ก
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) สานักงานศึกษาธิการ
ภาค 15 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัยอย่าง
ทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย
๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
๓. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ
เกิดความตระหนัก เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน
การดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่เพิ่มขึ้น
๔. เพื่อบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พื้นที่
สรุปผลกำรดำเนินโครงกำร
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) สานักงานศึกษาธิการ
ภาค 15 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ได้สรุปผลการดาเนินงานตามขอบเขตการดาเนินงานของโครงการฯ
๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้
๑. กำกับ ดูแล ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
สานักงานศึก ษาธิการภาค ๑๕ ก ากับ ติดตาม การดาเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จัง หวัดลาปาง จังหวัดลาพูน และจัง หวัด
แม่ฮ่องสอน จานวน ๔ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒ สานักงานศึกษาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ ๓ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาพูน
ครั้งที่ ๔ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาปาง
๒. คัดเลือกรูปแบบ/แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยระดับ
ภำค
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ได้จัดทาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) ร่วมกับสานักงานศึกษาการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลาปาง และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาพูน ซึ่ง โครงการดังกล่าวได้กาหนดให้มี การคัดเลือก
รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับภาค เมื่อวันจันทร์
ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม บี.พี. ซิตี้ เชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยเชิญศึกษาธิการจังหวัด บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูที่สอน
ระดับปฐมวัยในทุกสังกัด เข้าร่วมงาน โดยมีผลการคัดเลือก ดังนี้
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
สานักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓

ข
ผลงำนด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย (ครูผู้สอน)
1) ชื่อผลงาน การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญ ญา
Constructionism โดยใช้ T-prime Model นางอิ่มเอม จ๊ะปิน ครูโรงเรียนบ้านสามขา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาปาง
2) ชื่อผลงาน การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่องการประสมคาและการอ่านคาที่ประสมของนักเรียนชั้นอนุบาล 1A/5 ว่าที่ ร.ต.หญิงเบญจวรรณ
อุดก้อน โรงเรียนรพีเลิศวิทยา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลาพูน
3) ชื่อผลงาน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา
เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย นางสาวทิพารัก น้อยวัน โรงเรียน
อนุบาลกฤษณพรรณ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
4) ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ ของ
นักเรียนชั้น อนุบาล ๓/๓ โรงเรียนสันป่ าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นางวรางคณา เภาโพธิ์
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ผลงำนด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย (ผู้บริหำร)
1) ชื่อผลงาน รูปแบบ 3 ดี มีความสุข 3G HAPPY MODEL นายไพโรจน์ พงษ์บุผา
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลาปางหลวง สัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาปาง เขต 2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาปาง
2) ชื่อผลงาน แนวทางปฎิบั ติที่เ ป็น เลิ ศ (Best Practice) โดยใช้ 4SURRE Model
นางสาวสุรภี วงค์ไพบูลย์ ผู้จัดการ-ผู้อานวยการโรงเรียนวิชชานารี สัง กัดสานักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาปาง
3) ชื่อผลงาน การบริหารสถานศึกษาสไตล์รพีเลิศในยุค Disruption ดร.วาทิตย์ ตั้งรพี
เลิศ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลาพูน
4) ชื่อผลงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียน อบจ. บ้านจองคา โดยใช้
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) นางสุนันทา สุภาวสิทธิ์ โรงเรียน อบจ.
บ้านจองคา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5) ชื่อผลงาน รูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยในด้านวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
ในห้องถิ่นของโรงเรียนวัดเวฬุวัน นายจรัล ถาวร โรงเรียนวัดเวฬุวัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ค
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้รับบริกำร
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลความพึ ง พอใจ ของผู้ ร่ ว มงานโครงการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) สานักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ประจาปีงบประมาณ
พ .ศ. 2563 หาก พิ จาร ณาตา มเก ณฑ์ ที่ ก าหน ด ไ ว้ โ ดยภา พ ร ว มอ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ มา ก ที่ สุ ด
(  = 4.53) หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึง พอใจด้านขั้นตอนการจัดงาน ในภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.56) รองลงมา คือ ความพึง พอใจต่อเจ้าหน้าที่/วิทยากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
(  = 4.55) ส่วนค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก (  = 4.50)
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย และมีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ได้มีองค์ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบหรือแนวทางการดาเนินงานส่งเสริม การดูแล
และพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพสูง Best Practice เพื่อการถ่ายทอดและเผยแพร่สู่หน่วยงานและ
สถานศึกษานาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน และพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยต่อไป
๓. เด็กปฐมวัยได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษาในพื้นที่
๔. หน่ วยงานทางการศึ กษาในพื้ นที่ เกิ ดการบูรณาการการทางานร่ วมกันในการพั ฒนาการจั ด
การศึกษาปฐมวัย
๕. มีข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยในแต่ละพื้นที่ชัดเจน ทาให้การบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริม
การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติ
การประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในบางครั้งเกิดความคลาดเคลื่อน และไม่มีความเข้าใจใน
การด าเนิ น งาน หรื อ นโยบายที่ ชั ด เจนระหว่ า งหน่ ว ยงานสายบั ง คั บ บั ญ ชาของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
ในระดับ กระทรวง/กรม
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1. หากมีแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยระดับชาติ มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนฯ
ระดับจังหวัด จะทาให้แผนฯ เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันมากขึ้น
2. ควรมีหนังสือสั่งการ หรือข้อตกลง ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนการให้ข้อมูล
สารสนเทศแก่สานักงานศึกษาธิการภาค
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ง
3. หน่วยงานต้นสังกัดแต่ละสัง กัดสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจในการนามาตรฐานสถาน
พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2562 ไปใช้ และการใช้ ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศเด็ ก ปฐมวั ย ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
4. ควรระบุกิจกรรมให้ชัดเจน เช่น ข้อมูลสารสนเทศต้องการถึงระดับใด
5. สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอกับลักษณะของโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากเป็นโครงการที่
ครอบคลุมกับการจัดการพัฒนาการศึกษาทั้งระดับภาค และระดับจังหวัด
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินโครงกำร
การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย รัฐบาลได้กาหนดเป็นนโยบายสาคัญในการพัฒนาคนของ
ประเทศ ซึ่งถือว่าเด็กปฐมวัยเป็นกาลังสาคัญและเป็นอนาคตของประเทศ ฉะนั้น การพัฒนาโครงการส่งเสริม และ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่าง
กระทรวง หน่วยงาน และสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด)
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

