บทที่ 5
สรุปผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) ประจาปีงบประมาณ
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กาหนดขอบเขตการดาเนินงานของโครงการฯ ไว้ ๒ กิจกรรมหลัก
ดังนี้
1. กำกับ ดูแล ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
2. คัดเลือกรูปแบบ/แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยระดับภำค
ดังนั้นสานักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ จึงสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมและนาเสนอผลการดาเนินงาน
โครงการ ตามขอบเขตการดาเนินงานโครงการฯ ที่กาหนดไว้ ดังนี้
๑. กำกับ ดูแล ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สำนักงำนศึก ษำธิ กำรภำค ๑๕ ก ำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จัง หวัดลำปำง จังหวัดลำพูน และจัง หวัด
แม่ฮ่องสอน จำนวน ๔ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒ สำนักงำนศึกษำกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ ๓ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลำพูน
ครั้งที่ ๔ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลำปำง
๒. คัดเลือกรูปแบบ/แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยระดับ
ภำค
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑๕ ได้จัดทำโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ในระดับพื้นที่ (ภำคและจังหวัด) ร่วมกับสำนักงำนศึกษำกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงำนศึกษำธิ กำร
จังหวัดลำปำง และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลำพูน ซึ่ง โครงกำรดังกล่ำวได้กำหนดให้มี กำรคัดเลือก
รูปแบบ/แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยระดับภำค เมื่อวันจันทร์
ที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม บี.พี. ซิตี้ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัง หวัดเชียงใหม่
โดยเชิญศึกษำธิกำรจังหวัด บุคลำกรในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือครูที่สอน
ระดับปฐมวัยในทุกสังกัด เข้ำร่วมงำน โดยมีผลกำรคัดเลือก ดังนี้
ผลงำนด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย (ครูผู้สอน)
1) ชื่อผลงำน กำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมแนวทฤษฎีกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสรรค์ด้วยปัญ ญำ
Constructionism โดยใช้ T-prime Model นำงอิ่มเอม จ๊ะปิน ครูโรงเรียนบ้ำนสำมขำ สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 2 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลำปำง
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2) ชื่อผลงำน กำรศึกษำผลกำรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
เรื่องกำรประสมคำและกำรอ่ำนคำที่ประสมของนักเรียนชั้นอนุบำล 1A/5 ว่ำที่ ร.ต.หญิงเบญจวรรณ
อุดก้อน โรงเรียนรพีเลิศวิทยำ สังกัดสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ลำพูน
3) ชื่อผลงำน กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนวิทยำศำสตร์และสะเต็มศึกษำ
เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำงสำวทิพำรัก น้อยวัน โรงเรียน
อนุบำลกฤษณพรรณ สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
4) ชื่ อ ผลงำน รำยงำนผลกำรพั ฒ นำควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ โดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมศิ ล ปะ
ของนักเรียนชั้นอนุบำล ๓/๓ โรงเรียนสันป่ำตอง (สุวรรณรำษฎร์วิทยำคำร) นำงวรำงคณำ เภำโพธิ์
โรงเรียนสันป่ำตอง (สุวรรณรำษฎร์วิทยำคำร) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่
ผลงำนด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย (ผู้บริหำร)
1) ชื่อผลงำน รูปแบบ 3 ดี มีควำมสุข 3G HAPPY MODEL นำยไพโรจน์ พงษ์บุผำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดพระธำตุลำปำงหลวง สัง กัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ลำปำง เขต 2 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลำปำง
2) ชื่อผลงำน แนวทำงปฎิบั ติที่เ ป็น เลิ ศ (Best Practice) โดยใช้ 4SURRE Model
นำงสำวสุรภี วงค์ไพบูลย์ ผู้จัดกำร-ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวิชชำนำรี สัง กัดสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลำปำง
3) ชื่อผลงำน กำรบริหำรสถำนศึกษำสไตล์รพีเลิศในยุค Disruption ดร.วำทิตย์ ตั้งรพีเลิศ
โรงเรียนรพีเลิศวิทยำ สังกัดสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลำพูน
4) ชื่อผลงำน กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัยโรงเรียน อบจ. บ้ำนจองคำ โดยใช้
กระบวนกำร PLC (Professional Learning Community) นำงสุนันทำ สุภำวสิทธิ์ โรงเรียน อบจ.
