัดเพื่อเป็นตัวแทนคัดเลือกในระดับจังหวัด ภายในเดือน สิงหาคม 2564 
จ านวน 7 ผลงาน ด้านผู้บริหาร 3 ผลงาน ด้านครูจัดประสบการณ์ 4 ผลงาน ผลการคัดเลือก ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย (ส าหรับผู้บริหาร) 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด รางวัล 
1 นางอัจฉราภรณ์  บัวนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางคึก  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 

ตัวแทนสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 1 

2 นายอุดม บุญทา ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านห้วยเฮ้ีย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 

ตัวแทนสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 2 

3 นายจิราวุฒิ เกตน่ิม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุ
กูล) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 

ตัวแทนสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย  
เขต 4 

 
ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย (ส าหรับครูผู้สอน) 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด รางวัล 
1 นางพิชญาภา  ธรรมบัณฑิต ครูช านาญการพิเศษ   

โรงเรียนบ้านปางคึก  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

ตัวแทนสังกัด 
สพป.เชียงราย เขต 1 

2 นางสาววรารัตน์  กันประเวท 
 

ครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮ้ีย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ตัวแทนสังกัด 
สพป.เชียงราย  เขต 2 

3 นางสาวกาญจนา  ขัดพลู ครูโรงเรียนบ้านธารทอง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

ตัวแทนสังกัด 
สพป.เชียงราย  เขต 3 

4 นางธัญญาพร  พรประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงท านุ
ประชา) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

ตัวแทนสังกัด 
สพป.เชียงราย  เชยีงราย 
เขต 4 

   
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

             ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
 
                1. กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
                    การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการการท างานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาปฐมวัย ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เร่ือง   แต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการการ นิเทศ ก ากับ ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices) 
และการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่   13 กรกฏาคม  พ.ศ. 2564  ลงนามใน
ประกาศ โดย นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กิจกรรมน้ีบูรณาการร่วมกับโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการบูรณาการกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อราชการ ใช้การนิเทศในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน แอปปลิเคชั่น Line Meeting ด าเนินการนิเทศโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัย ได้แก่  โรงเรียนบ้านปางคึก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1, โรงเรียน
บ้านห้วยเฮ้ีย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, โรงเรียนบ้านธารทอง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4, โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงท านุประชา) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 
                     ประเด็นการนิเทศ ได้แก่ 
                     1) การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้ด าเนินการอย่างไร 
                         1.1) ด้านการบริหาร 
                         1.2 ) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
                         1.3)  ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย 
                     2) การศึกษาและจัดเก็บข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการอย่างไร 
                     3) การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 และ ปี
การศึกษา 2563 ได้ด าเนินการอย่างไร 
                     4) จุดเด่นและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best  Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ได้ 
ด าเนินการอย่างไร 
                    5) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการนิเทศ                                                    
                ผลการด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
                    1) การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
                       1.1) ด้านการบริหารผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งที่ได้รับการนิเทศ ได้ยึดหลักการบริหารการจัด
การศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ใช้หลักการบริหารตามรูปแบบของตนเอง ท าให้
โรงเรียนมีการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ตามมาตรฐานทุกด้าน   
                       1.2) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ครูปฐมวัยแต่ละสังกัดได้ใช้แนวทางการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พุทธศักราช 
2562 และใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ เป็นวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) ท าให้ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านอยู่ในเกณฑ์ดี   
                        1.3) ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย  เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามแนวทางการจัด 
ประสบการณ์ 6 กิจกรรมหลัก ผลการประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับดี   
                      2) การศึกษาและจัดเก็บข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท า 



๔๖ 

 

ข้อมูลเด็กปฐมวัยอย่างเป็นปัจจุบันและรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่ก าหนด 
                      3) การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้
ด าเนินการเข้าระบบการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 โดยใช้รหัส
ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนก าหนด ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
                     4) จุดเด่นและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best  Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้บริหารและ
ครูปฐมวัยมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละคนเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้
พัฒนามาอย่างต่อเน่ืองจนสามารถเป็นต้นแบบของผู้บริหารและครูปฐมวัยในสังกัดของตนเองได้ 
                     5) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการนิเทศ   
                         คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่อง  การจัดเก็บข้อมูลเด็ก 
ปฐมวัยในกรณีเด็กไม่มีเลขบัตรประชาชน, ครูปฐมวัยไม่จบตามวุฒิ, การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563, วิธีการเข้าระบบ การประเมิน  การแนบใบ รบ.1 ,การพัฒนาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ การคัดกรองเด็ก 8 ประเภท,  การพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเ ด็กปฐมวัย และการดูแลเด็กในช่วงการ
ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 การพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศให้ถูกตามแนวทางพัฒนา 
                2. กิจกรรมที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
                    1) การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รอบตัวแทนจังหวัด  
                       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ด าเนินการคัดเลือกรอบตัวแทนสังกัดเพื่อเป็นตัวแทน
คัดเลือกในระดับจังหวัด วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม สกสค.เชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย จ านวน 7 ผลงาน ด้านผู้บริหาร 3 ผลงาน ด้านครูจัดประสบการณ์ 4 ผลงาน การใช้จ่ายงบประมาณ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน   ผลการคัดเลือก ดังน้ี 
 

ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย (ส าหรับผู้บริหาร) 
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด รางวัล 

1 นางอัจฉราภรณ์  บัวนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางคึก  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 
ชื่อผลงาน 
กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมส่วนร่วมโดย
ใช้ Pangkuek Model ปฐมวัยสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา 

ชนะเลิศ 

2 นายอุดม บุญทา ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านห้วยเฮ้ีย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
ชื่อผลงาน 
การใช้ OBED ในการบริหารการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF 
(Excutive Funtions)  ของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านห้วยเฮ้ีย 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 

3 นายจิราวุฒิ เกตน่ิม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุ
กูล) 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 



๔๗ 

 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด รางวัล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 
ชื่อผลงาน 
: การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยนวัตกรรม TAR 
Childhood 

ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย (ส าหรับครูผู้สอน) 
ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด รางวัล 

1 นางสาวกาญจนา  ขัดพลู ครูโรงเรียนบ้านธารทอง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 
ชื่อผลงาน 
การพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจาก
นิทานโดยใช้แนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์
รวมส าหรับปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 

ชนะเลิศ 

2 นางพิชญาภา  ธรรมบัณฑิต ครูช านาญการพิเศษ   
โรงเรียนบ้านปางคึก  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 
ชื่อผลงาน 
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการจ าแนกของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี
ที่ 3 ชุด สัตว์โลกน่ารัก 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 

3 นางสาววรารัตน์  กันประเวท 
 

ครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮ้ีย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 
ชื่อผลงาน 
การพัฒนาทักษะสมอง EF ผ่านกิจกรรม
โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

4 นางธัญญาพร  พรประสิทธิ์ ครูโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงท านุประชา) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 
ชื่อผลงาน 
พัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กด้วยงานศิลปะ
สร้างสรรค์ 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 

   
                     2) การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รอบตัวแทนส านักงานศึกษาธิการภาค 16 
(เชียงราย, แพร่, น่าน และ พะเยา) ผลการคัดเลือก ดังน้ี 



๔๘ 

 

 
ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด รางวัล 

1 นางอัจฉราภรณ์  บัวนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางคึก  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 
ชื่อผลงาน 
กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมส่วนร่วมโดย
ใช้ Pangkuek Model ปฐมวัยสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
ด้านการบริหารการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
 

2 นางสาวกาญจนา  ขัดพลู ครูโรงเรียนบ้านธารทอง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 
ชื่อผลงาน 
การพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจาก
นิทานโดยใช้แนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์
รวมส าหรับปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
ด้านการจัดประสบการณ์
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

 
                3. กิจกรรมที่ 6 การประชุม สรุป ผลการด าเนินงาน รายงานผล 
                    1) การประชุมคณะกรรมการโครงการฯ  สรุป ผลการด าเนินงาน รายงานผล  
                        วันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมร้านอาหารลิลลี่คาเฟ่แอนด์โฮม อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 21 คน 
                        ผลการประชุม ผู้รับผิดชอบโครงการได้น าเสนอผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนดใน
โครงการ ได้แก่ การจัดท าโครงการ การประชุมคณะกรรมการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารและครู
ปฐมวัยเร่ืองมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  การจัดท าสารสนเทศการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2563 ของทุกสังกัด  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best 
Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย  การประชุมสรุปโครงการ ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับภาค และ 
ระดับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด
เชียงราย 4 กระทรวงหลัก  ความส าเร็จของการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตอบข้อซักถาม   
                          ในที่ประชุม คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พื้นที่จังหวัดเชียงราย ดังน้ี 
                           1. ทุกสังกัดเป็นความส าคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยในภาพรวมของจังหวัดมากขึ้น 
ผลงานดีเด่นปรากฏที่อ าเภอพญาเม็งรายในการพัฒนาทักษะสมองส าหรับเด็กปฐมวัย Executive Funtions : EF 
ซึ่งหากระดับผู้น าองค์กรให้ความส าคัญ การขับเคลื่อนจะส าเร็จดีมาก 
                           2. ด้านงบประมาณในระดับจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเสนองบประมาณ
ไม่ได้ ต้องให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย หรือ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงราย เป็นหน่วยงานเสนอโครงการ เพราะส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีงบประมาณด้าน Function 
ด าเนินการอยู่แล้ว  
                           3. ควรเน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เด็กปฐมวัย 



๔๙ 

 

                    2) ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมสรุป และถอดบทเรียน  
                        ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัด
เชียงราย เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ ในวันที่ 8 
กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยไม่ใช้งบประมาณ จัดโดย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                    3) ส านักงานศึกษาธิการภาค 16  จัดการประชุมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการ
ด าเนินการตามโครงการ ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยไม่ใช้งบประมาณ ผู้ เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 4 จังหวัด (เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา) ผู้ได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ จาก 4 จังหวัด จังหวัดละ 2 คน  ในด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดประสบการณ์ ผล
การประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะเร่ืองการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practices) และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสะท้อนสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในปีงบประมาณต่อไป 
                    4) นายวีรัตน์ สานุมิตร ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นตัวแทนน าเสนอผล
การด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในการ
สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษ าตามโครงการ
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.เชียงราย  
วันที่ 16 กันยายน 2564  
                    5) นางธิดา ขันดาวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม การรายงานผลการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับ
พื้นที่จังหวัดเชียงราย ต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญ ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร  
ในการประชุมศึกษาดูงาน เรื่อง "การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ  และการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วย
กระบวนการพัฒนาทักษะสมอง EF ต้ังแต่ปฐมวัย"ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลพญาเม็ง
ราย และ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงแก่น 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  
        เชิงปริมาณ 
.               1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์ และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการ
สมวัยในทุกด้าน ได้รับการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในมาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพของเด็ก
ปฐมวัย ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ตามตัวชี้วัดที่ 3.1 ข – 3.7 ข 
               2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแห่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพ
ขั้นต่ าตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
               3. ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 3 มาตรฐาน 1) มาตรฐานด้าน
ที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  2) มาตรฐานด้านที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น เพื่อพัฒนาเด็ก  และ 3) ปฐมวัย  และมาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพของเด็ก
ปฐมวัย ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ป ี- อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 
        เชิงคุณภาพ 
               เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) มพีัฒนาการสมวัยในทุกด้าน จากการด าเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 



๕๐ 
 

 
 งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 
 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม
(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000 60,000 0 19,250 3600 37,150 
 
แหล่งงบประมาณ   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
งบรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หมวดรายจ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
 
การด าเนินงานต่อยอดโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย  
                   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้ นางธิดา ขันดาวงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม การรายงานผลการขับเคลื่อน
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญ ด้านการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร  
ในการประชุมศึกษาดูงาน เรื่อง "การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ  และการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วย
กระบวนการพัฒนาทักษะสมอง EF ต้ังแต่ปฐมวัย"ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลพญาเม็ง
ราย และ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงแก่น 
นางธิดา ขันดาวงศ์ เข้าร่วมน าเสนอการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ใน
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ในการ
ประชุมศึกษาดูงาน เรื่อง "การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ  และการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วย
กระบวนการพัฒนาทักษะสมอง EF ต้ังแต่ปฐมวัย" ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2564  
 
ความพึงพอใจในการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย 
       ความพึงพอใจของคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด  
 



บทที่ 5 

สรุปผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ 
 
             การด าเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ก าหนดไว้โดย
บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 2) เพื่อ
ขยายผล และต่อยอดการด าเนินงานเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น 3) เพื่อ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการการท างานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในจังหวัดเชียงราย มีผลการด าเนินการตามโครงการซึ่งสรุปผล และประเมินผลได้ ดังน้ี      
 
สรุปผล  
           การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพ เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ก าหนดไว้โดยบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย ดังน้ี 
           1. การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ศึกษาเอกสารเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ และน ามาวางแผนการด าเนินงานในระดับพื้นที่ 
           2. คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกัน     
วางแผนการด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยให้เหมาะสมกับบริบทและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเชียงราย 
,           3. ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกสังกัด ได้แก่ สพฐ.,  สช.,  อปท.,  ตชด.32 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล รวบรวมสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา  2563 ผลการประเมินเด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ปี และผลการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัย จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  628 แห่ง จ านวนสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามระดับคุณภาพ A ดีมาก 547 แห่ง ระดับ B ดี  79 แห่ง ระดับ C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 2 แห่ง ระดับ  
D ต้องปรับปรุง ไม่มี  สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ รวมทุกสังกัด จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 628 แห่ง จ านวน เด็กปฐมวัย (อ.๑-อ.๓) 31,652 แห่ง
สมวัย 31,282 คน ไม่สมวัย 347 คน จ านวนเด็กอนุบาล ๓ ที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย  13,358 คน 
           4. ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนครูปฐมวัย ทุกสังกัด เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อน ามาตรฐานไปบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
           5. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์ ผู้บริหารและครู
ปฐมวัย ได้น าแนวทางมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งไปพัฒนาด้านการบริหารและการจัดประสบการณ์    
ท าให้เด็กปฐมวัยมีคุณภาพตามผลการประเมิน และได้รับการนิเทศครบทุกโรงเรียนจากผู้รับผิดชอบระดับต้นสังกัด 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการการท างานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล การจัดการศึกษาปฐมวัย ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เร่ือง   แต่งต้ัง
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คณะกรรมการด าเนินการการ นิเทศ ก ากับ ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices) 
และการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่   13 กรกฏาคม  พ.ศ. 2564  ลงนามใน
ประกาศ โดย นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กิจกรรมน้ีบูรณาการร่วมกับโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการบูรณาการกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อราชการ ใช้การนิเทศในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน แอปปลิเคชั่น Line Meeting ด าเนินการนิเทศโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัย ได้แก่  โรงเรียนบ้านปางคึก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1, โรงเรียน
บ้านห้วยเฮ้ีย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2, โรงเรียนบ้านธารทอง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3, โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4, โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงท านุประชา) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ตามประเด็นการนิเทศ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ได้ด าเนินการอย่างไร ในด้านการบริหาร ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ  ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย  
2) การศึกษาและจัดเก็บข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการอย่างไร 3) การประเมินตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ปีการศึกษา 2563 ได้ด าเนินการอย่างไร 4) จุดเด่นและวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best  Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ได้ด าเนินการอย่างไร  5) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
คณะกรรมการนิเทศ                                                    
                ผลการด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
                1) การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 1.1) ด้านการบริหารผู้บริหาร
โรงเรียนทุกแห่งที่ได้รับการนิเทศ ได้ยึดหลักการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา       
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ใช้หลักการบริหารตามรูปแบบของตนเอง ท าให้โรงเรียนมีการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ตาม
มาตรฐานทุกด้าน  1.2) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ครูปฐมวัยแต่ละสังกัดได้ใช้แนวทางการจัด
ประสบการณ์ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พุทธศักราช 
2562 และใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ เป็นวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) ท าให้ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านอยู่ในเกณฑ์ดี  1.3) ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย  เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
ตามแนวทางการจัดประสบการณ์ 6 กิจกรรมหลัก ผลการประเมินพัฒนาการอยู่ในระดับดี   
                    2) การศึกษาและจัดเก็บข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท า 
ข้อมูลเด็กปฐมวัยอย่างเป็นปัจจุบันและรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดตามระยะเวลาที่ก าหนด 
                    3) การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน     
ได้ด าเนินการเข้าระบบการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 โดยใช้รหัส
ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนก าหนด ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
                    4) จุดเด่นและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best  Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้บริหารและ
ครูปฐมวัยมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามบริบทของโรงเรียน  
                    5) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการนิเทศ   
                        คณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่อง  การจัดเก็บข้อมูลเด็ก 
ปฐมวัยในกรณีเด็กไม่มีเลขบัตรประชาชน, ครูปฐมวัยไม่จบตามวุฒิ, การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563, วิธีการเข้าระบบ การประเมิน  การแนบใบ รบ.1 ,การพัฒนาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ การคัดกรองเด็ก 8 ประเภท,  การพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย และการดูแลเด็กในช่วงการ
ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
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           6. การขยายผล และต่อยอดการด าเนินงานเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึง
มากขึ้น  
                ในระดับจังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จ านวน 
22 คน  จ านวนผู้น าเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านผู้บริหาร จ านวน 3 คน ด้านการจัด
ประสบการณ์ จ านวน 4 คน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ผู้น าเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จ านวน 7 คน คณะกรรมการคัดเลือกจ านวน 10 คน และ
เจ้าหน้าที่จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จ านวน 5 คน ผลการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนได้รับ
ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดี จากผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและน าเสนอผลงาน ผลการคัดเลือก ด้านผู้บริหาร ได้แก่ 
นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางคึก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ชื่อผลงานกระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ Pangkuek Model ปฐมวัย
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา ด้านครูผู้สอน ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกาญจนา ขัดพูล ครูโรงเรียนบ้านธารทอง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐาน
จากนิทานโดยใช้แนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวมส าหรับปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 
               ในระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 16 (เชียงราย, พะเยา, แพร่ และน่าน) ตัวแทนของจังหวัดเชียงราย 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทั้งด้านผู้บริหารและด้านครูผู้สอน  
               ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมอบรางวัล
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในระดับจังหวัดและระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 16 ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ทั้ง 2 คน ได้แก่ ได้แก่ นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางคึก สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และด้านครูผู้สอน ได้แก่ นางสาวกาญจนา ขัดพูล ครูโรงเรียนบ้าน
ธารทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  ในคราวการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย คร้ังที่ 9/2564 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมพญาพิภักด์ิ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย   
           7. การประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
               7.1 การประชุมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 8 
กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ จาก กระทรวงศึกษาธิการ 
               7.2 การประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการฯ เสนอแนวทางพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป ระดับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย วันที่ 9 กันยายน 2564  
               7.3 การประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้และสรุปผลการด าเนินโครงการระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 
16 วันที่ 27 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแผนท่ีจะด าเนินการต่อไป 
             
   จากการประชุมสรุปผลการด าเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
นอกจากน้ันในที่ประชุม ได้เสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
            ปัญหา และอุปสรรค  
             1. สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา Covid 19 ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นตามที่ก าหนดใน
โครงการ 
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             2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตามสภาพที่ต้องการของแต่ละสังกัดในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย 
             3. การด าเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในแต่ละสังกัดยังไม่ด าเนินการใน
แนวทางเดียวกัน ด้วยสาเหตุที่ต้นสังกัดยังไม่ประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ท าให้เป็นภาระ
แก่ครูปฐมวัยในการใช้มาตรฐานของต้นสังกัดและมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
             4. การน าข้อมูลสารสนเทศจากผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติผ่านระบบ
ออนไลน์ไม่สามารถใช้ข้อมูลภาพรวมได้  
             ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
              ปรับกิจกรรมให้เพียงพอต่องบประมาณที่ได้รับและเข้ากับสถานการณ์ Covid 19 และน าการพัฒนา
ทักษะสมอง EF พัฒนาเด็กปฐมวัย 
             แผนท่ีจะด าเนินการต่อไป 
              น าผลการด าเนินงานและการสรุปผลการด าเนินงาน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่จังหวัดเชียงรายในปีงบประมาณต่อไป  
 
             



๕๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก 
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ชื่อโครงการ    โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่      
                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
        (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                   11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย(เรียน/วัยรุ่น)    
        (12)  การพัฒนาการเรียนรู้ 
                    12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
                    12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
        เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวม ของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับใหมและกฎหมายล าดับรอง  
        เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน  
        เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
        เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและ พัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย  
        เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑  
        เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเปา
หมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน  
       เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
       แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
           ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
           ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (แผน
ย่อยที่ 3.2) การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย 
           ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็ก
เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
           ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
           ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายหลักข้อที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21    
           ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
            สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ    
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ยุทธศาสตร์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ที่ 3 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาสและความเสมอภาคที่
เท่าเทียมโดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิสังคมของจังหวัดเชียงรายที่แตกต่าง  
งบประมาณ  60,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางธิดา ขันดาวงศ์   ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานบูรณาการนิเทศการศึกษา  
                             กลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการ
ให้ เ ด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแ ต่ก่อนวัยเ รียนจนจบการศึกษาภาคบัง คับอย่าง 
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา  
ตามวรรคหน่ึง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม  
และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย ทั้ง น้ี 
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย ในการด าเนินการให้
เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตามความถนัดของตน  กอปรกับราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่  ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  ซึ่งในพระราชบัญญัติการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมการ
ระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานมีอ านาจในการ
จัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ประสานงาน 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ
แบบบูรณาการของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) คือ การมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

            นอกจากน้ัน นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2562 ได้ก าหนดให้การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นนโยบายหลักของนโยบายปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นาย
ณัฐพล ทีปสุวรรณ ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเข้ารับต าแหน่งอย่าง
เป็นทางการ ได้ก าหนดให้การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นนโยบายส าคัญด้วย ดังน้ัน เพื่อให้การด า เนินงานของ
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กระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
เด็กปฐมวัยด้านการจัดการศึกษาที่ชัดเจน เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบาย 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณา
การ จังหวัดเชียงราย (2560-2564) ฉบับปรับปรุงแก้ไข 2564 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย      โดยอาศัยการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ข้อ 1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนา
คนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์ วัยเรียน วัยรุ่น/นักศึกษา วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า การปรับเปลี่ยน
ระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อ         การพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบการะบวนการเรียนรู้ในทุก
ระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นลงมือ
ปฏิบัติมีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง มีการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี ผสมผสานในการเรียน ตลอดจน
สร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ นอกจากน้ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 พ.ศ.2560-2564 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ใน
ทุกช่วง ในส่วนของเด็กปฐมวัยน้ัน ได้ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีทักษะทางสมองและทักษะสังคมที่เห มาะสม คือ 
พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่เน้นพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะการ
ควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากร
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ รวมถึงสนับสนุน
การผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีรูปแบหลากหลายที่ให้ความรู้ในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา 
อนามัยแม่และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม 

ในการน้ี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายขึ้น เพื่อบูรณาการ     การ
ท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงการเสริมสร้างความตระหนัก และพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย     ของ
สถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ   

 

 
  



๖๐ 

 

2. วัตถุประสงค์ 

  1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่าง
ทั่วถึงและมีพัฒนาการสมวัย 

 2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

           3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความส าคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  
  

3. เป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

  เชิงปริมาณ 

                             1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์ และจัดการศึกษาให้
มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 

                              2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแห่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ให้มีคุณภาพขั้นต่ าตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

                              3. ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีความรู้
ความเข้าใจ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

  เชิงคุณภาพ  

                             เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

4. แผนงานด าเนินการ/ระยะเวลาด าเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม 
ไตรมาส 1 

(งบประมาณ) 

ตุลาคม-
ธันวาคม 63 

ไตรมาส 2 

(งบประมาณ) 

มกราคม-
มีนาคม 64 

ไตรมาส 3 

(งบประมาณ) 

เมษายน-
มิถุนายน64 

ไตรมาส 4 

(งบประมาณ) 

กรกฎาคม-
กันยายน64 

กิจกรรมที่ 1  จัดท าโครงการ ขออนุมัติ
โครงการ  แต่งต้ังคณะกรรมการ 

- - - - นายวีรัตน์ สานุมิตร   
ผู้อ านวยการกลุ่ม 
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมชี้แจง ผู้เกี่ยวข้อง - - - - นายวีรัตน์ สานุมิตร    

2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมส่วนกลาง - 5,520 - - นายวีรัตน์ สานุมิตร    

2.2 ประชุมชี้แจง คณะกรรมการโครงการฯ - 9,250 - - นายวีรัตน์ สานุมิตร    

กิจกรรมที่ 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 

- - 10,000 - นายวีรัตน์ สานุมิตร    

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม  - - 8,200 - นายวีรัตน์ สานุมิตร    

กิจกรรมที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือก
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

- - - 9,700 นายวีรัตน์ สานุมิตร    

กิจกรรมที่ 6 การประชุม สรุป ผลการ
ด าเนินงาน รายงานผล 

- - - -  

6.1 การประชุมคณะกรรมการโครงการฯ  
สรุป ผลการด าเนินงาน รายงานผล 

- - - 11,810 นายวีรัตน์ สานุมิตร    

6.2 ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมสรุป และ
ถอดบทเรียน ส่วนกลาง 

- - - 5,520 

 

นายวีรัตน์ สานุมิตร    

รวมท้ังโครงการ - 14,770 18,200 27,030 60,000   

 



๖๒ 

 

5. พ้ืนท่ีเป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 

      ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยของทุกสังกัด ใน
ระดับจังหวัดเชียงราย ที่จัดการศึกษาปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ทุกหน่วยงาน 
 

6. งบประมาณ 60,000  (หกหมื่นบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

                    



๖๓ 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 1  จัดท าโครงการ ขออนุมัติโครงการฯ ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - - 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมชี้แจง ผู้เกี่ยวข้อง 

                  2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมรับฟังแนว
ทางการด าเนินงานจากส่วนกลาง 

จ านวน 1 คน จ านวน 3 วัน 

-ค่าพาหนะ   5,280 บาท 

-ค่าเบีย้เลีย้ง  240    บาท             

5,520 - 5,520 - 

                   2.2 ประชุมชีแ้จงคณะกรรมการโครงการฯ 

จ านวน 25 คน จ านวน 1 วัน 

-ค่าอาหารกลางวัน 250*25*1 = 6,250 บาท 

-ค่าอาหารว่าง        50*2*25  = 2,500 บาท 

-ค่าเอกสารประกอบการประชุม = 500 บาท 

9,250 - 8,750 500 

กิจกรรมที่ 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561  

จ านวน 20 คน จ านวน 1 วัน 

 -ค่าอาหารกลางวัน 250*20*1 = 5,000 บาท 

-ค่าอาหารว่าง        50*2*20  = 2,000 บาท 

-ค่าเอกสารประกอบการประชุม 20*30 = 600 บาท 

-ค่าสมนาคุณวิทยากรการฝึกอบรม  2 คน = 2,400 บาท 

10,000 2,400 7,000 600 



๖๔ 

 

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง 4*6*240=5,760 

-ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง 2,440 

8,200 - 8,200 - 

กิจกรรมที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคัดเลือกวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

                5.1 การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ในระดับจังหวัด  

จ านวน 12 คน จ านวน 1 วัน 

-ค่าอาหารกลางวัน 250*12*1 = 3,000 บาท 

-ค่าอาหารว่าง        50*2*12  = 1,200 บาท 

-ค่าสมนาคุณคณะกรรมการคัดเลือก  6 คน  6*700 = 
4,200 บาท 

-เกียรติบัตรพร้อมกรอบ    1,300 บาท 

 

 

9,700 

 

 

4,200 

 

 

 

4,200 

 

 

1,300 

                 5.2 การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ระดับภาค ไม่ใช้
งบประมาณ 

-  - 

 

 

 

 



๖๕ 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

กิจกรรมที่ 6 การประชุม สรุป ผลการด าเนินงาน 
รายงานผล 

                  6.1 ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ สรุปผล
การด าเนินงาน เสนอแนะปัญหา ข้อเสนอแนะ 

จ านวน 25 คน จ านวน 1 วัน 

-ค่าอาหารกลางวัน 250*25*1 = 6,250 บาท 

-ค่าอาหารว่าง        50*2*25  = 2,500 บาท 

-ค่าเอกสารประกอบการประชุมและรายงาน = 3,060 
บาท 

 

 

11,810 

 

 

- 

 

 

8,750 

 

 

3,060 

                   6.2 ผู้รับผิดชอบโครงการประชมุสรปุถอด
บทเรยีนผลการด าเนนิงานในส่วนกลาง  

จ านวน 1 คน จ านวน 3 วัน 

-ค่าพาหนะ   5,280 บาท 

-ค่าเบีย้เลีย้ง  240    บาท             

5,520 - 5,520 - 

รวม 60,000 6,600 4,7940 5,460 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

 

7. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

             ความเสี่ยง 

                   1. ความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน 

                   2. การใช้งบประมาณ 

         3. ด้านการด าเนินงาน เน่ืองจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานหลายหน่วยงาน ต้อง
ด าเนินงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน อาจท าให้เกิดอุปสรรคในการท างาน การประสานงาน และการท า
ความเข้าใจ  

             การบริหารความเสี่ยง 

                  1. การติดต่อสื่อสารเชิงบวกและสร้างความเข้าใจบทบาทของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในพ้ืนที่ 

                      2. จัดท าระบบบัญชีการใช้งบประมาณเพื่อควบคุมการใช้งบประมาณ 

                    3. ด าเนินการตามกิจกรรมในโครงการ และประสานการท างานร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน มีการแต่งต้ังคณะท างานฯ และประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ ก ากับ ดูแล ติดตามและ
ประเมินโครงการ และเน่ืองจากมีหน่วยงาน องค์กร และบุคลากรจากหลายภาคส่วนร่วมด าเนินการ ท าให้เกิด
ความหลากหลายทางความคิด และประสบการณ์ การรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ จึงต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ   
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัด 

8.1 การด าเนินงานของคณะท างานการด าเนินโครงการ 

 

การประเมินผลการด าเนินงาน แบบประเมินการ
ด าเนินงาน 

8.2 การบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ,
ระดับความส าเร็จของการประเมินในระบบของ  ด.ย. 

การสอบถาม การประเมิน  -แบบสอบถาม  

-แบบประเมิน 

8.3 รูปแบบ/แนวทางการด าเนินงานพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของจังหวัดเชียงราย 

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

การคัดเลือกวิธีปฏิบัติ 

ที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

แบบคัดเลือก 

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 
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8.4 การนิเทศ ก ากับ ติดตามส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยจังหวัดเชียงราย    

การสังเกต สอบถาม 
สัมภาษณ์ การน าเสนอ 

แบบนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

8.5 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

การสรุปรายงาน แบบสรุปรายงาน 

8.6 ความพึงพอใจต่อการขับเคลื่อนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ 

 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
           9.1 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมส าหรับ
การเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา 
 9.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีการบูรณาการการท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาติ 
 9.3 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งที่ได้รับการขยายผลการ
ด าเนินงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการ 

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

……………………..................................................................................................................... ...........................…. 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ          
ก าหนดให้มี โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) ขึ้น โดยอาศัย
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ระดับจังหวัด ในการน้ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงรายจึงได้ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงราย  
  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย        จึง
ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังน้ี 
 
1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา  ประกอบด้วย  
    1.1 ศึกษาธิการภาค 16 
    1.2 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย             
    1.3 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1    
    1.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2   
    1.5 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3   
    1.6 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4   
    1.7 ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ 32         
    1.8 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย       
    1.9 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
    1.10 นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย  
    1.11 นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย 
    1.12 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
    1.13 ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
    1.14 ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 
2. คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
    2.1 นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา       ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย                         ประธานกรรมการ  
   2.1 นายอภิวัฒน์  กันศรีเวียง       รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย                    รองประธานกรรมการ  
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   2.3 พันจ่าตรีฉลอง  อ่อนนวน  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                         กรรมการ 
   2.4 นายกริช  มากกุญชร        ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา                         กรรมการ 
   2.5 นางสุพิน  เอี๊ยวถึ้ง           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน           กรรมการ  
   2.6 นางจินดา  ก าลังประสิทธิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                          กรรมการ 
   2.7 นางภัทพิชชา  ไชยรินทร์   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                          กรรมการ 
   2.8 นางสุรินทร์  รุดเครือ        ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด                                   กรรมการ 
   2.9 นางสาวจันทร์แสง  พรมสี  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน                         กรรมการ 
  2.10 นายวีรัตน์  สานุมิตร  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   
                                                                                                       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที : อ านวยการความสะดวก ให้ค าแนะน า  ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การ
ด าเนินงานของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงราย เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ    
3. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 
    3.1 นายวีรัตน์  สานุมิตร  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล   
                                                                                                              ประธานกรรมการ 
    3.2 นายบรรพต  ขันค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
                                  ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1                                                   กรรมการ  
    3.3 นางจีราวรรณ  ศรีนิล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                                     ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1                                                กรรมการ 
    3.4 นางกังสดาล  แจ้งมณี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                                     ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2                                               กรรมการ                                                                                                           
   3.5 นางสาวโสภาพร  ไสยแพทย ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                                     ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3                                               กรรมการ                                                                            
   3.6 นายพงศ์พันธุ์  ไชยบุญเรือง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                                     ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4                                                กรรมการ 
   3.7 ร.ต.อ.ประจักษ์ มหาวงค์  นายต ารวจนิเทศ สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ 32                   
                                                                                                                       กรรมการ 
   3.8 นางปทิตา  สมุทรารินทร์    นักพัฒนาสังคมช านาญการ   สังกัดส านักงานพัฒนาสังคม 
                                           และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย                         กรรมการ      
   3.9 นางศุภร พลธนะ    นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ช านาญการ  สังกัดส านักงาน 
                                 ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย                                 กรรมการ                                                                                                                                                                                       
  3.10 นางธัญญรัตน์ ค าสุรันดร์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สังกัดเทศบาลนครเชียงราย       กรรมการ  
  3.11 นางศุภลักษณ์ อาสนะ   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ สมาคมโรงเรียนเอกชน     
                                       จังหวัดเชียงราย                                                           กรรมการ                                                                                                   
 3.12 นางอุไรวรรณ ชัยมินทร์    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   สังกัดส านักงาน 
                                         สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย                                           กรรมการ                                                                                                                                                                                                                    
 3.13 นางทัศนีย์  การเร็ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย            กรรมการ 
 3.14 นางสาวศีตภา โล่จีรกาญจนกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล                 กรรมการ 
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3.15 นายประดิษฐ์ เตชนันท์         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                     กรรมการ 
3.16 นายสะอาด ค าตัน              ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                     กรรมการ 
3.17 นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                     กรรมการ 
3.18 นางนรินทร ชมชื่น               ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                    กรรมการ 
3.19 นางดวงคิด จรเอ้กา             ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                    กรรมการ 
3.20 นางสาวนันทนา จันทร์ฝั้น      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                    กรรมการ 
3.21 นางวรุณี  แก้วสุข               ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                     กรรมการ 
3.22 นายอนุรักษ์ พรมเลข           ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                    กรรมการ 
3.23 นางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                     กรรมการ 
3.24 นางสาวจุฑาธิบด์ิ กุลดี          ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                                            กรรมการ 
3.25 นางกุลจิรา  บัวผัน              ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                                             กรรมการ 
3.26 นางสาวสะติม ค ามา            ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                                             กรรมการ 
3.27  นางสาวพรรนาพัชร  ฐากุลสิริโชติ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                                       กรรมการ 
3.28 นายไกรพงษ์  จินดาค า         นักวิชาการคอมพิวเตอร์                                             กรรมการ 
3.29 เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.เชียงราย                                                       กรรมการ 
3.30 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.เชียงราย                                                        กรรมการ 
3.31 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.เชียงราย                                               กรรมการ   
3.32 นางธิดา ขันดาวงศ์       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                       กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ :  ด าเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่จังหวัดเชียงรายตาม
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   
  4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
        5.1 นายประดิษฐ์ เตชนันท์   ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย                             ประธานกรรมการ  
        5.2 นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์    ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย                                      กรรมการ             
        5.2 นางสาววิภาวรี  พรมธิ  นักวิชาการการเงินและบัญชี                                       กรรมการ 
        5.4 นางณิชานันท์  ผิวมณี  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                                         กรรมการ 
        5.7  นางธิดา ขันดาวงศ์   ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย                        กรรมการและเลขานุการ  
        มีหน้าที่ : ด าเนินการด้านการเงินและพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ระดับพื้นที่จังหวัดเชียงรายตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงราย 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
5. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล 
        6.1 นายวีรัตน์  สานุมิตร  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล                             
                                                                                                        ประธานกรรมการ 
        6.2 นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์     ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย                     รองประธานกรรมการ 
        5.1 นายประดิษฐ์ เตชนันท์   ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย                                     กรรมการ  
        6.6 นางธิดา ขันดาวงศ์  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เชียงราย                         กรรมการและเลขานุการ 



๗๓ 

 

        มีหน้าที่ :  ด าเนินการด้านการสรุปรายงานการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่
จังหวัดเชียงรายตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดเชียงราย เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   
                    ให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังตามประกาศน้ีปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ประกาศ ณ วันที่    19     ธันวาคม   พ.ศ. 2563  
       
       
 
                                                             (นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา) 
       ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 

 

 

 
ข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย School Mapping จังหวัดเชียงราย ป ี2564 

ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเชียงราย 
 

  
 
 
 



๗๕ 

 

 
 

1. การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 26 มกราคม 2564 

   
 

   
 

      
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

 
 
 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการตัวแทนผู้บริหารและครูปฐมวัยทุกสังกัด เรื่อง มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2564 

  

             
 

    
 

    
 
    
 
 



๗๗ 

 

 
 
 
 

3. การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563 
รายงานเม่ือ เมษายน 2564 

 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ อายุ 3-6 ปี ปีการศึกษา 2563 จังหวัดเชียงราย 

 
1. สพฐ  (สพป.เชียงราย เขต 1-4) 
2. อปท. (อบต.+เทศบาลต าบล+เทศบาลนครเชียงราย) 
3. สช. 
4. กก.ตชด.32 
5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัเชยีงราย 
6. โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 
จ านวนสถานพัฒนาทั้งหมดทุกสังกัด   628 โรงเรียน 
ระดับคุณภาพ   ดีมาก A  จ านวน 547 โรงเรียน                      ระดับ ดี B 79 โรงเรยีน  
                        ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น C จ านวน 2 โรงเรียน           ระดับปรับปรุง D  ไม่ม ี
จ านวนเด็กปฐมวัยทั้งหมด 31,651 คน 
สมวัย  31,284 คน  ไม่สมวัย 347  คน 
จ านวนเด็กอนุบาล3 ที่จับการศึกษาระดับปฐมวัย  13,358 คน 
 



๗๘ 

 

 
 

4. การนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล การจัดการศึกษาปฐมวัย ในรูปแบบออนไลน์  
ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 

 

 
 



๗๙ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๐ 

 

5. การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ น าเสนอ  
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  การจัดการศึกษาปฐมวัย  

ด้านการบริหารจัดการ (ส าหรับผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์ (ส าหรับครูผู้สอน)  
 

 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
......................................................... 

              ตามที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการคัดเลอืกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัยจังหวัดเชียงราย รอบตัวแทนสังกัด เพ่ือขยายผล/ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของการจัด
การศึกษาปฐมวัยสู่หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 14-15 มถิุนายน  พ.ศ. 2564 เพ่ือ
เป็นตัวแทนสังกัดเข้าร่วมคัดเลือกในระดับจังหวัด น้ัน 
              บัดน้ี การด าเนินการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย รอบตัวแทนสังกัด  ได้
เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามรายละเอยีดแนบท้ายประกาศน้ี  
                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                            ประกาศ ณ วันที่    18   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
                                                    (นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา) 
                                                       ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

ผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(แนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่  18   มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
 

ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด รางวัล 
1 นางอัจฉราภรณ์  บัวนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางคึก  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 1 

ตัวแทนสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 

2 นายอุดม บุญทา ผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 

ตัวแทนสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 

3 นายจิราวุฒิ เกตน่ิม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 4 

ตัวแทนสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 

 
 
 
 
                   เชียงราย                                                                                                       หน้า1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

 
 

ผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(แนบท้ายประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศ ณ วันที่  18   มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
ด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง/สังกัด รางวัล 
1 นางพิชญาภา  ธรรมบัณฑิต ครูช านาญการพิเศษ   

โรงเรียนบ้านปางคึก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

ตัวแทนสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

2 นางสาววรารัตน์  กันประเวท 

 

ครูโรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

ตัวแทนสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

3 นางสาวกาญจนา  ขัดพลู ครูโรงเรียนบ้านธารทอง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

ตัวแทนสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

4 นางธัญญาพร  พรประสิทธิ ์ ครูโรงเรียนเวียงเทิง (เทิงท านุประชา) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

ตัวแทนสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    เชียงราย                                                                                                       หน้า2/2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

 



๘๔ 

 



๘๕ 

 

 
 
 

 



๘๖ 

 



๘๗ 

 

 
 
 

 



๘๘ 

 



๘๙ 

 

 



๙๐ 

 

 
 
 
 



๙๑ 

 

 
 

 
 



๙๒ 

 

 
 
 
 



๙๓ 

 

 
โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ศธภ.16 ด้านผู้บริหาร  

ของ นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางคึก สพป.เชียงราย เขต 1 
 

 
 
 

     
 
 
 
 

 



๙๔ 

 

 
 

โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ศธภ.16 ด้านครูผู้สอน  
ของ นางสาวกาญจนา ขัดพูล ครูโรงเรียนบ้านธารทอง สพป.เชียงราย เขต 3 

 

     
 
 

     
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

 
 

ภาพการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับรอบตัวแทนสังกัด 14-15 มิถุนายน 
2564 

 

    
 

         



๙๖ 

 

       
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

 
ภาพการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับรอบตัวแทนจังหวัด6 สิงหาคม 

2564 
 

        
 

              
 
 



๙๘ 

 

       
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๙ 

 

ภาพผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมอบรางวัลวิธี
ปฏิบัติ ท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในระดับจังหวัดและระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 16 ให้แก่ผู้ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ท้ัง 2 คน ได้แก่ ได้แก่ นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางคึก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และด้านครูผู้สอน ได้แก่ นางสาวกาญจนา ขัดพูล 
ครูโรงเรียนบ้านธารทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  ในคราวการ
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย คร้ังท่ี 9/2564 วันท่ี 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม
พญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 
   

  
 

  
 

    
 

 



๑๐๐ 

 

 
ผลงานการน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

     
 
 
 

     
 
 
 



๑๐๑ 

 

        
 

      
 
 
 



๑๐๒ 

 

      
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๐๓ 

 

 
6. การน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย 

ระดับประเทศ โดย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  8  กันยายน 2564 

    
 

          
 

         
 



๑๐๔ 

 

 
 

 
7. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 9 กันยายน 2564 

     
 

      
 

      
 
 

 



๑๐๕ 

 

8. การน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ระดับภาค โดย ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 วันที่  27  กันยายน 2564 

 

       
 

     



๑๐๖ 

 

      
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

9. การน าเสนอผลการด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดเชียงรายผ่านกลไก กศจ. 

วันที่  16 กันยายน 2564 
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10. การรายงานผลการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  
 ต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญ ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร  

ในการประชุมศึกษาดูงาน เรื่อง "การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ  และการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วย
กระบวนการพัฒนาทักษะสมอง EF ต้ังแต่ปฐมวัย" ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 
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สรุปผลการสอบถามจากแบบประเมินความพึงพอใจการด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอและคัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
********************* 

 
           การจัดกิจกรรมในคร้ังน้ี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 20 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 22 คน โดย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็น สามารถสรุปได้ดังน้ี 
           1.  ความพึงพอใจต่อกระบวนการ ขั้นตอน การจัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุดในทุกด้าน คือด้านรูปแบบการจัดกิจกรรม ความเหมาะสมของกิจกรรม ขั้นตอนการ
ด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม และการเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น 
           2. ความพึงพอใจต่อคณะท างานในการจัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจระดับมากที่สุดในทุกด้าน คือ คณะท างานด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย และ คณะท างานมี
ความสามารถในการดูแลและแก้ปัญหา 
           3. ความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ในด้านสถานที่จัดกิจกรรม และด้านความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 
           4. ความพึงพอใจต่อประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจระดับมากที่สุดทั้ง2ด้าน คือ ประโยชน์ของกิจกรรม และการน าไปใช้ในหน่วยงาน 
           5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
               5.1 ควรจัดให้มีกิจกรรมน้ีอย่างต่อเน่ือง 
               5.2 ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานเพื่อการคัดเลือกตัวแทนเข้าน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice)  
               5.3 ควรมีการคัดเลือกผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ 
               5.4 ควรเปิดโอกาสให้มีการร่วมงานอย่างกว้าขวางไม่จ ากัดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือจัดเป็นเวที
วิชาการ 
           จากผลของการประเมินเพื่อพิจารณาในทุกด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ยกเว้นมีความพึงพอใจระดับมากในด้านความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ และผู้ตอบ
แบบสอบถามมีแนวโน้มที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์การประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ในอนาคต นอกจากน้ี 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการอยากให้จัดกิจกรรมน้ีต่อเน่ือง ต่อไป 
  
รายละเอียดข้อมูลจากแบบสอบถาม 
          1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ตอบแบบสอบถาม 
              ผู้เข้าร่วมกิจกรรม         จ านวน              20  คน 
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              ผู้ตอบแบบสอบถาม       จ านวน              20 คน 
              ผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม    จ านวน              -    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  
          3. ระดับความพึงพอใจ  
 
 
ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ  
ค่าเฉลี่ย 

 
แปล 

 
ร้อยละ น้อย

ที่สุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 
1 2 3 4 5 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอน การจัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1.1 รูปแบบการจัดกิจกรรม - - - 7 13 4.56 มากที่สุด 91.20 
1.2 ความเหมาะสมของ
กิจกรรม  

- - - 9 11 4.52 มากที่สุด 90.40 

1.3 ขั้นตอนการด าเนิน
กิจกรรม 

- - - 9 11 4.52 มากที่สุด 90.40 

1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม 

- - - 8 12 4.54 มากที่สุด 90.80 

1.5 เอกสารและสื่อ
ประกอบการจัดกิจกรรม 
 

- - - 4 16 4.62 มากที่สุด 92.40 

1.6 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น 

- - - 6 14 4.58 มากที่สุด 91.60 

2. ด้านคณะท างานในการจัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.1 คณะท างานด าเนิน
กิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

- - - 7 13 4.56 มากที่สุด 91.20 

2.2 คณะท างานมี
ความสามารถในการดูแลและ
แก้ปัญหา 

- - - 7 13 4.56 มากที่สุด 91.20 

3. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สถานที่จัดกิจกรรม - - - 2 18 4.66 มากที่สุด 93.20 
3.2 ความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 

- - - 2 18 4.66 มากที่สุด 93.20 

4. ด้านประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ประโยชน์ของกิจกรรม - - - - 20 5.00 มากที่สุด 100 
4.2 การน าไปใช้ในหน่วยงาน - - - - 20 5.00 มากที่สุด 100 
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ผลงานวิธปีฏิบตัิที่เป็นเลศิ (Best Practices)  
รางวัลชนะเลิศ 
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 แบบการน าเสนอผลงาน
 สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

 ด้านการบริหารจดัการศึกษาระดับปฐมวัย

 ของ

 นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางคึก

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         



ก 
 

ค าน า 
 

แบบการน าเสนอผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย (ส าหรับผู้บริหาร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ของนางอัจฉราภรณ์ บัวนวล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางคึก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพ่ือประกอบการพิจารณาผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติ    
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  

ทั้งนี้ ผู้น าเสนอผลงานขอรับรองว่าผลงานทุกด้านที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้  เป็นผลงานของ
ข้าพเจ้าทีเ่กิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รักและศรัทธา       
ในวิชาชีพและปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ  

 
 

  (นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล) 
         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางคึก 
                         ผู้น าเสนอผลงาน 
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แบบการน าเสนอผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

1. ช่ือผลงาน : กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ PANGKUEK Model ปฐมวัย 
    สร้างสรรคด์้วยปัญญา  

2. ช่ือผู้น าเสนอผลงาน : นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล  
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านปางคึก  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง  
    จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์มือถือ 064-4356944 
    E-mail : aoi184@hotmail.com  ID LINE aoi18400000000000000  
    เว็บไซต์โรงเรียน โรงเรียนบ้านปางคึก (Host สพฐ.)  

3. ความส าคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่น าเสนอ    
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ           

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 6 ว่า
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต โดยก าหนดแนวทางจัดการศึกษาไว้ใน  
หมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คุณภาพ  และในมาตรา 24 (1) 
ระบุว่าการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมนั้น ต้องให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด และสภาพบริบท
ของโรงเรียน ท้องถิ่น มนุษย์จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถเติบโตและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ต้องเริ่ม
ตั้งแต่แรกเกิด โดยการปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการรับรู้ การเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ กลั่นกรองข้อมูล เลือกใช้และน ามาใช้ในสถานการณ์ที่ตนต้องการได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้     
ยังจ าเป็นต้องมีความสามารถในการเรียนรู้จากผู้อ่ืนและมีลักษณะที่ท าให้ผู้อ่ืนยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ 
ประสบการณ์ ตลอดจนหยิบยื่นโอกาสการเรียนรู้  ให้คุณสมบัติที่เอ้ือต่อการเจริญงอกงามตลอดชีวิต       
จึงจ าเป็นต้องปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยว่า การศึกษา 
ปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริม 
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ 
ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน 
เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 7) จากความส าคัญดังกล่าว จึงจ าเป็นจะต้องจัด 
การศึกษาให้เด็กปฐมวัยตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กในช่วงอายุ 3 - 6 ปี จะเรียนรู้ซึมซับลักษณะ 
พฤติกรรมจากบุคคลใกล้ชิดและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นคุณลักษณะที่ถาวร หากเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดี 
ได้รับความรักความอบอุ่นจะท าให้เด็กเป็นคนสดชื่นแจ่มใส มองโลกในในแง่ดี รู้จักรักคนอ่ืน การที่เด็ก      
จะมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม การดูแล        
เอาใจใส่และการจัดการศึกษาอย่างถูกต้อง เหมาะสมของโรงเรียนปฐมวัย ที่จะส่งเสริมให้เด็กเติบโต    
เป็นเด็กยุคใหม่ที่มีความสามารถตัดสินใจถูกต้อง พร้อมที่จะแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีได้อย่าง        

https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120057
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มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการวางรากฐานที่ดีให้เด็กตั้งแต่ปฐมวัย ซึ่งจะท าให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3) 

การศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับแรก เพ่ือวางรากฐานชีวิตของเด็กให้
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดปรัชญา
การศึกษาปฐมวัยไว้ว่า การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพ้ืนฐานการอบรม
เลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน           
ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจ
ของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง
และสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่มีพัฒนาการด้านสมองและการเรียนรู้
เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด ในทศวรรษที่ผ่านมามีการใช้ศาสตร์ต่าง ๆ ไปวิเคราะห์สมอง ถ่ายภาพสมอง    
เพ่ือศึกษาพัฒนาการแต่ละขั้นตอน ความรู้ใหม่ พบว่า โอกาสแห่งการเรียนรู้และอัตราการเรียนรู้สูงสุด        
อยู่ในช่วงวัยเด็ก การเติบโต และพัฒนาการของสมองเป็นรากฐานของการเรียนรู้  และเริ่มต้นตั้งแต่ทารก      
อยู่ในครรภ์ ในช่วง 3 - 6 เดือน ในครรภ์มีการสร้างเซลล์สมองสูงสุด การเติบโตของสมองสูงสุดในช่วง      
0 - 6 ปี เป็นการเติบโตทางปริมาณ ท าให้สมองของเด็กมีขนาด 90 – 95 % และไม่ได้หยุดเติบโต        
เมื่ออายุ 6 ปี แต่เติบโตจนถึงอายุ 20 - 25 ปี จากองค์ความรู้นี้น าไปสู่การออกแบบการเรียนรู้สมัยใหม่       
ให้เข้ากับการพัฒนาสมอง จึงถือได้ว่า ช่วงปฐมวัยที่ต้องการการปลูกฝัง บ่มเพาะเป็นพิเศษ โดยถือว่า        
การปลูกฝังหรือการบ่มเพาะใด ๆ จะเป็นการสร้างฐานรากของชีวิตที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ าและสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 

โรงเรียนเป็นหน่วยงานในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้  ความคิด 
ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือพัฒนาคนให้มีความสมดุล 
โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ 
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ให้ความส าคัญต่อความรู้เกี่ยวกับตนเองได้และความสัมพันธ์ของ
ตนเองกับสังคม โรงเรียนจึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
เผชิญสถานการณ ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน สมดุล ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน การบริหารโรงเรียนให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคม จะต้องมีการติดตาม ก ากับการด าเนินงานให้เกิดผลตาม
เป้าหมาย ตลอดจนการน าความรู้ที่มีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน ซึ่งต้องอาศัย
ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

ในการบริหารโรงเรียนนั้น ผู้ที่มีความส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กร นั้นคือ ผู้บริหารโรงเรียน        
ซึ่งมีบทบาทในการก าหนดนโยบายและทิศทางของโรงเรียน ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็น
เหมือนตัวกลางในการช่วยก าหนดนโยบาย และน านโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย ดังนั้น 
ในการบริหารงานของข้าพเจ้าจึงน าหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management)       
มาเป็นกลไกส าคัญในการบริหารงานการศึกษาปฐมวัย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรโรงเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านปางคึก โดยใช้รูปแบบ PANGKUEK 
Model ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารที่มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพ     
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพ่ือให้นักเรียนที่เป็นผลผลิต เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ มีความสุข มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา มีความโดดเด่นในพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดยใช้แนวคิดของทฤษฎี Constructivism การจัดการ
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เรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้า น าองค์ความรู้ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ        
ในวงวิชาการและวิชาชีพมาพัฒนา ได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหา จุดเด่น จุดด้อย โอกาสและ
อุปสรรค เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล แล้วก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์       
ในการพัฒนาการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ โดยผ่าน      
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง              
มีการประกันคุณภาพการศึกษา มีการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ      
แล้วน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งการบริหารที่ดีส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเต็มตามศกัยภาพ 

4. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
    4.1 จุดประสงค์  

 1) เพ่ือบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ 
PANGKUEK Model ปฐมวัยสร้างสรรค์ด้วยปัญญา  

2) เพ่ือให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้เข้ามามีส่วนคิด ตัดสินใจ ร่วมวางแผน 
ร่วมท างาน และตกลงใจร่วมกันในการบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย  

3) เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ทักษะ และกระบวนการในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย
และมีความรู้ในการท างานวิจัยในชั้นเรียน  

4) เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา     
    4.2 เป้าหมาย  

1) โรงเรียนมีกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ  
2) บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีส่วนคิด ตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างาน 

และตกลงใจร่วมกันในการบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ 80 
 3) ครูผู้สอนมีความรู้ ทักษะ และกระบวนการในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยและ      

มีความรู้ในการท างานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยร้อยละ 80  
 4) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างน้อยร้อยละ 75 

5. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน         
กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ PANGKUEK Model ปฐมวัยสร้างสรรค์ด้วย

ปัญญา เป็นรูปแบบการบริหารที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน        
ที่ใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนบ้านปางคึก โดยการสังเคราะห์สภาพของ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา จุดแข็ง และจุดอ่อนของโรงเรียน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
พร้อมทั้งน าหลักการบริหาร ทฤษฎี และประสบการณ์การบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมาใช้ในการพัฒนา 
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน องค์กรเครือข่าย ชุมชน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท า  ร่วมแก้ไข และพัฒนางาน       
ด้วยความเต็มใจ ที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน เพ่ือให้ผู้เรียนที่เป็นผลผลิต 
เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน ท าให้ได้นวัตกรรม รูปแบบการบริหารที่สอดคล้องกับการพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) มาเป็นกลไกหลัก
ในการบริหารงาน ประกอบกับการใช้ทฤษฎีระบบ (System theory) ในการก าหนดรูปแบบการบริหารงาน     
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มีการวิเคราะห์บริบท (Situation Analysis) ร่วมกับการใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA หรือวงจร
เดมมิ่ง และในการดูแล ควบคุม และก ากับติดตามการด าเนินงานโดยยึดหลักการบริหารโรงเรียนตาม    
หลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย มีรายละเอียดของ
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ ดังนี้  

1. INPUT (ปัจจัยน าเข้า) - การบริหารงานของโรงเรียนบ้านปางคึก มีปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญ        
4 ประการ ที่เรียกว่า 4 M’s ได้แก่  

- Man ในกระบวนการบริหารโรงเรียนบ้านปางคึกเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด 
การศึกษาได้เข้ามามีส่วนคิด ตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างาน และตกลงใจร่วมกันในการบริหารโรงเรียน
ใหบ้รรลุเป้าหมาย ดังนี้  

(1) ฝ่ายก าหนดนโยบาย ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างาน 4 ฝ่าย และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการก าหนดนโยบายและทิศทางของโรงเรียน  

(2) ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย หัวหน้างานระดับปฐมวัย ครู และบุคลากรในโรงเรียน         
การบริหารโดยครูมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผล และร่วมพัฒนา
ผลงาน เพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้น โดยให้ครูมีส่วนร่วมในรูปองค์คณะบุคคล ดังนี้ การจัดให้มีครูเป็น       
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารวิชาการ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร เพ่ือให้ครูได้มี
ส่วนร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือการพัฒนาครู พัฒนางาน เพ่ือความก้าวหน้าของครู  

(3) บุคคลภายนอก ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ชุมชนรอบโรงเรียน องค์กรเครือข่าย หน่วยงาน
ราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การบริหารโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุม
ผู้ปกครอง ตลอดจนการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น การบริหารโดยชุมชนรอบโรงเรียน ชุมชน        
มาเป็นวิทยากรพิเศษให้กับเด็ก การบริหารโดยองค์กรเครือข่าย องค์กรเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมภายในโรงเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการให้ค าปรึกษา นิเทศด้าน  
การบริหารแก่ผู้บริหารโรงเรียนและด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน  

- Money งบประมาณที่ใช้ในการบริหาร โรงเรียนบ้านปางคึกได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริหาร ดังนั้น  จึงเกิดความร่วมมือร่วมใจจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการระดมทุนทรัพย์เพ่ือใช้พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน    
ให้มคีุณภาพ  

- Materials จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี รวมถึงสื่อในท้องถิ่น สื่อจากธรรมชาติที่จ าเป็นต่อ     
การจัดการศึกษา ซึ่งมีการจัดซื้อ จัดหา และผลิตสื่อให้มีความเหมาะสม หลากหลาย และเพียงพอกับ          
ความต้องการของเด็ก โรงเรียนบ้านปางคึกมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Student Smart System : 
3s มาช่วยในการบริหารจัดการโรงเรียน  

 
 
 
 
 
- Management น าหลักการบริหารจัดการ ด้านการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคน การสั่งการ 

การประสานความร่วมมือ การรายงาน และงบประมาณ มาควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินงานภายในของโรงเรียน 
โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) หรือหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบไปด้วย 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า  



5 
 

2. PROCESS (กระบวนการ) โรงเรียนด าเนินงานตาม PANGKUEK Model ปฐมวัยสร้างสรรค์
ด้วยปัญญา ดังนี้  

P - Participation การบริหารแบบมีส่วนร่วมทางการศึกษา เป็นการท างานโดยผู้บริหารโรงเรียน 
กระจายอ านาจให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างาน มีบรรยากาศ        
ในการท างานที่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณภาพและ
สมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงานเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

ร่วมใจ (Heart) หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกที่รักและศรัทธาในหัวหน้าทีม งานที่ท า  และ 
เพ่ือน ๆ ร่วมทีม มีความเอ้ือเฟ้ือห่วงใยซึ่งกันและกัน มีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และ           
เกิดความไว้วางใจต่อกัน  

ร่วมคิด (Head) หมายถึง การใช้ความคิด เหตุผลให้เพ่ือนร่วมงานเชื่อมั่นว่าท าแล้วดี มีประโยชน์
ต่อตัวเอง ต่อองค์กร โดยช่วยกันระดมสมอง ก าหนดเป้าหมาย วางแผน แบ่งงาน แบ่งหน้าที่  

ร่วมท า (Hand) หมายถึง การร่วมมือ ลงมือท างานซึ่งได้มีการวางแผนไว้ ซึ่งทุกคนมีพันธะสัญญา
ที่จะต้องท างานทุกคน เนื่องจากได้มีส่วนร่วมในการคิดร่วมกัน  

A – Active Learning การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
โรงเรียนบ้านปางคึกได้วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ที่สนองตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรโรงเรียน
ระดับปฐมวัย โดยจัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และตามสภาพแวดล้อมของสังคมที่เด็กอยู่
อาศัย จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก จัดการ
ประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้ง
น าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม    
ในการพัฒนาเด็ก โดยในส่วนของการจัดประสบการณ์ เพ่ือให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่ างกาย        
อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา โรงเรียนบ้านปางคึกได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
(Constructionism) ให้กับเด็กปฐมวัย ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน (5S) ได้แก่  

 
 

S1 ขั้นจุดประกายความคิด (Sparkling)               S2 ขั้นสะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 
 
 
 
 
 

S3 ขั้นน าพาสู่การปฏิบัติ (Studying)                   S4 ขั้นจัดองค์ความรู้ (Summarizing) 
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S5 ขั้นน าเสนอควบคู่การประเมิน (Showing and Sharing) 
 

       
 
 
 
 
โดยเด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงส่งผลให้เด็ก คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น  

N - Network Education การสร้างเครือข่าย โรงเรียนบ้านปางคึกมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ    
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างหลากหลาย ทั้งจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น กิจกรรมอุ้ยสอนหลาน เครือข่ายครูปฐมวัย ศึกษานิเทศก์เข้านิเทศ ติดตาม     
ให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง องค์กรภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมหุ่นมือให้กับเด็ก 

G - Good Governance การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารโรงเรียนยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน  

K - knowledge Management การสร้างองค์ความรู้ในโรงเรียน โรงเรียนบ้านปางคึกมีการจัดการ
ความรู้ โดยการรวบรวม จัดเรียง หรือสร้างองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ทั้งในตัวบุคคลและเอกสาร เพ่ือให้
คนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และน ามาพัฒนาตนเองรวมถึงพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกด้าน 

U - Understanding การพัฒนาครู โรงเรียนบ้านปางคึกได้ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ      
ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูได้มีความรู้            
ในการท างานวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้วิธีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียน 

E - Environment การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านปางคึกมีการจัดบรรยากาศ
ภายในโรงเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการจัดประสบการณ์ เพ่ือช่วยส่งเสริมให้กระบวนการจัดประสบการณ์
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้  ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริม          
ความมีระเบียบวินัยให้แก่เด็ก โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรเครือข่ายเข้ามาช่วยในการปรับปรุง พัฒนา 

K - Key Success Factor การบริหารสู่ความส าเร็จ โรงเรียนบ้านปางคึกมีการประเมิน สรุปและ
รายงานผลในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยมีการประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นองค์กรที่ประสบผลส าเร็จ  

3. OUTPUT (ผลผลิต)  
    1) บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีส่วนคิด ตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมท างาน 

และตกลงใจร่วมกันในการบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย  
    2) ครูผู้สอนมีความรู้ ทักษะ และกระบวนการในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กระดับปฐมวัย 

และมีความรู้ในการท างานวิจัยในชั้นเรียน  
4. OUTCOME  
    1) เด็กระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
โรงเรียนบ้านปางคึกมีการบริหารจัดการเป็นระบบคุณภาพ ท างานประสานสัมพันธ์กันและ

ด าเนินการแบบองค์รวม สามารถพัฒนางานได้ทั้งระบบครบวงจร โดยใช้การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ตามแนวคิดของเดมมิ่ง ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารติดตามและทบทวนปรับปรุงการบริหารงานอย่าง
ต่อเนื่อง และท าให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไข/ปรับปรุง วิธีการท างานเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่าง
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ขั้นจุดประกายความคดิ (Sparkling)                
 

ขั้นสะกิดให้ค้นคว้า (Searching) 

ขั้นน าพาสู่การปฏิบตัิ (Studying)                    

ขั้นจัดองค์ความรู้ (Summarizing) 

ขั้นน าเสนอควบคู่การประเมิน (Showing and Sharing) 

 

 

ยั่งยืน โดยโรงเรียนบ้านปางคึกได้มีการวิเคราะห์บริบท (Situation Analysis) ร่วมกับน าวงจรคุณภาพ 
(PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง รวมเป็น SPDCA ไปสู่การปฏิบัติประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์บริบท (Situation Analysis) ของโรงเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 ร่วมวางแผน : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนา  
ขั้นตอนที่ 3 ร่วมปฏิบัติงานตามแผน : พิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมไปสู่การปฏิบัติ  
ขั้นตอนที่ 4 ร่วมประเมินผล : ร่วมกันประเมินผล โดยใช้กระบวนการตรวจสอบ  
ขั้นตอนที่ 5 ร่วมแก้ไข/ปรับปรุง : แก้ไขและปรับปรุงสิ่งที่ได้ด าเนินการไปแล้วหากไม่บรรลุผลส าเร็จ 

กลับไปทบทวน วางแผนการด าเนินงาน และการพัฒนาซ้ าจนกว่าจะบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 

กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ PANGKUEK Model  
ปฐมวัยสร้างสรรค์ด้วยปัญญา 

 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ผลการด าเนินการ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้รับ  
1. จากการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารโรงเรียนได้เข้าใจทิศทางการจัดการศึกษา จึงมีการก าหนด

นโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความต้องการในอนาคต ท าให้โรงเรียนมีความพร้อม     
ในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้โรงเรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลได้รับรางวัลในการบริหารงานต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ ระดับ
จังหวัด และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ในด้านฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งมีครูและบุคลากรเป็นกลไกหลักในการปฏิบัติงาน จากการบริหารงาน     
ที่เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท างาน และร่วมแก้ไข ปรับปรุง ตลอดจนการส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ นอกจากนี้ ครูและบุคลากรได้มีโอกาสเป็นผู้น าและ
ผู้ตามในการท างาน ยอมรับความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน ท า ให้มีบรรยากาศในการท างานที่ เป็น             
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การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการท างานเป็นทีมที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ครูมีพฤติกรรมการท างานและพฤติกรรม
การสอนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึน งานมีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

3. จากการด าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมเด็กปฐมวัย ส่งผลให้เด็กปฐมวัย         
มีพัฒนาการพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างเหมาะสมตามวัย ดังนี้  

คุณภาพเด็กด้านร่างกาย เด็กร้อยละ 96.85 มีพัฒนาการด้านร่างกายที่แข็งแรง มีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
โดยโรงเรียนได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ได้แก่ โครงการอาหารกลางวัน
และอาหารเสริม กิจกรรมหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกก าลังกาย กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ  

คุณภาพเด็กด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กร้อยละ 90.19 มีสุขภาพจิตดี แสดงอารมณ์และความรู้สึก 
ตามสถานการณ์ได้เหมาะสม โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ได้แก่
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสรี กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมสืบสานดนตรีพ้ืนเมือง กิจกรรมกีฬา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก
กล้าแสดงออก รู้จักปฏิบัติตนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ต่อเพ่ือน ครู และผู้อื่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

คุณภาพเด็กด้านสังคม เด็กร้อยละ 94.85 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขและปฏิบัติตน 
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม โดยโรงเรียนได้กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ได้แก่ กิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมประจ าวัน 6 กิจกรรมหลัก กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเสริมประสบการณ์ในห้องการเรียนรู้ต่าง ๆ       
เป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้จักปฏิบัติตนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อ่ืน มีจิตอาสาและมีส่วนร่วม       
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนด้วยความกระตือรือร้น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  

คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา เด็กร้อยละ 79.00 เด็กมีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสม  
กับวัย บอกความต้องการของตนเองได้ สนทนาหรือเล่าเรื่องให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ สามารถสังเกตและ
เปรียบเทียบ จ าแนก และจัดหมวดหมู่ของสิ่งของได้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยโรงเรียนได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ได้แก่ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมเสรี กิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) นอกจากนี้ 
โรงเรียนยังมีการจัดสื่อให้กับเด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย ได้แก่ มุมประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวัย ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ สนามเด็กเล่น ศาลาธรรม เป็นต้น 

ตารางสรุปผลการประเมินพัฒนาการของเด็กชั้นปฐมวัยปีท่ี 1 – 3 ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชัน้ 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ครบทั้ง 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.1 94.55 87.01 92.05 77.78 87.85 
อ.2 96.00 88.57 92.50 81.11 89.55 
อ.3 100 95.00 100 78.13 93.28 

ร้อยละ 96.85 90.19 94.85 79.00 90.22 
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กราฟแสดงผลการประเมินพัฒนาการของเด็กชั้นปฐมวัยปีท่ี 1 – 3 ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนบ้านปางคึกมีการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนปฐมวัย

ที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารและคณะครูร่วมกัน
วางแผนและจัดท าหลักสูตรโรงเรียน อ้างอิงในหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
มาเป็นหลักในการจัดท าหลักสูตรโรงเรียน มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์สู่การปฏิบัติและมีการเชิญ
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนมีการเชิญวิทยากรท้องถิ่น
และชุมชนมาให้ความรู้กับเด็กในกิจกรรมอุ้ยสอนหลาน รวมทั้งการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ         
การพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง  

โรงเรียนบ้านปางคึกมีอาคารเรียนปฐมวัยที่มีความมั่นคงแข็งแรง สะอาด ปลอดภัย สวยงาม        
มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน โดยจัดมุมประสบการณ์ทุกห้องเรียนอย่างน้อย     
5 มุม พร้อมสื่อ วัสดุ ประกอบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนเด็ก และมีแหล่งเรียนรู้
ภายนอก โดยจัดให้มีเครื่องเล่นสนามที่ทันสมัย แข็งแรง ปลอดภัย และมีสนามหญ้าสีเขียว ต้นไม้ที่ร่มรื่น 
ให้เด็กได้เล่นและเสริมพัฒนาการ มีการบ ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมอย่างสม่ าเสมอ  

โรงเรียนบ้านปางคึกจัดให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต สื่อเทคโนโลยี และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ โดยจัดให้มีโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในห้องเรียนปฐมวัยทุกห้อง นอกจากนี้              
ยังมีห้องคอมพิวเตอร์และสื่อส าหรับเด็กปฐมวัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสมเพียงพอ  

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยโรงเรียนบ้านปางคึกมีการวางแผนพัฒนาครู      
ด้านการจัดประสบการณ์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยอย่ างต่อเนื่อง จัดประสบการณ์   
การเรียนรู้ที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านการท ากิจกรรมอย่างหลากหลาย จัดมุมประสบการณ์           
ในห้องเรียนปฐมวัยทุกห้องอย่างน้อย 5 มุม และมีสื่ออุปกรณ์ประกอบการท ากิจกรรมที่เหมาะสมทันสมัย 
ปลอดภัยและเพียงพอกับจ านวนเด็ก ครูมีการประเมินพัฒนาการโดยใช้เครื่องมืออย่างหลากหลาย เช่น 
การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการเป็นรายบุคคล รายงานผลการพัฒนา             
ให้ผู้ปกครองได้รับทราบจากสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน  

4. โรงเรียนบ้านปางคึกได้มีการจัดท าแบบบันทึกผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปี 2563 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

5. ผู้ปกครองและชุมชนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมจากการเข้ามาร่วมกิจกรรมของ โรงเรียน     
ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัด เช่น กิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ตลอดจนมีการเชิญวิทยากรท้องถิ่นและชุมชนมาให้ความรู้กับเด็กในกิจกรรม อุ้ยสอน
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หลาน รวมทั้งการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง ส่งผลให้
โรงเรียนบ้านปางคึกมีกระบวนการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง 
และชุมชน เข้ามาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

6. องค์กร หน่วยงานภายนอก มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยผู้บริหารโรงเรียนได้มี
การติดต่อประสานงานและเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา     
มาให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านการพัฒนาคุณภาพของเด็ก ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ จากการเข้ามานิเทศ ติดตาม การอบรม การประชุม สัมมนา 
การจัดกิจกรรม และการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

7. ปัจจัยความส าเร็จ 
ความส าเร็จของกระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ PANGKUEK Model ปฐมวัย

สร้างสรรคด์้วยปัญญา เกิดจากปัจจัย ดังนี้  
7.1 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมทั้งบุคลากรมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  
7.2 มีข้อมูลในการพัฒนาที่ได้มาจากการวิเคราะห์บริบทของ โรงเรียนด้วยวิธี SWOT                               

โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
7.3 น าหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยผู้เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางสู่เป้าหมายการบริหารโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  
7.4 ผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ มีภาวะผู้น า        

มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีเครือข่ายในการท างาน มีการท างานเป็นทีม และมีคุณธรรม ประพฤติตน     
เป็นแบบอย่างที่ด ี 

7.5 ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีการท างานเป็นทีม การท างานแบบมีส่วนร่วม โดยร่วมคิด      
ร่วมประสาน ร่วมท า จนท าให้งานส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และมีคุณภาพ  

7.6 ชุมชน ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับ มีความศรัทธา และให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือทุกด้าน         
ในการพัฒนาโรงเรียน  

7.7 บรรยากาศภายในโรงเรียนเอ้ือต่อความส าเร็จ จากการใช้วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best 
Practices) “กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ PANGKUEK Model ปฐมวัยสร้างสรรค์
ด้วยปัญญา” ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ขององค์กรที่ทุกฝ่ายรักและผูกพันต่อโรงเรียน ให้ความร่วมมือ
มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน มีบรรยากาศที่ดี รักสามัคคีกัน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนให้ความร่วมมือ 
ยอมรับ และศรัทธาต่อโรงเรียน น าบุตรหลานมาเข้าเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้ ยังท าให้ผู้บริหารโรงเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร แนวคิดทฤษฏี 
และหลักการบริหารโรงเรียนเพ่ิมข้ึน ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

8. บทเรียนที่ได้รับ  
 สิ่งที่ได้รับจากการใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) “กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบ      
มีส่วนร่วมโดยใช้ PANGKUEK Model ปฐมวัยสร้างสรรค์ด้วยปัญญา” พบว่า การด าเนินงานด้าน          
การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ทั้งทางด้านคุณภาพของเด็ก 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ จะประสบผลส าเร็จ
ได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย เริ่มตั้งแต่ร่วมวางแผน ด าเนินงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุง ซึ่งต้องอาศัยความต่อเนื่อง ตลอดจนผู้ด าเนินงานต้องรู้รายละเอียดและเป้าหมายของงาน          



11 
 

มีความรับผิดชอบ รู้จุดแข็ง จุดอ่อน ร่วมกันปรับปรุงพัฒนา จึงจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย เคล็ดลับที่
ท าให้ประสบผลส าเร็จของการบริหารโรงเรียน ควรมาจากการเข้าถึง เข้าใจปัญหาจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ 
ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ข้อพึงระวัง
ส าหรับผู้น าไปปฏิบัติ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) “กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ 
PANGKUEK Model ปฐมวัยสร้างสรรค์ด้วยปัญญา” ขึ้นอยู่กับ ผู้บริหารโรงเรียนต้องท าให้ครูและบุคลากร     
ทุกคนเกิดความไว้วางใจ ต้องรู้ปัญหาขององค์กรอย่างแท้จริง และทุกคนมองเห็นความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน มีความจริงใจ และต้องสร้างค่านิยมร่วมกัน จึงจะประสบผลส าเร็จไดอ้ย่างยั่งยืน 

9. การเผยแพร่ และการได้รับการยอมรับ (รางวัลที่ได้รับ)  
การเผยแพร่  
1) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านปางคึก   
2) เผยแพร่ผ่านทาง Facebook ของโรงเรียนบ้านปางคึก   
3) เผยแพร่ผ่านทางกลุ่ม Line ต่าง ๆ   
4) เผยแพร่ผลงานผ่านทางวารสารประชาสัมพันธ์  
5) เผยแพร่และขยายผลงานให้กับผู้มาศึกษาดูงาน 
6) เผยแพร่และขยายผลงานให้กับบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  
การได้รับการยอมรับ (รางวัลที่ได้รับ) 
1) โรงเรยีนบ้านปางคึกผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 

ปีการศึกษา 2562 
2) โรงเรียนบ้านปางคึกได้รับรางวัล ล าดับที่ 1 ระดับจังหวัดเชียงราย การคัดเลือกนักเรียน และ

สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 ประเภท
สถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก 

3) โรงเรียนบ้านปางคึกผ่านการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามโครงการคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2563  

4) โรงเรียนบ้านปางคึกได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์หนังสั้น โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

5) โรงเรียนบ้านปางคึกรับมอบเกียรติบัตรและป้ายสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ประจ าปีการศึกษา 2563  

6) โรงเรียนบ้านปางคึกได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

7) โรงเรียนบ้านปางคึกผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจ าปี 2564  
8) นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล  
    (1) ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563  
    (2) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนยอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา 

ด้านบริหารจัดการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 
9) นางพิชญาภา ธรรมบัณฑิต ได้รับรางวัลการประกวดผลงาน  “หนึ่งครู หนึ่งนวัตกรรม”     

ระดับดีเยี ่ยม อันดับ 1 ประเภทการศึกษาปฐมวัย ในโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”                      
ปีการศึกษา 2563 กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 
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10) นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ประจ า             
ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย  

11) นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปี 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย  

12) นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การปั้นดินน้ ามัน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มโรงเรียน              
ขุนกรณ์ดอนชัย ปีการศึกษา 2563 

13) นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ กลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย ปีการศึกษา 2563 

10. การขยายผลต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ                        
10.1 น ากระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ PANGKUEK Model ปฐมวัยสร้างสรรค์

ด้วยปัญญา เป็นข้อมูลประกอบการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา 
10.2 ขยายผลวิธีการปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่ เข้ามาศึกษาดูงานการจัด

การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน  
10.3 น ากระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) : PANGKUEK 

Model ปฐมวัยสร้างสรรค์ด้วยปัญญา มาปรับและประยุกต์ใช้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

   ลงชื่อ                ผู้น ำเสนอผลงำน 
                          (นำงอัจฉรำภรณ์  บัวนวล) 
        ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำงคึก 
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ประมวลภาพผลส าเร็จของกระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ PANGKUEK Model  
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โรงเรียนบ้านปางคึกผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ปีการศึกษา 2562 
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โรงเรียนบ้านปางคึกได้รับรางวัลล าดับที่ 1 ระดับจังหวัดเชียงราย การคัดเลือกนักเรยีน และสถานศึกษา                           
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563  

ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านปางคึกผ่านการคัดเลอืกระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา                 
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านปางคึกได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรคห์นังสั้น 
โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านปางคึกรับเกียรติบตัรและป้ายสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรีแ่ละเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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โรงเรียนบ้านปางคึกไดร้ับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564                                       
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านปางคึกผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจ าปี 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล ได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563 และ                   
รางวัลชนะเลิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนยอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ                    

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 
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นางพิชญาภา ธรรมบณัฑติ ไดร้ับรางวัลการประกวดผลงาน “หนึ่งครู หนึ่งนวัตกรรม” ระดบัดีเยี่ยม อันดับ 1                
ประเภทการศึกษาปฐมวยั ในโครงการ “หนึ่งโรงเรยีน หน่ึงนวัตกรรม” ปีการศึกษา 2563                                            

กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ชมุชน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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วิธปีฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ (Best Practices) 

การส่งเสรมิทักษะทางภาษาด้วยค าพ้ืนฐานจากนิทาน 

ตามแนวทางการเรยีนรู้ภาษาแบบองค์รวมส าหรับเด็กปฐมวัย 

ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 3 

นางสาว กาญจนา  ขัดพูล 

ต าแหน่งครู 

โรงเรียนบ้านธารทอง 

อ าเภอเชียงแสน  จังหวดัเชียงราย 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาเชียงราย เขต ๓ 
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ค าน า 
 

 การส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม เป็น
การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางภาษา ทั้งทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ดี สามารถรับสาร ส่งสาร ใช้ค าต่างๆในการเรียนรู้ และส่งผลให้การ
เรียนรู้ในชั้นปีต่อๆไปของเด็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครูระดับปฐมวัย และขอ
ขอบใจนักเรียนระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบ้านธารทอง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ที่ให้ความร่วม
แรงร่วมใจ สนับสนุน ในการท ากิจกรรมจนประสบผลส าเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจใน
การส่งเสริมทักษะทางภาษาระดับปฐมวัย 
 
 
 

      กาญจนา  ขัดพูล 
       17 พ.ค. 2564 
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สารบัญ 
 

เร่ือง   หน้า 
ค าน า  
สารบัญ  
1. ความส าคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีปฏิบัติที่น าเสนอ 1 
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 3 
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน 3 
4. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 9 
5. ปัจจัยความส าเร็จ 15 
6. บทเรียนที่ได้รับ 15 
7. การเผยแพร่ การได้รับการยอมรับ รางวัลที่ได้รับ 16 
8. การขยายผล ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ 16 
ภาคผนวก 17 
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วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) 
 

ช่ือผลงาน การส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม
ส าหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 
ช่ือเจ้าของผลงาน นางสาว กาญจนา  ขัดพูล 
ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านธารทอง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
 จากผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 
3 โรงเรียนบ้านธารทอง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2562 พบว่า ด้านที่ 4 มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  ในมาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย ผลการประเมินร้อยละ 59.04 ระดับคุณภาพ 2 ปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากนักเรียนที่เข้าเรียน
ในระดับปฐมวัยเป็นชาติพันธุ์ม้ง นักเรียนจะใช้ภาษาท้องถิ่นในการพูดสื่อสารกับคนในครอบครัวและเพื่อน ๆ 
ในกลุ่มชนเผ่าเดียวกัน การใช้ภาษาไทยของเด็กจึงถือเป็นภาษาที่สองในการสื่อสาร จึงส่งผลให้เกิดปัญหาด้าน
ทักษะทางภาษาของนักเรียนเป็นอย่างมาก ปัญหาน้ีเป็นปัญหาที่จะส่งผลไปถึงชั้นที่นักเรียนต้องเรียนในปีต่อไป
ด้วย จากการที่นักเรียนพูดและอ่านไม่ได้น้ัน ท าให้การเรียนรู้ในสาระวิชาต่าง ๆ ย่อมมีอุปสรรค เพราะทักษะ
ทางภาษา เป็นพื้นฐานที่จ าเป็นในการรับสาร ส่งสาร ซึ่งนักเรียนจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ได้กล่าวถึงการใช้ภาษาสื่อสารในจุดหมายเพื่อให้เกิด
กับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ได้ก าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จ านวน 12 มาตรฐาน 
พัฒนาการด้านสติปัญญาในมาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ตัวบ่งชี้ที่ 9 สนทนาโต้ตอบและ
เล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ สภาพที่พึงประสงค์อายุ 5-6 ปี ได้ระบุไว้ว่าเด็กปฐมวัยสามารถฟังผู้อื่นจนจบและ
สนทนาโต้ตอบอย่างต่อเน่ืองเชื่อมโยงกับเร่ืองที่ฟังและเล่าเป็นเรื่องราวต่อเน่ืองได้ การพัฒนาการใช้ภาษา 
ประสบการณ์ส าคัญที่สนับสนุนให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ได้แก่ การฟังเสียงต่าง  ๆใน
สิ่งแวดล้อม การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเร่ืองราวต่าง ๆ การพูดแสดงความคิด 
ความรู้สึก และความต้องการ การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกับ
ตนเอง การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ การพูดอย่างสร้างสรรค์ใน
การเล่น และการกระท าต่าง ๆ การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด และการพูดเรียงล าดับค าเพื่อใช้ในการ
สื่อสาร 
 Piaget, & Inhelder (1969) การจัดกิจกรรมทางภาษาแก่เด็กครูจะต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติ
การเรียนรู้ หลักการสอน ตลอดจนเลือกใช้กิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับความสนใจ และความสามารถของเด็ก 
เน่ืองจากเด็กทุกคนมีความสามารถอยู่ภายใน เมื่อได้รับสิ่งเร้าและการเสริมแรงจากบุคคลใกล้ชิดด้วยกิจกรรม
และวิธีการที่เหมาะสมก็จะแสดงความสามารถน้ันออกมา การเปิดโอกาสให้เด็กแสดงพฤติกรรม ที่เป็นการพูด
และการกระท าออกมาให้มากที่สุด จะส่งผลต่ออัตราการเรียนรู้ถึง 90%  การใช้หลักจิตวิทยา หลักการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนการใช้สื่อการสอนเพื่อกระตุ้นเร้าความสนใจของเด็ก ทั้ง น้ีควรค านึงถึงทฤษฎี
พัฒนาการทางส ติปัญ ญาของ Piagetซึ่ งกล่ าว ไว้ว่ า เด็กอายุ2-7ปี  จะอยู่ ในขั้ นก่ อนปฏิบั ติ การคิด 
(Preoperational Stage) เด็กเรียนรู้จากการกระท าโดยอาศัย สื่อ วัตถุ อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เพราะระบบ
ความคิดของเด็กในวัยน้ียังไม่พัฒนาถึงขั้นที่เข้าใจนามธรรมได้ จึงจ าเป็นต้องอาศัยสื่อที่เป็นรูปธรรมในการ
เรียนรู้ 
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 เกตน์นิภา ฮาดคันทุง (2561) การฟังการเล่านิทาน หรือการอ่านหนังสือให้เด็กฟังเป็นกิจกรรมหน่ึงที่
ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา เน่ืองจากนิทานและเรื่องราวในหนังสือเด็ก มีเน้ือหาสนุกสนาน น่าทึ่ง น่าตื่นเต้น 
เร้าความสนใจ จูงใจให้เด็กพัฒนาความสามารถในการฟังอย่างต่อเน่ือง การฟัง คือที่มาส าคัญของการพัฒนา
ภาษา ค า ความหมาย และภาษาที่งดงามสร้างขึ้นมาได้จากนิทานและเรื่องราวเหล่าน้ี ล าพังการพูดคุยใน
ชีวิตประจ าวัน ไม่เพียงพอที่จะพัฒนาภาษาของเด็ก เร่ืองราวที่ซับซ้อนในนิทานต่างหากที่ได้น าเสนอค าและ
ภาษาให้เด็กมหาศาล นิทานเรื่องหน่ึง ๆ บางทีน าเสนอค าใหม่นับร้อยค า และเด็กก็เข้าใจเพราะมีบริบท
เรื่องราวในนิทาน ซึ่งสอดคล้องกับ พรพิไล เลิศวิชา (2550) ที่กล่าวว่า การพูดหรือการเล่าเร่ืองเป็นกิจกรรม
ทางภาษาที่นิยมจัดในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพราะการใช้ภาษามีความเกี่ยวข้องกับการคิดโดยตรง และ
โดยธรรมชาติของการคิดจะต้องอาศัยการสังเกต การเปรียบเทียบ การรู้จักเชื่อมโยงและการแยกแยะเป็น
ปัจจัยพื้นฐาน การเล่านิทานและการเล่าเร่ืองเป็นศิลปะของการใช้ภาษาที่ดียิ่ง เพราะถือว่าการเล่านิทานน้ันครู
จะต้องมีความเข้าใจในหลักการ และวิธีการเล่าที่ดีจึงจะประสบผลส าเร็จในการสอน จุดประสงค์อย่างหน่ึงของ
การเล่านิทาน คือ การพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาของนักเรียน ซึ่งรวมทั้งการฟังและการพูด และเด็กจะต้อง
ฝึกการจดจ าความต่อเน่ืองของเรื่อง ติดตามแนวการคิด เรียนรู้ค าใหม่ และเสริมประสบการณ์ของตนได้ดียิ่งขึ้น 
นิทานเป็นสื่อการสอนที่สามารถปลูกอารมณ์ต่าง ๆ เช่น ความสนุกสนาน ต่ืนเต้น กลัว เศร้า เบิกบาน ให้แก่
เด็กได้เป็นอย่างดี และเด็กจะสามารถเรียนรู้ ความรู้เน้ือหาวิชาการต่าง ๆ ได้เร็วมากขึ้น ถ้าเน้ือหาน้ันมี
ความหมายเป็นรูปธรรม ในจินตนาการของเด็กโดยเฉพาะจินตนาการในนิทานที่สนุกสนานเพราะนิทานเป็น
เรื่องของจินตนาการที่ให้ความบันเทิงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน โลกของเด็กเป็นโลกที่สดใสด้วย
จินตนาการที่บริสุทธิ์ พวกเขามีความใฝ่ฝันละเอียดอ่อน ละเมียดละไม ให้สัตว์พูดได้ ต้นไม้พูดได้ เพื่อสื่อ
เรื่องราวของกันและกัน  
 บรรชา ลือเลื่อง (2559) ค าที่เด็กปฐมวัยควรพูดและอ่านให้ได้เป็นค าพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดไว้มีทั้งสิ้นจ านวน 242 ค า เป็นค าที่ทดสอบความยากง่ายในการอ่านและการเขียนมาแล้ว โดย
คัดเลือกจากจ านวนค าของบัญชีค าแต่ละชั้น ซึ่งนักเรียนใช้พูดในชีวิตประจ าวัน ดังน้ันค าเหล่าน้ีจึงเป็นค าที่ควร
เรียนในชั้นต่างๆตามที่ก าหนด ซึ่งพิจารณาน าค าไปใช้แต่ละชั้น จะพิจารณาค าที่จ าเป็นต้องใช้ในท้องถิ่นน้ัน ๆ 
ตามสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาก าหนดจ านวนค าให้เหมาะสม และนักเรียนระดับปฐมวัยควรพูด และ
เข้าใจความหมายได้  
 จากการศึกษาค้นคว้าหลักการและทฤษฎีที่จะน ามาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนเพื่อส่งเสริม
ทักษะทางภาษาของนักเรียนน้ัน ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวการเรียนรู้ภาษาแบบองค์ รวม(Whole language 
approach)  ซึ่งรูปแบบการสอนน้ี เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นการประสานความรู้ และประสบการณ์เ ดิมที่ติด
ตัวมาผนวกเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาของเด็ก และการส่งเสริมครู เดคาร์ราเคล 
อ้างอิงใน กุลยา ตันติผลาชีวะ (2559) พื้นฐานการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวมมาจากแนวคิด 3 ประการ คือ 
ธรรมชาติของเด็กกับการได้รับประสบการณ์ทางภาษา ประการที่หน่ึงเด็กจะมีรูปแบบการเรียนรู้ภาษาเป็นของ
ตนเอง และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้หนังสือ ประการที่สอง การส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ทางภาษาที่
กระตุ้นเร้าความสนใจ การแสดงออกและคุ้นเคยจะเป็นการสร้างสรรค์การเรียนรู้หนังสือให้เด็กได้มากขึ้น 
ประการที่สาม คือในการเรียนภาษาต้องการแบบบูรณาการทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่ง
หมายถึงทั้งหมดองค์รวม หรือ Whole 
 ดังน้ันข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที่จะส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทานโดยใช้แนว
ทางการเรียนรู้แบบองค์รวมส าหรับนักเรียนระดับอนุบาล  โดยหวังว่าจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาของ
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นักเรียนให้ดีขึ้นได้ และจะสามารถเป็นแนวทางให้ครู ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปศึกษาและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมเด็กให้เกิดทักษะทางด้านภาษาต่อไป 
 

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
 1. เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ด้วยค าพื้นฐานจากนิทาน
ตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวมส าหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางภาษา ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ก่อนและหลังการได้รับ
การจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบ
องค์รวมส าหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 
 เป้าหมาย 

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านธารทอง ร้อยละ 80 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับ
วัย  
 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3 โรงเรียนบ้านธารทอง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 32 คน ในปีการศึกษา 2563 
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนใช้ทักษะทางภาษาได้แก่  การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ได้เหมาะสมกับวัย 
โต้ตอบและเล่าเร่ืองให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยใช้ภาษาไทยพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวันกับคนในครอบครัว เพื่อน ๆ ใน
กลุ่มชนเผ่าเดียวกัน และในห้องเรียนได้ สามารถรับสาร ส่งสารการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ดี 
 

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือข้ันตอนการด าเนินงาน 
 3.1 การออกแบบผลงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติ (Act) 
  3.1.1 การวางแผนและเตรียมการ  
  1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธ ศักราช  2560และตัวอย่างแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม (Whole Language Approach) 
และค าพื้นฐานภาษาไทยอนุบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์โดยการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมทักษะทาง
ภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 
  2. น าค าพื้นฐานที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดท านิทานประกอบการสอนจ านวน 8 เรื่อง  
แล้วน ามาก าหนดเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ได้ 15 แผน แผนละ 30 นาที ประกอบด้วย  
   1) แผนการจัดประสบการณ์ที่ 1,2 นิทานเรื่อง วันหยุดของนาเดีย 
   2) แผนการจัดประสบการณ์ที่ 3,4 นิทานเรื่อง อาหมี่หลงป่า 
   3) แผนการจัดประสบการณ์ที่ 5,6 นิทานเรื่อง เทพสินทร์กับส้มต าแสนอร่อย 
   4) แผนการจัดประสบการณ์ที่ 7,8 นิทานเรื่อง สวนขององุ่น 
   5) แผนการจัดประสบการณ์ที่ 9,10 นิทานเรื่อง เรื่องเล่าของไข่ 
   6) แผนการจัดประสบการณ์ที่ 10,11 นิทานเรื่อง เมนูสุดพิเศษของสมฤดี 
   7) แผนการจัดประสบการณ์ที่ 12,13 นิทานเรื่อง ร่างกายของเรา 

๘) แผนการจัดประสบการณ์ที่ 14,15 นิทานเรื่อง เพื่อนใหม่ของกระต่าย 
  3. จัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทานตามแนวทางการ
เรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์  
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ช่วงเวลา 9.30-10.00น. ไม่รวมเวลาทดสอบทักษะทางภาษาก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ วางแผนการ
ด าเนินกิจกรรม เริ่มการทดสอบทักษะทางภาษาก่อนเริ่มการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษา 
(Pretest) ของแบบทดสอบจ านวน 4 ชุด เก็บรวบรวมคะแนนไว้ และวางแผนการด าเนินการจัดประสบการณ์
พัฒนาทักษะทางภาษา ใช้เวลาในการส่งเสริมทักษะทางภาษา 10สัปดาห์  คร้ังละ30นาที  หลังจัด
ประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษา ทดสอบวัดทักษะทางภาษา(Posttest) ด้วยแบบทดสอบเดิมเพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่าง แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
 

 ตารางวางแผนการด าเนินการส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทานตามแนวทางการ
เรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม เคร่ืองมือท่ีใช้ 
3 ก.ค.63 ทดสอบทักษะทางภาษาก่อนการส่งเสริมทักษะทาง

ภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทานตามแนวทางการ
เรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม 

แบบทดสอบทักษะทางภาษา 

6-10 ก.ค.63 การจัดประสบการณ์คร้ังที่ 1 แผนการจัดประสบการณ์คร้ังที่ 1,2 
แบบบันทึกทักษะทางภาษา 

13-17 ก.ค.63 การจัดประสบการณ์คร้ังที่ 2 แผนการจัดประสบการณ์คร้ังที่ 3,4 
แบบบันทึกทักษะทางภาษา 

20-24 ก.ค.63 การจัดประสบการณ์คร้ังที่ 3 แผนการจัดประสบการณ์คร้ังที่ 5,6 
แบบบันทึกทักษะทางภาษา 

3-7 ส.ค.63 การจัดประสบการณ์คร้ังที่ 4 แผนการจัดประสบการณ์คร้ังที่ 7,8 
แบบบันทึกทักษะทางภาษา 

10-14 ส.ค.63 การจัดประสบการณ์คร้ังที่ 5 แผนการจัดประสบการณ์คร้ังที่ 9,10 
แบบบันทึกทักษะทางภาษา 

16-20 ส.ค.63 การจัดประสบการณ์คร้ังที่ 6 แผนการจัดประสบการณ์คร้ังที่ 11 
แบบบันทึกทักษะทางภาษา 

23-27 ส.ค.63 การจัดประสบการณ์คร้ังที่ 7 แผนการจัดประสบการณ์คร้ังที่ 12 
แบบบันทึกทักษะทางภาษา 

30 ส.ค. -3  ก.ย.63 การจัดประสบการณ์คร้ังที่ 8 แผนการจัดประสบการณ์คร้ังที่ 13 
แบบบันทึกทักษะทางภาษา 

6-10 ก.ย.63 การจัดประสบการณ์คร้ังที่ 9 แผนการจัดประสบการณ์คร้ังที่ 14 
แบบบันทึกทักษะทางภาษา 

13-17 ก.ย.63 การจัดประสบการณ์คร้ังที่ 10 แผนการจัดประสบการณ์คร้ังที่ 15 
แบบบันทึกทักษะทางภาษา 

20-24 ก.ย.63 ทดสอบทักษะทางภาษาหลังการส่งเสริมทักษะทาง
ภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทานตามแนวทางการ
เรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม 

แบบทดสอบทักษะทางภาษา 

 

  4. สร้างแบบทดสอบทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษา
แบบองค์รวม เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ส าหรับผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
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ความเหมาะสมเกี่ยวกับสาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ การวัด
และการประเมินผล การประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายเหมาะกับเด็กเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรม
ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ บันทึกผลการสอน บันทึกผลหลังการท ากิจกรรม บันทึกบทสนทนา
ของเด็ก ๆ รวมทั้งอุปสรรคและแนวทางแก้ไข น าการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค า
พื้นฐานจากนิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวมที่สร้างขึ้น เสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย 
และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา การด าเนิน
กิจกรรม สื่อและแหล่งเรียนรู้ การประเมินผล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่ อน ามาปรับปรุงแก้ไข น าการจัด
ประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทานโดยใช้แนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์
รวม แก้ไขเบื้องต้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาปฐมวัยจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
  1) นาย อิทธิพล แสงจันทร์ ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 2 ต าแหน่งครู ระดับ คศ. 2 
โรงเรียนบ้านธารทอง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 3 ประสบการณ์ในการสอนเป็นระยะเวลา 9 ป ี
  2) นาง จันทรา มงคลคลี ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่  3 ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านธารทอง 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประสบการณ์ใน
การสอนเป็นระยะเวลา 12 ป ี
  3) นางสาว ศศิภา จันแปงเงิน ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 1 ต าแหน่งครูพี่เลี้ยง  
โรงเรียนบ้านธารทอง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 3 ประสบการณ์ในการสอนเป็นระยะเวลา 3 ป ี

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
1) นาง ดวงฤทัย เทพสุภา  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ต าแหน่งครู ระดับ คศ. 2 

โรงเรียนบ้านเวียงชัย  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 1 ประสบการณ์ในการสอนเป็นระยะเวลา 8 ป ี

2) นางสาว ชนาพร ยอดทองเลิศ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต าแหน่งครู  
โรงเรียนบ้านธารทอง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 3 ประสบการณ์ในการสอนเป็นระยะเวลา 4 ป ี

2) นางสาวมณฑกานต์  น้อยหมอ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต าแหน่งครู  
โรงเรียนบ้านธารทอง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 3 ประสบการณ์ในการสอนเป็นระยะเวลา 5 ป ี
 

 3.2 การด าเนินงานตามกิจกรรม (Do) 
 วิธีด าเนินกิจกรรม 
  ข้ันเตรียมการเล่านิทาน  
  เป็นขั้นที่ครูผู้สอนเตรียมเด็กให้มีความพร้อมก่อนการท ากิจกรรมการเล่านิทานจากค าพื้นฐาน
ตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม ได้แก่ การจัดเตรียมบรรยากาศ การสร้างข้อตกลงร่วมกัน กระตุ้น
ความสนใจและความรู้เบื้องต้น 
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  ข้ันกิจกรรมการเล่านิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม 
  เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ภาษาที่เป็นไปตามการรับรู้โดยธรรมชาติของเด็ก มี
ขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
ข้ันท่ี 1  ครูอ่านเร่ืองให้นักเรียนฟัง 
 จุดมุ่งหมาย  
 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของเรื่องโดยรวม 
 กิจกรรม  
 ครูอ่านนิทานจากค าพื้นฐานให้นักเรียนฟังอย่างมีชีวิตชีวา โดยอาศัยเทคนิคการเล่าเรื่องให้นักเรียน
สนใจฟัง ครูแสดงท่าทางประกอบไปด้วย ถ้าภาพยังไม่สามารถสื่อความหมายได้เพียงพอครูควรใช้การสนทนา
กับนักเรียนช่วยในการสื่อความหมายโดยใช้ค าถามง่าย ๆ ให้ดูภาพประกอบทุกหน้าตั้งแต่หน้าปกถึงท้ายเล่ม
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดสามารถพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับค าในเร่ืองได้ 
 การประเมินผล  
 สังเกตนักเรียนจากการสนทนาโต้ตอบค าถามครู เกี่ยวกับเน้ือหาในนิทาน ใคร ท าอะไร  ที่ไหน เมื่อไหร่ 
อย่างไร 
 

ข้ันท่ี 2 ให้นักเรียนเล่าเร่ืองย้อนกลับ อภิปรายเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟัง  
 จุดมุ่งหมาย 
 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายในรายละเอียดของเรื่องได้ 
 กิจกรรม  
 ครูเข้าสู่บทเรียนโดยค าถามง่าย ๆ ให้นักเรียนเล่าเร่ืองที่ครูอ่านให้ฟังแล้วในขั้นตอนที่ 1 ครูช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนทุกคนได้พูดแสดงความคิดเห็น นักเรียนช่วยกันเล่าเร่ือง และล าดับเรื่องได้จนจบ ครูสนทนา
และให้นักเรียนอ่านตามหนังสือทุกหน้า ครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติโดยอาสาสมัครเป็นผู้แสดงตัวละคร
ในเรื่องครูมีหน้าที่เป็นผู้ก ากับ 
 

ขั้นที่ 1 ครูเล่าเร่ืองให้นักเรียนฟัง 

ขั้นที่ 2 ให้นักเรียนเล่าเร่ืองย้อนกลับ อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง 

ขั้นที่ 3 นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคเปเปอร์มาเช่เป็นค าพื้นฐานจากนิทานร่วมกับ
ครูและเพื่อน 

ขั้นที่ 4 ท าบัตรค าพื้นฐานเล่มใหญ่ 

ขั้นที่ 5 ทบทวนและฝึกความแม่นย า 
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 การประเมินผล 
 สังเกตความถูกต้องจากการเล่าเร่ืองย้อนกลับของนักเรียน ตามล าดับเรื่องการสื่อสารความเข้าใจเน้ือ
เรื่องการแสดงบทบาทสมมุติ 
 

ข้ันท่ี 3 นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคเปเปอร์มาเช่เป็นค าพ้ืนฐานจากนิทานร่วมกับครูและเพ่ือน 
 จุดมุ่งหมาย  
 3.1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักตัวอักษรที่ใช้แทนความหมายของค าพื้นฐานต่าง ๆ ที่เรียน 

3.2 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจลีลาของการเขียนตัวอักษร และความสัมพันธ์ของเสียงตัวอักษรน้ัน ๆ  
3.3 เพื่อให้นักเรียนสื่อความหมายของตนจากการพูดเป็นภาษาเขียนได้  
3.4 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และใช้จินตนาการในการสื่อความหมาย 

 กิจกรรม  
 ครูเตรียมกระดาษที่มีตัวอักษรค าพื้นฐานแล้วให้นักเรียนปะติดค าพื้นฐานอนุบาลด้วยเทคนิคเปเปอร์
มาเช่ โดยให้นักเรียนเลือกค าพื้นฐานด้วยตนเองแล้วให้พูดออกเสียงค าพื้นฐานที่นักเรียนเลือกให้เพื่อนฟังและ
พูดตาม 
 การประเมินผล 
 สังเกตการพูดออกเสียงค าพื้นฐานและประโยคต่าง ๆ 
 

ข้ันท่ี 4 ท าบัตรค าพ้ืนฐานภาษาไทยเล่มใหญ่ 
 จุดมุ่งหมาย  
 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพูดและอ่านออกเสียงค าและแสดงออกถึงความหมายของค าและประโยคของ
เรื่องที่อ่านได้ 
 กิจกรรม  
 ครูให้นักเรียนตกแต่งค าพื้นฐาน โดยให้เด็กเขียนค าพื้นฐานลงในใบงาน และวาดภาพประกอบค า
พื้นฐานภาษาไทยอนุบาล แล้วให้นักเรียนผลัดกันพูดออกเสียงค า เขียนชื่อตนเองและให้นักเรียนช่วยกันพูด
หน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟัง 
 การประเมิน  
 สังเกตการเขียนค าพื้นฐานภาษาไทยอนุบาล 
 

ข้ันท่ี 5 ทบทวนและฝึกความแม่นย า 
 จุดมุ่งหมาย  
 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาจนเกิดความแม่นย า 
 กิจกรรม  
 ครูให้นักเรียนใช้บัตรค าพื้นฐานที่ปะติดด้วยเทคนิคเปเปอร์มาเช่ ผลัดกันออกมาอ่านให้เพื่อน ๆ ฟัง
แล้วให้เพื่อนพูดออกเสียงค าตามเพื่อนทีละคน และให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ความหมายของค าจากบัตรค า
พื้นฐาน 
 การประเมิน  
 สังเกตการอ่านค าพื้นฐานของนักเรียน 
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การวัดและประเมินผล  
 ทดสอบความถูกต้องจากแบบทดสอบการใช้ทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทาน ตามแนว
ทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวมส าหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประกอบด้วย  
 1. แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาด้านการฟัง จ านวน 20 ข้อ 
 2. แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาด้านการพูด จ านวน 10 ข้อ 
 3. แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาด้านการอ่าน จ านวน 10 ข้อ 
 4. แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาด้านการเขียน จ านวน 10 ข้อ 
 

 3.3 ข้ันตอนการตรวจสอบ (Check) 
 แผนการส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทานโดยใช้แนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์
รวมส าหรับปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้แผน One Group Pretest-posttest Design 

กลุ่มตัวอย่าง 
ทดสอบก่อนการจัด

ประสบการณ์ 
การจัดประสบการณ์ 

ทดสอบหลังการจัด
ประสบการณ์ 

E T1 X T2 

 E คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านธารทอง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จ านวน 32 
คน 
 T1 คือ การทดสอบก่อนการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทาน
ตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม 
 X คือ การจัดประสบการณ์การทดสอบก่อนการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค า
พื้นฐานจากนิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม จ านวน 15 แผน 
 T2 คือ การทดสอบหลังการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทาน
ตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม 
 

4. ประเมินผลและปรับปรุงช้ินงาน (Act) 
 จากการทดสอบวัดทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์
รวม ทั้งก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ เมื่อน ามาหาร้อยละความก้าวหน้าคะแนนของนักเรียนจ านวน 32 
คน เทียบกับเกณฑ์ความก้าวหน้าร้อยละ 10 โดยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า มี
นักเรียนผ่านเกณฑ์ซึ่งใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 10 ซึ่งครูได้จัดประสบการณ์พัฒนาทักษะทางภาษา ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเป็นการทบทวนความจ าของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์  มีการสอดแทรกค า
คล้องจองและเพลงต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เด็กเบื่อในการเรียนรู้ทักษะทางภาษา 
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5. ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ตารางท่ี 1 แสดงคะแนน  ร้อยละทักษะทางภาษาด้านการฟัง  และร้อยละความก้าวหน้าคะแนน
ทักษะทางภาษาด้านการฟังของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค า
พื้นฐานจากนิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม เทียบกับเกณฑ์ความก้าวหน้า ร้อยละ 10 

 
นักเรียน 

คนท่ี 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
ผลการตัดสิน 
(ร้อยละ 10) 

การฟัง 
คะแนนเต็ม 

(20 คะแนน) 
ร้อยละ 

การฟัง 
คะแนนเต็ม 

(20 คะแนน) 
ร้อยละ 

1 7 35 10 50 15 ผ่าน 
2 8 40 11 55 15 ผ่าน 
3 8 40 10 50 10 ผ่าน 
4 7 35 10 50 15 ผ่าน 
5 10 50 12 60 10 ผ่าน 
6 8 40 10 50 10 ผ่าน 
7 4 20 12 60 10 ผ่าน 
8 4 20 15 75 55 ผ่าน 
9 6 30 12 60 30 ผ่าน 

10 5 55 15 75 20 ผ่าน 
11 7 35 11 55 20 ผ่าน 
12 9 45 16 80 35 ผ่าน 
13 7 35 13 65 30 ผ่าน 
14 8 40 15 75 35 ผ่าน 
15 8 40 17 85 45 ผ่าน 
16 7 35 11 55 20 ผ่าน 
17 7 35 11 55 20 ผ่าน 
18 11 55 16 80 25 ผ่าน 
19 8 40 10 50 10 ผ่าน 
20 8 40 11 55 15 ผ่าน 
21 6 30 11 55 25 ผ่าน 
22 5 25 10 50 25 ผ่าน 
23 7 35 12 60 25 ผ่าน 
24 11 55 15 75 20 ผ่าน 
25 10 50 16 80 30 ผ่าน 
26 9 45 11 55 10 ผ่าน 
27 5 25 10 50 25 ผ่าน 
28 6 30 12 60 30 ผ่าน 
29 7 35 12 60 25 ผ่าน 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 
นักเรียน 

คนท่ี 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
ผลการตัดสิน 
(ร้อยละ 10) 

การฟัง 
คะแนนเต็ม 

(20 คะแนน) 
ร้อยละ 

การฟัง 
คะแนนเต็ม 

(20 คะแนน) 
ร้อยละ 

30 8 40 15 75 35 ผ่าน 
31 8 40 12 60 20 ผ่าน 
32 8 40 10 50 10 ผ่าน 

ค่าเฉลี่ย 7.41 37.97 12.31 61.56 22.66  
จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า ร้อยละของความสามารถทักษะทางภาษาด้านการฟังจากการท า

แบบทดสอบหลังเรียน (ร้อยละ 61.56) สูงกว่าก่อนเรียน (ร้อยละ 37.97) โดยนักเรียนทุกคนท าคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และคะแนนจากการทดสอบวัดทักษะทางภาษาด้านการฟังด้วยค าพื้นฐานจาก
นิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม เมื่อน ามาหาร้อยละความก้าวหน้าคะแนนของนักเรียน
จ านวน 32 คน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ความก้าวหน้าร้อยละ 10 โดยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  

 

ตารางท่ี 2 แสดงคะแนน  ร้อยละทักษะทางภาษาด้านการพูด  และร้อยละความก้าวหน้าคะแนน
ทักษะทางภาษาด้านการพูดของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค า
พื้นฐานจากนิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม เทียบกับเกณฑ์ความก้าวหน้า ร้อยละ 10 

 
นักเรียน 

คนท่ี 

ก่อนเรียน หลังเรียน ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

  

ผลการตัดสิน 
(ร้อยละ 10) 

 
การพูด 

คะแนนเต็ม 
(10 คะแนน) 

ร้อยละ 
การพูด 

คะแนนเต็ม 
(10 คะแนน) 

ร้อยละ 

1 4 40 7 70 30 ผ่าน 
2 5 50 9 90 40 ผ่าน 
3 6 60 8 80 20 ผ่าน 
4 5 50 10 100 50 ผ่าน 
5 8 80 9 90 10 ผ่าน 
6 7 70 9 90 20 ผ่าน 
7 4 40 10 100 60 ผ่าน 
8 3 30 10 100 70 ผ่าน 
9 5 50 8 80 30 ผ่าน 

10 4 40 10 100 60 ผ่าน 
11 4 40 7 70 30 ผ่าน 
12 6 60 10 100 40 ผ่าน 
13 8 80 9 90 10 ผ่าน 
14 8 80 10 100 20 ผ่าน 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  
 

 
นักเรียน 

คนท่ี 

ก่อนเรียน หลังเรียน ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

  

ผลการตัดสิน 
(ร้อยละ 10) 

 
การพูด 

คะแนนเต็ม 
(10 คะแนน) 

ร้อยละ 
การพูด 

คะแนนเต็ม 
(10 คะแนน) 

ร้อยละ 

15 7 70 9 90 20 ผ่าน 
16 6 60 10 100 40 ผ่าน 
17 6 60 8 80 20 ผ่าน 
18 9 90 10 100 10 ผ่าน 
19 9 90 10 100 10 ผ่าน 
20 8 80 9 90 10 ผ่าน 
21 7 70 8 80 10 ผ่าน 
22 5 50 9 90 40 ผ่าน 
23 6 60 7 70 10 ผ่าน 
24 9 90 10 100 10 ผ่าน 
25 9 90 10 100 10 ผ่าน 
26 7 70 10 100 30 ผ่าน 
27 5 50 10 100 50 ผ่าน 
28 5 50 10 100 50 ผ่าน 
29 7 70 8 80 10 ผ่าน 
30 6 60 10 100 40 ผ่าน 
31 7 70 9 90 20 ผ่าน 
32 7 70 10 100 30 ผ่าน 

ค่าเฉลี่ย 6.31 63.13 9.16 91.56 28.44  
จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ร้อยละของความสามารถทักษะทางภาษาด้านการพูดจากการท า

แบบทดสอบหลังเรียน (ร้อยละ 91.56) สูงกว่าก่อนเรียน (ร้อยละ 63.13) โดยนักเรียนทุกคนท าคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และคะแนนจากการทดสอบวัดทักษะทางภาษาด้านการพูดด้วยค าพื้นฐานจาก
นิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม เมื่อน ามาหาร้อยละความก้าวหน้าคะแนนของนักเรียน
จ านวน 32 คน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ความก้าวหน้าร้อยละ 10 โดยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
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ตารางท่ี 3 แสดงคะแนน  ร้อยละทักษะทางภาษาด้านการอ่าน  และร้อยละความก้าวหน้าคะแนน
ทักษะทางภาษาด้านการอ่านของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วย
ค าพื้นฐานจากนิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม เทียบกับเกณฑ์ความก้าวหน้า ร้อยละ 10 

 
นักเรียน 

คนท่ี 

ก่อนเรียน หลังเรียน ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

  

ผลการตัดสิน 
(ร้อยละ 10) 

 
การอ่าน 

คะแนนเต็ม 
(10 คะแนน) 

ร้อยละ 
การอ่าน 

คะแนนเต็ม 
(10 คะแนน) 

ร้อยละ 

1 4 40 8 80 40 ผ่าน 
2 4 40 10 100 60 ผ่าน 
3 5 50 7 70 20 ผ่าน 
4 4 40 10 100 60 ผ่าน 
5 6 60 9 90 30 ผ่าน 
6 5 50 9 90 40 ผ่าน 
7 4 40 10 100 60 ผ่าน 
8 3 30 10 100 70 ผ่าน 
9 4 40 10 100 60 ผ่าน 

10 4 40 10 100 60 ผ่าน 
11 5 50 7 70 20 ผ่าน 
12 6 60 10 100 40 ผ่าน 
13 5 50 10 100 50 ผ่าน 
14 7 70 10 100 30 ผ่าน 
15 8 80 10 100 20 ผ่าน 
16 6 60 10 100 40 ผ่าน 
17 6 60 7 70 10 ผ่าน 
18 8 80 10 100 20 ผ่าน 
19 8 80 10 100 20 ผ่าน 
20 7 70 10 100 30 ผ่าน 
21 6 60 8 80 20 ผ่าน 
22 5 50 8 80 30 ผ่าน 
23 6 60 8 80 20 ผ่าน 
24 8 80 10 100 20 ผ่าน 
25 8 80 10 100 20 ผ่าน 
26 7 70 10 100 30 ผ่าน 
27 5 50 10 100 50 ผ่าน 
28 5 50 10 100 50 ผ่าน 
29 6 60 10 100 40 ผ่าน 
30 6 60 10 100 40 ผ่าน 

 



13 
 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

 
นักเรียน 

คนท่ี 

ก่อนเรียน หลังเรียน ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

  

ผลการตัดสิน 
(ร้อยละ 10) 

 
การอ่าน 

คะแนนเต็ม 
(10 คะแนน) 

ร้อยละ 
การอ่าน 

คะแนนเต็ม 
(10 คะแนน) 

ร้อยละ 

31 5 50 9 90 40 ผ่าน 
32 6 60 10 100 40 ผ่าน 

ค่าเฉลี่ย 5.69 56.88 9.38 93.75 36.88  
จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า ร้อยละของความสามารถทักษะทางภาษาด้านการอ่านจากการท า

แบบทดสอบหลังเรียน (ร้อยละ 93.75) สูงกว่าก่อนเรียน (ร้อยละ 56.88) โดยนักเรียนทุกคนท าคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และคะแนนจากการทดสอบวัดทักษะทางภาษาด้านการอ่านด้วยค าพื้นฐานจาก
นิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม เมื่อน ามาหาร้อยละความก้าวหน้าคะแนนของนักเรียน
จ านวน 32 คน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ความก้าวหน้าร้อยละ 10 โดยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
 

ตารางท่ี 4 แสดงคะแนน  ร้อยละทักษะทางภาษาด้านการเขียน  และร้อยละความก้าวหน้าคะแนน
ทักษะทางภาษาด้านการเขียนของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วย
ค าพื้นฐานจากนิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม เทียบกับเกณฑ์ความก้าวหน้า ร้อยละ 10 

 
นักเรียน 

คนท่ี 

ก่อนเรียน หลังเรียน ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

  

ผลการตัดสิน 
(ร้อยละ 10) 

 
การเขียน 

คะแนนเต็ม 
(10 คะแนน) 

ร้อยละ 
การเขียน 

คะแนนเต็ม 
(10 คะแนน) 

ร้อยละ 

1 3 30 8 80 50 ผ่าน 
2 3 30 10 100 70 ผ่าน 
3 5 50 8 80 30 ผ่าน 
4 3 30 10 100 70 ผ่าน 
5 4 40 10 100 60 ผ่าน 
6 5 50 9 90 40 ผ่าน 
7 3 30 10 100 70 ผ่าน 
8 4 40 10 100 60 ผ่าน 
9 3 30 10 100 70 ผ่าน 

10 4 40 10 100 60 ผ่าน 
11 5 50 8 80 30 ผ่าน 
12 5 50 9 90 40 ผ่าน 
13 5 50 10 100 50 ผ่าน 
14 7 70 10 100 30 ผ่าน 
15 7 70 9 90 20 ผ่าน 
16 6 60 9 90 30 ผ่าน 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 

นักเรียน 
คนท่ี 

ก่อนเรียน หลังเรียน ร้อยละ
ความก้าวหน้า 

  

ผลการตัดสิน 
(ร้อยละ 10) 

 
การเขียน 

คะแนนเต็ม 
(10 คะแนน) 

ร้อยละ 
การเขียน 

คะแนนเต็ม 
(10 คะแนน) 

ร้อยละ 

17 6 60 7 70 10 ผ่าน 
18 8 80 9 90 10 ผ่าน 
19 6 60 10 100 40 ผ่าน 
20 7 70 10 100 30 ผ่าน 
21 6 60 8 80 20 ผ่าน 
22 4 40 8 80 40 ผ่าน 
23 5 50 8 80 30 ผ่าน 
24 6 60 10 100 40 ผ่าน 
25 6 60 9 90 30 ผ่าน 
26 7 70 9 90 20 ผ่าน 
27 5 50 10 100 50 ผ่าน 
28 4 40 10 100 60 ผ่าน 
29 5 50 10 100 50 ผ่าน 
30 5 50 10 100 50 ผ่าน 
31 5 50 10 100 50 ผ่าน 
32 6 60 10 100 40 ผ่าน 

ค่าเฉลี่ย 5.09 50.94 9.31 93.13 42.19  
จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ร้อยละของความสามารถทักษะทางภาษาด้านการเขียนจากการท า

แบบทดสอบหลังเรียน (ร้อยละ 93.13) สูงกว่าก่อนเรียน (ร้อยละ 50.94) โดยนักเรียนทุกคนท าคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และคะแนนจากการทดสอบวัดทักษะทางภาษาด้านการเขียนด้วยค าพื้นฐานจาก
นิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม  เมื่อน ามาหาร้อยละความก้าวหน้าคะแนนของนักเรียน
จ านวน 32 คน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ความก้าวหน้าร้อยละ 10 โดยสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
 

สรุปผล 
 จากการส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม
ส าหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านธารทอง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบว่า 

1.เด็กมีทักษะทางภาษาด้านการฟังหลังการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษา 
(ร้อยละ 61.56) สูงกว่าก่อนเรียน (ร้อยละ 37.97)  

2.เด็กมีทักษะทางภาษาด้านการพูดหลังการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษา 
(ร้อยละ 91.56) สูงกว่าก่อนเรียน (ร้อยละ 63.13) 

3.เด็กมีทักษะทางภาษาด้านการอ่านหลังการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษา 
(ร้อยละ 93.75) สูงกว่าก่อนเรียน (ร้อยละ 56.88) 
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4.เด็กมีทักษะทางภาษาด้านการเขียนหลังการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษา   
(ร้อยละ 93.13) สูงกว่าก่อนเรียน (ร้อยละ 50.94)  

โดยนักเรียนทุกคนท าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่นักเรียนได้รับ
การจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทานตามแนวทางการเรียนรู้แบบองค์รวม 
และคะแนนจากการทดสอบวัดทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนด้วยค าพื้นฐานจาก
นิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม เมื่ อน ามาหาร้อยละความก้าวหน้าคะแนนของนักเรียน
จ านวน 32 คน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ความก้าวหน้าร้อยละ 10 โดยสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ และพบว่า มีนักเรียน
ผ่านเกณฑ์ซึ่งใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ต้ังไว้ร้อยละ 10 เห็นควรได้รับการส่งเสริมทักษะทางภาษาเพิ่มเติม ซึ่งครูได้
ได้จัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 ต่อไปและเป็นการทบทวน
ความจ าของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์  มีการสอดแทรกค าคล้องจองและเพลงต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เด็กเบื่อในการเรียนรู้
ทักษะทางภาษา 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 จากการทดสอบวัดทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทานโดยใช้แนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์
รวมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 พบว่า นักเรียนใช้ทักษะทางภาษาได้แก่  การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
ได้เหมาะสมกับวัย โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยใช้ภาษาไทยพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวันกับคนใน
ครอบครัว เพื่อน ๆ ในกลุ่มชนเผ่าเดียวกัน และในห้องเรียนได้ สามารถรับสาร ส่งสารการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนได้ดี 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 มีสื่อ และนวัตกรรมที่หลากหลายในการส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทานโดยใช้แนว
ทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสามารถน าเทคนิคการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวมจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยเพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาครบทั้ง 4 ด้าน 
 

6. ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน 
 2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 3. การประยุกต์ใช้สิ่งของต่าง ๆ ที่เหลือใช้จากการใช้งานของวัสดุ ที่หาง่ายตามสถานศึกษา 
 4. มีความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
 5. ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมและความต้ังใจที่น าประสบการณ์การท างานมาพัฒนา ปรับปรุง ระบบ
การท างานอย่างต่อเน่ือง 
 6. ผู้เชี่ยวชาญให้ความช่วยเหลือชี้แนะ 
 

7. บทเรียนท่ีได้รับ 
 1. การส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทานโดยใช้แนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม 
ท าให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษา โดยมีครูผู้สอนระดับอนุบาลให้ความส าคัญกับการน าค าพื้นฐานจากนิทานโดย
ใช้แนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 2. การพัฒนางานร่วมกัน ความจริงจังในการปฏิบัติงาน การท างานเป็นทีม การมีส่วนรับผิดชอบ
ร่วมกันในการปฏิบัติงาน ความร่วมมือร่วมใจ การเอาใจใส่ เสียสละ การอุทิศตนเองของบุคลากร ส่งผลให้งาน
ประสบผลส าเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
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 3. เมื่อความส าเร็จสู่ เป้าหมายความภาคภูมิใจในการท าหน้าที่ที่ รับผิดชอบอย่างสมบูรณ์สามารถ
พัฒนางานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

8. การเผยแพร่ 
 8.1 การเผยแพร่ 
 1. เผยแพร่ผลงานผ่านเว็บไซต์โรงเรียนบ้านธารทอง  
 2.เผยแพร่ผลงานให้กับ โรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลแม่เงินน าไปใช้ 
 3.เผยแพร่ผลงานให้กับ โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาต าบลแม่เงินน าไปใช้ 
 4.การศึกษาดูงานของคณะบุคลากรทางการศึกษาจาก โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกล
ปทุมวันอนุสรณ์ 9) 
 8.2 การได้รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได้รับ 
 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย ด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย ด้านการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ระดับปฐมวัย รอบตัวแทน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

3. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice) ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาต าบลแม่เงิน  ณ โรงเรียนบ้านไร่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
พ.ศ.2564 
 

9. การขยายผลต่อยอด หรือ ประยุกต์ใช้ผลงาน/นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ 
 9.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถอดบทเรียน 
 จากการส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค าพื้นฐานจากนิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม
ส าหรับปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย คือ
การใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ภาษาที่เป็นไปตามการรับรู้โดยธรรมชาติของเด็ก โดยมี 5 ขั้นตอน 
ในการเรียนรู้ ท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ทางภาษาที่กระตุ้นเร้าความสนใจ โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ด้วยเทคนิคเปเปอร์มาเช่ ซึ่งเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็ก  ๆ ต่างชื่นชอบ และสนุกสนานเพลิดเพลิน 
นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคเปเปอร์มาเช่เป็นค าพื้นฐานจากนิทานร่วมกับครูและเพื่อน  และท า
บัตรค าพื้นฐานเล่มใหญ่เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนภาษาด้วยค าพื้นฐานเพื่อเป็นการทบทวนและ
ฝึกความแม่นย า ท าให้นักเรียนสามารถจดจ าค าพื้นฐานภาษาไทยและสามารถบอกความหมายของค าพื้นฐาน
ได้ การใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัย ได้แก่ การระบายสี การปั้นดินน้ ามัน และการฉีกตัดปะ 
ให้เป็นค าพื้นฐานภาษาไทย ค าพยัญชนะภาษาไทย และค าประสมสระภาษาไทยต่าง ๆ โดยใช้การสอนแบบ
องค์รวม 5 ขั้นตอน สามารถน าไปใช้ให้กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 ได้ 
 9.2 การเรียนรู้เพ่ือการต่อยอดและการขยายผล 
 บัตรค าพื้นฐานภาษาไทยอนุบาลด้วยเทคนิคเปเปอร์มาเช่จ านวน 242ค า ครูสามารถน าไปประยุกต์ใช้
เป็นกิจกรรมเกมการศึกษาการเรียงประโยคอย่างง่าย โดยครูแยกหมวดหมู่ค าพื้นฐานอนุบาลออกเป็น 12 
หมวด ได้แก่ หมวดเครือญาติ 14 ค า หมวดดอกไม้ 4 ค า หมวดผลไม้ 18 ค า หมวดผัก 10 ค า หมวดพาหนะ 
4 ค า หมวดสถานที่ 13 ค า หมวดสัตว์ 25 ค า หมวดสิ่งของ 27 ค า หมวดเคร่ืองแต่งกาย-เคร่ืองนอน 11 ค า 
หมวดอวัยวะ 21 ค า หมวดต าแหน่ง-อาชีพ 22 ค า หมวดอาหาร 12 ค า และหมวดค ากริยา 61 ค าโดยให้
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เด็กออกมาหน้าชั้นเรียนทีละคนเลือกค าพื้นฐานที่เด็กสนใจ แล้วน ามาเรียงประโยคง่าย ๆ โดยครูเป็นผู้ส่งเสริม 
สนับสนุน และชี้แนะเด็กในการเรียงประโยคและการอ่านประโยคง่าย ๆ น้ัน เด็กปฐมวัยจะสามารถหัดพูด
ประโยคภาษาไทย และเข้าใจความหมายในประโยคภาษาไทยได้ดีมากยิ่งขึ้น    
 

ภาคผนวก  ก 
ตัวอย่างแบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาด้วยค าพ้ืนฐานภาษาไทยจากนิทานโดยใช้แนวการเรียนรู้ภาษา

แบบองค์รวมส าหรับนักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3 
 

ทดสอบวัดทักษะด้านการฟัง 
ตอนท่ี 1  การเข้าใจความหมายของค า 
จุดประสงค์ เพื่อทดสอบความเข้าใจในการแปลความหมาย หรือสื่อความหมายในค าที่ได้ยินได้อย่างถูกต้อง  
เกณฑ์การให้คะแนน นักเรียนตอบถูกให้ 1 คะแนน  นักเรียนตอบไม่ถูกหรือไม่ตอบ ให้ 0 คะแนน 
ลักษณะแบบทดสอบ   แบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 
จ านวนข้อสอบ   จ านวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ค าช้ีแจง 
1. แบบทดสอบฉบับน้ีเป็นแบบทดสอบรายบุคคล 
2. ให้นักเรียนดูภาพทีละข้อและตอบว่ามีภาพอะไรบ้าง 
3. ครูพูดซ้ าแล้วอีกคร้ังแล้วให้นักเรียนพูดตาม 
4. ครูอ่านค าถามทีละข้อแล้วให้นักเรียน (X) ทับภาพที่ตรงกับความหมายของค าที่เป็นค าตอบ ท าแบบทดสอบ
ไปพร้อมๆกัน 

ค าสั่ง ให้นักเรียนกากบาท (X) ทับภาพท่ีตรงกับค าตอบ 
ข้อที่ 1 
เมื่อคืนหนูหน่อยดูโทรทัศน์แล้วเผลอหลับไป ในตอนเช้าหนูหน่อยตกใจขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงไก่ขัน จึงลุก
ขึ้นมาเก็บที่นอน อาบน้ า แต่งตัวเตรียมตัวไปโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่ชมหนูหน่อยว่าเป็นเด็กดี ขยันเรียน หนู
หน่อยดีใจมาก 
ค าถาม ตอนเช้าหนูหน่อยต่ืนเพราะได้ยินเสียงอะไร 

 
 
 
 
 

  

ข้อที่ 2 
วันน้ีในครัวมีมะเขือ กะหล่ าปลี คุณแม่จะเลือกท าผัดกะหล่ าปลีให้ลูกรับประทานอาหารเย็น จึงขอให้หนูแตง

ช่วยล้างผักให้ หนูแดงเป็นเด็กน่ารักจึงช่วยคุณแม่ล้างผักหลายคร้ังจนผักสะอาดดี แล้วออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆ  
ค าถาม คุณแม่ใช้ผักอะไรท าอาหารเย็น 
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ภาคผนวก  ข 
ตัวอย่าง แผนการจัดประสบการณ์การส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยค าพ้ืนฐาน 

จากนิทานโดยใช้แนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม ช้ันอนุบาลปีท่ี 3  
สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัวเด็ก     นิทานเร่ือง อาหม่ีหลงป่า 
วันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563      เวลา 09.30-10.00 น. 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ แผนการจัดประสบการณ์ท่ี 3,4 (30 นาที) 
จุดประสงค์ 

1. นักเรียนเข้าใจความหมายของนิทานเรื่อง อาหมี่หลงป่าได้ 
2. นักเรียนเข้าใจความหมายในรายละเอียดของเรื่องได้ 
3. นักเรียนรู้จักตัวอักษรที่ใช้แทนความหมายของค าพื้นฐานต่าง ๆ ที่เรียน 
4. นักเรียนเข้าใจลีลาของการเขียนตัวอักษร และความสัมพันธ์ของเสียงตัวอักษรน้ัน ๆ  
5. นักเรียนสื่อความหมายของตนจากการพูดเป็นภาษาเขียนได้  
6. นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และใช้จินตนาการในการสื่อความหมาย 
7. นักเรียนฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาจนเกิดความแม่นยะ 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระท่ีควรเรียนรู้ 
 1. นิทานเร่ือง อาหมี่หลงป่า 
 2. นิทานจากจินตนาการ 
             ประสบการณ์ส าคัญ 
 ด้านร่างกาย 
   1. การเคลื่อนไหวอยู่กับที่/เคลื่อนที่ 
 ด้านอารมณ์ จิตใจ 
   1.การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี 
   2.การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
 ด้านสังคม 
   1. การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
   2. การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 ด้านสติปัญญา 
   1. การฟังเพลง นิทาน หรือเร่ืองราวต่างๆ 
   2. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
   3. การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกับตนเอง 
   4. การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ  
   5. การพูดเรียงล าดับค าเพื่อใช้ในการสื่อสาร 
วิธีด าเนินกิจกรรม 

ข้ันเตรียมการเล่านิทาน 
 1. เด็กและครูร่วมกันร้องพร้อมเต้นประกอบเพลง “เป็ด”  
 2. เด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงในการท ากิจกรรมร่วมกัน  
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ข้ันกิจกรรมการเล่านิทานตามแนวทางการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม 5 ข้ันตอน 
 ข้ันท่ี 1  ครูอ่านเร่ืองให้นักเรียนฟัง 
  ครูอ่านนิทานเรื่องอาหมี่หลงป่าให้นักเรียนฟังอย่างมีชีวิตชีวา โดยแสดงท่าทางประกอบไป
ด้วย ใช้การสนทนากับนักเรียนช่วยในการสื่อความหมายจากเน้ือหาในนิทานโดยใช้ค าถามง่าย ๆ กรณีที่ภาพ
ยังไม่สามารถสื่อความหมายได้เพียงพอ ให้นักเรียนดูภาพประกอบทุกหน้าตั้งแต่หน้าปกถึงท้ายเล่ม จากน้ัน 
เด็ก ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพแต่ละภาพร่วมกันว่า มีใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 
 ข้ันท่ี 2 ให้นักเรียนเล่าเร่ืองย้อนกลับ อภิปรายเก่ียวกับเร่ืองท่ีฟัง 
 ครูให้นักเรียนเล่าเรื่องที่ครูอ่านให้ฟังแล้วในขั้นตอนที่ 1 ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็น โดยนักเรียนช่วยกันเล่าเร่ืองเรียงล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้ังแต่แรกไปจนถึงตอนท้ายของเรื่อง โดย
เล่าเรื่องราวตามจินตนาการให้สอดคล้องกับภาพ ให้เรื่องราวมีความต่อเน่ืองเชื่อมกัน โดยการใช้ค าที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ถ่ายทอดเรื่องราวให้เพื่อน และครูเกิดความเข้าใจ จากน้ันครูให้นักเรียนอ่านนิทาน
ตามหนังสือนิทานทุกหน้า และให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติโดยอาสาสมัครเป็นผู้แสดงตัวละครในเรื่อง ครู
เป็นผู้ก ากับและคอยกระตุ้นช่วยเหลือในการท ากิจกรรม 
 ข้ันตอนท่ี 3 นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคเปเปอร์มาเช่เป็นค าพ้ืนฐานจากนิทาน
ร่วมกับครูและเพ่ือน 
  ครูเตรียมกระดาษที่มีตัวอักษรค าพื้นฐานแล้วให้นักเรียนปะติดค าพื้นฐานอนุบาลด้วยเทคนิค
เปเปอร์มาเช่ โดยให้นักเรียนเลือกค าพื้นฐานด้วยตนเองแล้วให้พูดออกเสียงค าพื้นฐานที่นักเรียนเลือกให้เพื่อน
ฟังและพูดตาม 
  ข้ันตอนท่ี 4 ท าบัตรค าพ้ืนฐานภาษาไทยเล่มใหญ่ 
  ครูให้ นักเรียนตกแต่งค าพื้นฐาน โดยให้ เด็กเขียนค าพื้นฐานลงในใบงาน และวาด
ภาพประกอบค าพื้นฐานภาษาไทยอนุบาล แล้วให้นักเรียนผลัดกันพูดออกเสียงค า เขียนชื่อตนเองและให้
นักเรียนช่วยกันพูดหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟัง 
  ข้ันตอนท่ี 5 ทบทวนและฝึกความแม่นย า 
  ครูให้นักเรียนใช้บัตรค าพื้นฐานที่ปะติดด้วยเทคนิคเปเปอร์มาเช่ ผลัดกันออกมาอ่านให้ 
เพื่อน ๆ ฟังแล้วให้เพื่อนพูดออกเสียงค าตามเพื่อนทีละคน และให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ความหมายของค า
จากบัตรค าพื้นฐาน 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
            1. หนังสือนิทานเร่ือง อาหมี่หลงป่า 
            2. ใบงานค าพื้นฐานภาษาไทยอนุบาลจากเน้ือเรื่องในนิทานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิค 
เปเปอร์มาเช่ 
การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตนักเรียนจากการสนทนาโต้ตอบค าถามครู เกี่ยวกับเน้ือหาในนิทาน ใคร ท าอะไร  ที่ไหน 
เมื่อไหร่ อย่างไร 

2. สังเกตความถูกต้องการตอบค าถามและการเล่าเรื่องย้อนกลับของนักเรียน  ตามล าดับเร่ืองการ
สื่อสารความเข้าใจเน้ือเรื่องการแสดงบทบาทสมมุติ 

3. สังเกตการพูดออกเสียงค าพื้นฐานและประโยคต่าง ๆ 
4. สังเกตการเขียนค าพื้นฐานภาษาไทยอนุบาล 
5. สังเกตการอ่านค าพื้นฐานของนักเรียน 
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ภาคผนวก ค 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการวางแผนและเตรียมการและออกแบบ/สร้างนิทานค าพ้ืนฐานอนุบาล 

 

ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง 
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นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานค าพ้ืนฐานด้วยเปเปอร์มาเช่ 

ทบทวนและฝึกความแม่นย า 
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การเผยแพร่ผลงาน 
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