บ้ำนจองคำ สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5) ชื่อผลงำน รูปแบบกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยในด้ำนวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
ในห้องถิ่นของโรงเรียนวัดเวฬุวัน นำยจรัล ถำวร โรงเรียนวัดเวฬุวัน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร
ผลกำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ลควำมพึ ง พอใจ ของผู้ ร่ ว มงำนโครงกำรขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำกำรจั ด
กำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภำคและจังหวัด) สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑๕ ประจำปีงบประมำณ
พ .ศ. 2563 หำก พิ จำร ณำตำ มเก ณฑ์ ที่ ก ำหน ด ไ ว้ โ ดยภำ พ ร ว มอ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ มำ ก ที่ สุ ด
(  = 4.53) หำกพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ความพึง พอใจด้านขั้นตอนการจัดงาน ในภำพรวม
มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.56) รองลงมำ คือ ความพึง พอใจต่อเจ้าหน้าที่/วิทยากร มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด
(  = 4.55) ส่วนค่ำเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก (  = 4.50)
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้บริหำร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพใน
กำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรสมวัย และมีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้มีองค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัย นวัตกรรม รูปแบบหรือแนวทำงกำรดำเนินงำนส่งเสริม กำรดูแล
และพัฒนำเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภำพสูง Best Practice เพื่อกำรถ่ำยทอดและเผยแพร่สู่หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำนำไปใช้ประโยชน์ในกำรดำเนินงำน และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยต่อไป
๓. เด็กปฐมวัยได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษาในพื้นที่
๔. หน่ วยงานทางการศึ กษาในพื้ นที่ เกิ ดการบูรณาการการทางานร่ วมกันในการพั ฒนาการจั ด
การศึกษาปฐมวัย
๕. มีข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยในแต่ละพื้นที่ชัดเจน ทาให้การบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริม
การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติ
กำรประสำนงำนกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในบำงครั้งเกิดควำมคลำดเคลื่อน และไม่มีควำมเข้ำใจใน
กำรด ำเนิ น งำน หรื อ นโยบำยที่ ชั ด เจนระหว่ ำ งหน่ ว ยงำนสำยบั ง คั บ บั ญ ชำของหน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด
ในระดับ กระทรวง/กรม
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. หำกมีแผนพัฒนำกำรศึกษำเด็กปฐมวัยระดับชำติ มำเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดทำแผนฯ
ระดับจังหวัด จะทำให้แผนฯ เกิดควำมสอดคล้องและเป็นไปในแนวทำงเดียวกันมำกขึ้น
2. ควรมีหนังสือสั่งกำร หรือข้อตกลง ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรสนับสนุนกำรให้ข้อมูล
สำรสนเทศแก่สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
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3. หน่วยงำนต้นสังกัดแต่ละสัง กัดสร้ำงกำรรับรู้ ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรนำมำตรฐำนสถำน
พั ฒ นำเด็ ก ปฐมวั ย แห่ ง ชำติ พ.ศ. 2562 ไปใช้ และกำรใช้ ร ะบบข้ อ มู ล สำรสนเทศเด็ ก ปฐมวั ย ตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
4. ควรระบุกิจกรรมให้ชัดเจน เช่น ข้อมูลสำรสนเทศต้องกำรถึงระดับใด
5. สนับสนุนงบประมำณให้เพียงพอกับลักษณะของโครงกำร/กิจกรรม เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่
ครอบคลุมกับกำรจัดกำรพัฒนำกำรศึกษำทั้งระดับภำค และระดับจังหวัด
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินโครงกำร
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย รัฐบำลได้กำหนดเป็นนโยบำยสำคัญในกำรพัฒนำคนของ
ประเทศ ซึ่งถือว่ำเด็กปฐมวัยเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนำคตของประเทศ ฉะนั้น กำรพัฒนำโครงกำรส่งเสริม และ
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย ควรมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และร่วมมือกันทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่ำง
กระทรวง หน่วยงำน และสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรศึกษำในระดับปฐมวัย

รายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
สานักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓

