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บทสรุปผูบริหาร 

 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  ไดดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ                      

จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี จังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ ๒๕๖4 นั้นไดดําเนินกิจกรรม จัดทํา

ขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด  การสรางการรับรูใหผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให           

ผูมีสวนเก่ียวของโดยใชอบรมผานแพลตฟอรม (On-Demand)  กิจกรรมการคัดเลือกผลงานท่ีเปนเลิศ                  

(Best Practices) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดสุราษฎรธานี และกิจกรรม นิเทศ กํากับ 

ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในรูปแบบ On - site และ On – Line                          

มีผลการดําเนินงานดังนี้   

  ทางกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผล ไดจัดประชุมชี้แจง สรางความเขาใจในการประเมิน        

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ  มีการดําเนินการการจัดเก็บขอมูล

สารสนเทศเด็กปฐมวัยจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 – 3  สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี (ขอมูลการเกิดมีชีพ) สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด

สุราษฎรธานี  สํานักงานทองถ่ินจังหวัดจังหวัดสุราษฎรธานี กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 41  

ผู อํานวยการกลุมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ เพ่ือกําหนดขอมูล                        

ในการจัดเก็บและทําเครื่องมือสํารวจท่ีตั้งสถานศึกษาและขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยใหเปนปจจุบัน                    

มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดทําขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูล

สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติของกรมพัฒนาเด็กและเยาชน  มีการดําเนินการประสาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (โรงเรียนเอกชนประเภทสามัยในระบบและโรงเรียนนานาชาติ) สังกัดสํานักงาน

สงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ในจังหวัดสุราษฎรธานี รวมท้ังสิ้น 819 แหง   

โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน 20 คน  เพ่ือวางแผนการนิเทศ  ติดตาม ประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย            

ในจังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงทางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานีดําเนินการจัดทําประกาศแตงตั้ง

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี จังหวัด สุราษฎรธานี ปงบประมาณ 

2564 ไดดําเนินการจัดทําแผนการนิเทศ คูมือการนิเทศ  ติดตามและเครื่องมือในการติดตาม ผลการ

ดําเนินงานตามกรอบประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จากการดําเนินการเก็บขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย 

อายุ 3-6 ป ปการศึกษา 2564 จากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด ในระบบ Google form พบวา  

จํานวนเด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ป  ในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับบริการทางการศึกษา จํานวน 59,325 คน และ

มี เด็กต่ํ ากวา 3 ป   ได รับการบริการทางการศึกษาให เด็ก มี พัฒนาการสมวัย  จํานวน 7,686 คน                   

รวมเด็กปฐมวัย ตั้งแตแรกเกิดจนถึง 6 ป ไดรับการพัฒนาใหมีพัฒนาการสมวัยวัย จํานวนท้ังสิ้น 67,011 คน

และจํานวนประชากรเด็กในจังหวัดสุราษฎรธานี ชวงอายุ 3 - 6 ป จํานวน  63,236 คน สามารถเขาถึง

โอกาสทางการศึกษา ในสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1- 3) จํานวน 59,325 คน                

คิดเปนรอยละ 93.82  เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณเรียนรู และ                   
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จัดการศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน  รอยละ 93.82  เด็กปฐมวัยท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัย                  

ปการศึกษา 2563  มีพัฒนาการสมวัยในทุกดานอยูในระดับดี รอยละ 99.83  และเด็กปฐมวัย (อายุ3-6 ป) 

ปการศึกษา 2563  มีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน รอยละ 99.93 

 การดําเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดมีการดําเนินการนิเทศประเมิน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ เปนการนิเทศแบบผสมผสาน เนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COIVID-19 สงผลทําใหสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเลื่อน

การปดภาคเรียนเร็วข้ึนกวาท่ีกําหนดตามปฏิทิน ดังนั้นการนิเทศ ประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช

กระบวนการบูรณาการรวมกันทุกสังกัดในการดําเนินงาน และใชการนิเทศ ติดตามประเมินผล แบบ On-site 

และใชรูปแบบ On-Line ผาน Appication Line, Google zoom   ซ่ึงทางผูรับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตร

การจัดการศึกษาปฐมวัย ไดจัดทํารูปแบบการนิเทศ ITK SMMARE MODEL มาพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

และมาใชในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ปงบประมาณ 2564 ภายใต

สถานการณของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COIVID-19 โดยมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานสงผลทําให

การดําเนินงายบรรลุคาเปาหมายของโครงการ ประหยัดงบประมาณ เปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการ และได

ดําเนินการนิเทศติดตามประเมินผลสรุปภาพรวมทุกสังกัด คิดเปนรอยละ 100 

 การดํ าเนิ น งานประเมินสถาน พัฒ นาเด็กปฐมวัยจากเอกสารท่ีสถาน พัฒ นาเด็กปฐมวัย                                

ไดทําการประเมินตนเองและประเมินพัฒนาการเด็ก  รวมท้ังมีการนําผลการประเมินจากในระบบสารสนเทศ

ปฐมวัยตามมาตรฐานชาติของกรมกิจการเด็กและเยาวชนมาวิเคราะหเปรียบเทียบเพ่ือสรุปผลการประเมิน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซ่ึงผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กในระดับจังหวัด อยูในระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ 

58.73 ระดับดี คิดเปนรอยละ 32.97 และผานเกณฑข้ันตนคิดเปนรอยละ 6.22  เม่ือสรุปภาพรวมของ

จังหวัดสุราษฎรธานี  คิดเปนรอยละ 97.92   

 การสรางการรับรูแกผูมีสวนเก่ียวของ  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไดนําแนวทางไปประยุกตใชเพ่ือ

ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพ ตอไป การสรางการรับรูใหผูบริหาร ครู พ่ี

เลี้ยงเด็ก และผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธานี จัดอบรมผาน แพลตฟอรม 

ภายใตชื่อ  “การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี ปงบประมาณ 2564             

โดยใชรูปแบบ  On-Demand” เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม2564  – 2 สิงหาคม 2564 และดําเนินการวัดผล

ประเมินผลหลังจากการไดรับการอบรมผานระบบออนไลน สงผลทําให มีผูเขารวมและผานการประเมินตาม

เกณฑการวัดผลหลังจาการอบรม จํานวน 1,392 คน และมีระดับความพึงพอใจตอกิจกรรมสรางการรับรูแกผู

มีสวนเก่ียวของอยูในระดับมากท่ีสุด ( S.D.=4.80,,𝑥𝑥 =0.41) 
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 การการคัดเลือกผลงานรูปแบบ/แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) ปฐมวัย ทางสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดสุราษฎรธานีไดดําเนินการคัดเลือกผลงาน ระดับจังหวัดและจัดสงผลงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 

เขาประกวด/คัดเลือก ท้ังสายงานบริหารและสายงานสอนเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ป งบประมาณ  2564 ตามเป าหมาย จํ านวน 2 ผลงาน รางวัลชนะเลิศในป งบประมาณ 2564                        

ดานการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ไดแก 

 1.  ดานการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (ผูบริหารสถานศึกษา)   ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับภาค  ชื่อผลงาน การพัฒนาคุณภาพปฐมวัยโรงเรียนบานทุงพลับ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                        

สุราษฎรธานี เขต 2 ผลงานของ นางณัฐณิชมล พรมรุง  ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงพลับ 

 2. ด าน ก ารจั ด ป ระก ารณ เรี ย น รู ร ะ ดั บ ป ฐม วั ย  (ค รู ) ได รั บ รางวั ล ช ม เช ย  ชื่ อ ผ ล งาน                                         

การจัดประสบการณเรียนรู ดวย 4S Model เพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมในการเรียนรูท้ังระบบ ผลงานของ

นางสาวปทิตตา อินทรฤดี ตําแหนง ครูโรงเรียนวัดสมหวัง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 การประชุมสรุปรายงานโครงการทางสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ไดดําเนินการจัดประชุม

สรุปการดําเนินโครงการและคัดเลือกผลงานรูปแบบ/แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) ปฐมวัย ระดับประเทศ

ผานระบบ  Google meet เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2564 สงผลทําใหผูรับผิดชอบโครงการมีแนวทาง                      

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพ้ืนท่ี จังหวัดสุราษฎรธานี โดยดําเนินการขับเคลื่อนบูรณาการทํางาน

พัฒนาการจัดการศึกษารวมกันท้ังภาครัฐและเอกชนตอไป 

 ปญหาอุปสรรค เนื่องจากเกิดสถานการณแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  สงผลทําให

การดําเนินงานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาปฐมวัย การคัดเลือกผลงาน การนําเสนอ

ผลงาน การขยายผลตอยอด ดวยการจัด Symposium เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู แตไมสามารถดําเนินงานได             

จึงตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนนิงานโครงการ ในรูปแบบออนไลน 

 ประโยชนท่ีไดรับ  ในการดําเนินงานโครงการมีการกําหนด กิจกรรมไว 5 กิจกรรม ท่ีเปนการเนินงาน

สงสถึงเปาหมานการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงในปงบประมาณ 2564 ประสบปญหาจากการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา COVID -19  ทางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี จึงไดใชวิกฤตเปน

โอกาสในการพัฒนางานในยุคดิจิทัล ซ่ึงไดปรับเปลี่ยนการดําเนินงานโครงการเปนรูปแบบแนวปฏิบัติท่ีดี คือ 

“การขับการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี จังหวัดสุราษฎรธานี ดวยระบบออนไลนในยุควิถี

ใหม ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

สุราษฎรธานี  จากการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมการดําเนินโครงการ ในภาพรวมอยูในระดับ                   

มากท่ีสุด  (S.D.= 4.61, =0.44) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา รายการผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ        

มากท่ีสุด คือ คือ ดานภาพรวมของการดําเนินงาน (S.D.= 4.92, =0.28) รองลงมา ไดแกดานความสําเร็จ

และประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมของโครงการสามารถนําไปใชพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานได

(S.D.= 4.88, =0.33) 

 



ง 
 

 

คํานํา 

 

  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี  ไดดําเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา                

การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี จังหวัดสุราษฎรธานี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงมีการ

ดําเนินงานขับเคลื่อนบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและเอกชน มีขับเคลื่อนจัดการศึกษาพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธานีใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีพัฒนาการท้ัง 4 ดานสมวัย และรวมกันสงเสริมพัฒนา

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธานีใหมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

พ.ศ. 2562 และบรรลุเปาประสงคของโครงการท่ีตั้งไว 

  การรายงานผลการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ

พ้ืนท่ี จังหวัดสุราษฎรธานี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ไดสรุปผลการดําเนินงาน ตามขอบเขต

ของโครงการ ดังนี้  1) การจัดทําขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม

มาตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามาตรฐานชาติ  ๒) การนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัย การประเมิน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓) การสรางการรับรูใหผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4) การคัดเลือก

ผลงานรูปแบบ/แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ( Best Practices) ปฐมวัย ระดับจังหวัดสุราษฎรธานี 5) ประชุมสรุป

รายงานผลการดําเนินงานดานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎรธานี พรอมท้ังไดสรุป

ปญหาอุปสรรค จุดเดน จุดควรพัฒนา และขอเสนอแนะในการดําเนินงานเพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาการ

จัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในภาพรวม เปนลําดับตอไป  

  ท้ังนี้  กลุมนิ เทศ ติดตามและประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
ขอขอบพระคุณทุกหนวยงาน ผูบริหาร และคณะครูทุกทาน ท่ีมีสวนรวมในทุกกิจกรรม 
 

                กลุมนิ เทศ ติดตาม และประเมินผล  
                                                     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธานี 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

 

๑. ความเป็นมาและความส าคัญ 

 การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้ รับการดูแล
และพัฒนา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและ
ตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนา รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัด
ของตน ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีอ านาจในการจัดท า
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ ประสานงาน 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
จัดท างบประมาณแบบบูรณาการของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องกับการ
ด าเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน ที่มีคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) รับผิดชอบ โดย 
ก.พ.ป. ชุดปัจจุบัน มีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน มีผลการด าเนินงาน
ส าคัญ คือ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2561-2564 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันโอชา 
นายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ให้ก าหนดให้การส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เป็นนโยบายปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา ศักยภาพทุกช่วงวัย  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่ อนการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการจัดการศึกษาที่ชัดเจนเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายสอดคล้องกับนโยบายและ
เป้าหมายการพัฒนาและยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพ่ือให้
เกิดการรวมพลัง ในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณภาพ ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย โดยให้สถานศึกษาในทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ  



๒ 

 

 

อาศัยจังหวัดเป็นฐานในการขับเคลื่อนหลัก ตลอดจนบูรณาการและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ร่วมกัน ทางส านักงานส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพ่ือใช้ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยใน
ระดับพ้ืนที่ ประกอบด้วย สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย และการคัดเลือก รวบรวม และขยายผลผลงานวิจัย 
นวัตกรรม รูปแบบและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้ง มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่ ประสาน สร้างความ
ร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ได้แก่ ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด รวมถึง กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน องค์กรภาคเอกชนและมูลนิธิในพ้ืนที่ เพ่ือให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด ได้ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จึงได้จัดท าโครงการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้น เพ่ือบูรณาการการท างาน
ร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมายระดับปฐมวัย คือ  มีการพัฒนาการรอบด้านและสมดุล สนใจเรียนรู้และ
ก ากับตัวเองให้ท าสิ่งต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้ส าเร็จ รวมถึงเพ่ือเสริมสร้างความตระหนัก สร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  อันส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัยอย่าง
ทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย 
 2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 2.3 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความส าคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการมี
ส่วนร่วม ในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

๓. ขอบเขตของโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย ระยะด าเนินงาน)  
     3.1 กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
             3.1.1  เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) 
       3.1.2  สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 819 แห่ง 
 3.1.3  ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
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 3.1.4   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดศึกษาปฐมวัยในพื้นที่                    
ทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 

สังกัด จ านวน 
(แห่ง) 

1. กระทรวงศึกษาธิการ 3 
(501) 

    1.1 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2 
- ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 1 
- ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 

1.2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 420 
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  109 
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 166 
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 145 

    1.3 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  2 
(77) 

- โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญ 70 
- โรงเรียนนานชาต ิ 7 

1.4  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 
-. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 

     - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 
2. กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 1 

(12) 
2.1  ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเอกชน) 
12 

3. กระทรวงมหาดไทย 2 
(304) 

3.1 ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 
      -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 269 
      -  โรงเรียนปฐมวัยในสังกัดอปท. 34 

4. กระทรวงสาธารณสุข 1 
    4.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 
5.  กระทรวงกลาโหม 1 

(4) 
    5.1 กองกับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 41 (รร.ตชด) 4 
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   3.2 ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

             กรอบระยะเวลาการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พ้ืนที่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี
กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน ดังนี้ 

      1. เดือนมกราคม 2564  ประชุมคณะกรรมการในการวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด                       
สุราษฎร์ธานี 
      2. ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  2564 ประชุมวางแผนการด าเนินงานจัดท าข้อมูล
สารสนเทศเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563-2564    และด าเนินการประเมินพัฒนาการเด็ก  ลงพ้ืนที่นิเทศ 
ติดตามประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา 2563 
 3. เดือนกรกฎาคม จัดอบรมส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้แก่ ผู้บริหาร ครูปฐมวัย 
พ่ีเลี้ยงเด็ก และผู้เกี่ยวข้อง ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 4. เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 จัดประชุมน าเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด/ภาค/ระดับประเทศ 
 5. เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ประชุมสรุปผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานศึกษาธิก าร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

  3.3   กรอบการด าเนินงาน 
     กรอบการด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ของส านักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา           
การจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นท่ี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด             
สุราษฎร์ธานี  

 1. เด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับบริการทาง
การศึกษา 
 2 .เด็กปฐมวยัในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพัฒนาการสมวยั  
 3. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมรีะดับคุณภาพ                  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
 4. ผู้บรหิาร ครู ผู้ปกครอง ผูดู้แลเด็ก และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง  
ทุกภาคส่วนท่ีได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาให้ม ี
ความรู้ มศีักยภาพ และเข้ามามีสว่นร่วมในการดูแลพัฒนาการ
จัดการศึกษา ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
 5. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี               
มี Best Practices ส าหรับการพฒันาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ตัวแปรตน้   ตัวแปรตาม 
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 3.4 งบประมาณ   
         ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน  5,6000 บาท                
(ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 

4. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
4.1 ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs ) 
  1. ร้อยเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา                      
จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัย              
ในทุกด้าน 
  2. ร้อยละของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  3. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการ
สมวัยในทุกด้านอยู่ในระดับดี       
  4 จ านวนของผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
สนับสนุนการการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  5. จ านวนรูปแบบ/แนวปฏบิัติ 
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ระดับจังหวัด) 
 
 
4.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) 
      เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป)ี มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 
  
 

  

ร้อยละ 90 

 
 ร้อยละ 80 
 
 ร้อยละ 80 
 
 
 จ านวน 100 คน 
 
จ านวน 2 ผลงาน 
  - ผู้บริหาร 1 ผลงาน 
  - ครู 1 ผลงาน 
 
 
 ร้อยละ90 

 

     4.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

                  4.3.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมส าหรับ
การเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา 
           4.3.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัด เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยของชาติ 
 4.2.๓ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งที่ได้รับการ
ขยายผล การด าเนินงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 5.๑ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ หมายถึง กิจกรรมที่
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดด าเนินการตาม 
ขอบเขตและแนวปฏิบัติการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
ก าหนดเชิงบูรณาการการท างานร่วมกันในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ
ส่วนภูมิภาคเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานชาติ 

  5.๒ ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ หมายถึง ผลที่
เกิดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็ จตามโครงการ และเป้าหมายตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามโครงการ  

 5.3 เด็กปฐมวัย คือ เด็กตั้งแต่แรกเกิดจวบจนอายุ 6 บริบูรณ์ รวมถึงเด็กที่ก าลังได้รับการพัฒนา
ก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา 

 5.4 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ สถานที่รับดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้และการศึกษา 
ส าหรับเด็กปฐมวัยครอบคลุมตั้งแต่ทารกแรกเกิดถึง ๖ ปีหรือก่อนเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ใช้ชื่อ 
หลากหลายรวมทุกสังกัดในประเทศไทย ได้แก่  

                 (๑) กระทรวงศึกษาธิการ : โรงเรียนอนุบาล (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
และ โรงเรียนอนุบาลเอกชน (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 

  (๒) กระทรวงมหาดไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนอนุบาล 

  (๓) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์:สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน    

  (๔) กระทรวงสาธารณสุข : ศูนย์เด็กเล็กในโรงพยาบาล  

   (๕) หน่วยงานอื่น ๆ เช่น  กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มูลนิธิ และองค์กรเอกชน 

 5.5  การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  หมายถึง การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด
จนถึง  6  ปี  ได้รับการดูแลและได้รับการพัฒนาการเหมาะสมตามวัยทั้ง 4 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป 

  5.6 การมีส่วนร่วมในการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย หมายถึง  การ
ท างานร่วมกันของบุคลากรจากหน่วยงาน ๔ กระทรวงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานสาธารณะสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนาเด็กปฐมวัยใน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

    



๗ 

 

 

 5.7 การขับเคลื่อนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานชาติ หมายถึง การแนะน า การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร และครู ผู้รับผิดชอบในการ
น าเข้าข้อมูลเด็กปฐมวัย และการติดตามการน าเข้าข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาชน 

 5.8  การพัฒนาการจัดการศึกษาในเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย  หมายถึง การดูแลพัฒนา การ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 6 ปีและเด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยมีผลการ
ประเมินพัฒนาการตามโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติอยู่ใน
ระดับดีทุกด้าน 

 5.9  เกณฑ์ผ่านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ หมายถึง การประเมินตนเองของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ทั้ง 3 ด้าน มีผลการสรุปการประเมินมีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์
ขั้นต้น (ระดับคุณภาพ C คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40 ขึ้นไป) 

 5.10   แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประสบความส าเร็จหรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายด้านการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย และมีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ ที่ได้บันทึกเป็นเอกสาร และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีในระดับจังหวัด จ านวน 2 ด้าน คือ 1. ด้าน
บริหารจัดการศึกษา (ผู้บริหารโรงเรียน)   ๒.ด้านจัดประสบการณ์เรียนรู้ (ด้านครู) 
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ส่วนที่ 2 

การด าเนินงานโครงการ 
 

  รายงานผลการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
ปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 
   1. แนวทางการด าเนินงานโครงการ 
                   2. แผน/ปฏิทินการด าเนินงาน 
  

 1. แนวทางการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 
ปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยด าเนินงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปรับแนวทางการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามบริบทของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี ้โดยได้เสนอแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัย                       
อย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย 
 

แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา 
   ๑. จัดประชุมชี้แจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีการศึกษา 2563 ตามแบบบันทึกการ
ประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ให้แก่ ผู้รับผิดชอบ/ผู้แทน ทุกสังกัดที่
มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
   2. รวบรวมและสรุปข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีการศึกษา 2563      
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเป็นภาพรวมในระดับจังหวัด 
   3. จัดท าเอกสารรายงานข้อมูลสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีการศึกษา 
2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับจังหวัด 
   4. รายงานข้อมูลสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีการศึกษา 2563    
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับจังหวัด น าส่งส านักงานศึกษาธิการภาค 
   5. เผยแพร่หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

มี.ค.- เม.ย.64 
 
 
 

พ.ค.-มิ.ย.๖๔ 
 

พ.ค.-มิ.ย.64 
 

ภายใน 15 ก.ค.๖๔ 

 
ภายใน 15 ก.ค.๖๔ 
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กิจกรรมที่ 2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม วางแผนการด าเนินงานและก าหนดกรอบ/           
แนวทางการด าเนินงาน จัดท าคู่มือการนิเทศ และ ปฏิทินการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 
   2. ประสานหน่วยงานต้นสังกัดและด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน    
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   3. รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการนิเทศ ดังนี้ 
       3.1 ผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของสถานพัฒนา เด็กปฐมวัย         
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จากหน่วยงานต้นสังกัด 
       3.2 ผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา       
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
   4. สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือรายงานส านักงานศึกษาธิการภาค  

 
มี.ค. 64 

 
 
 

ก.พ.-มี.ค. 64 
 

พ.ค.-มิ.ย. 64 
 
 
 
 

ภายใน 15 ก.ค.64 

 
กิจกรรมที่ 3. สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา 
การสร้างการรับรู้ ดังนี้ 
    1  การสร้างการรับรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย ตามบริบทและความต้องการของแต่ละพ้ืนที่
ด้วยระบบออนไลน์  
          ๑.1 ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย(หน่วยงานทางการศึกษา สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และผู้สนใจ )ในพื้นทีจ่ังหวัดสุราษฎร์ธานี ไดร้ับทราบเพ่ือเข้าระบบออนไลน์ 
          1.2 แจ้งหลักเกณฑ์การรับวุฒิบัตรจากการพัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์โดย 
                   ๑) กลุ่มเป้าหมายเข้ากรอกข้อมูลส่วนตัว ศึกษาใบความรู้ และท าแบบทดสอบ
ออนไลน์ 
                   ๒) กลุ่มเป้าหมายส่งค าตอบ ผู้ที่ได้รับคะแนนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป (ผ่านเกณฑ์) 
จะได้รับวุฒิบัตร 
          1.3 ระยะเวลาในการเข้าศึกษาในระบบระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔   

ก.ค.-ส.ค.64 
 
 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

 

กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับ
จังหวัด/ภาค/ประเทศ 

แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา 
การคัดเลือกผลงาน(Best Practices) ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2.๑ คัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตามบริบท 
ของแต่ละพ้ืนที่ จ านวน 2 ชิ้น/ผลงาน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
(ส าหรับผู้บริหาร) และ 2) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (ส าหรับครูผู้สอน)  
    2 .2 สรุปผลการด าเนินงานการคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ            
(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด น าเสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบและ
จัดส่งส านักงานศึกษาธิการภาค 

1.คัดเลือกวันที่
12-15 ก.ค.64 
2.ส่งส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 
ภายใน 15 
ก.ค. ๖๔ 

 
 

กิจกรรมที่ 5  ประขุมสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที ่ปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา 

สรุปโครงการฯ 
1. ประชุมร่วมคณะผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพ้ืนที ่ปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการฯในแต่ละจังหวัด และเตรียมข้อมูลให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
น าเสนอในที่ประชุมระดับประเทศ (ระดับศธ.ภาค) 
2. ประชุมสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564 (ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

สค-กย.64 
 
8 ก.ย.64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 

๒. แผน/ปฏิทินการด าเนินงาน  

 
 
 

ภาพ กรอบระยะเวลา/ปฏิทินการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับพื้นท่ี  จังหวัดสรุาษฎร์ธานี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

 
  จากภาพกรอบระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ/ปฏิทินการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจ าปีงบประมาณ 2564  พบว่า 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกิจกรรมและระยะเวลาซึ่งมีการก าหนดไว้  5 กิจกรรม มีแนวทาง
การด าเนินการ  ดังนี้ 

   กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัด
ศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย ด าเนินงาน ดังนี้  

   1.1 จัดท าหนังสือเชิญผู้รับผิดชอบงานปฐมวัย/หรือตัวแทนของหน่วยงานทางการศึกษา                 
เข้าร่วมประชุมชี้แจง/ ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีการศึกษา 2563 ตามแบบบันทึกการประเมินตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  1.2 จัดประชุมชี้แจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีการศึกษา 2563 ตามแบบบันทึกการประเมิน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เมื่อวันที ่10 มีนาคม 2564  เวลา 13.00-16.30 น.                
ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 



๑๒ 

 

 

 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด าเนินงาน ดังนี้ 

 2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2563 ของทุกสังกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 2.2 ประสานหน่วยงานต้นสังกัด และด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน            
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในช่วงปลายเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม 2564  

 2.3 หน่วยงานต้นสังกัดรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และรายงานสรุปผล
การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละสังกัด พร้อมส่งข้อมูลให้แก่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด                        
สุราษฎร์ธานี ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัดและรายงานสรุปผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย และรายงานสรุปผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดไปยังส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 5  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 และตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศปฐมวัย
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในระบบของกรมพัฒนาเด็กและเยาวชน พร้อมสรุปรายงาน
ข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กและข้อมูลประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา2563 พร้อมจัดส่ง
ข้อมูลในวันที่ 20 กันยายน 2564 
   กิจกรรมที่ 3 สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา                  
เด็กปฐมวัย และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาส าหรับ                 
เด็กปฐมวัยด าเนินงาน ดังนี้ 
   3.1  แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน กิจกรรมอบรมการขับเคลื่อนการ พัฒนา                        
การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   3.2 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือจัดท าหลักสูตรการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย            
ในระดับพ้ืนที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหัวข้อการอบรม  ดังนี้ 
     
ที ่ หลักสูตรการประชุม/กิจกรรม วิทยากร 
1 บรรยายพิเศษ 

 “การพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21                
ในยุค New Nomal” 

นายสันติภัทร โคจีจุล 
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. ชี้แจงวัตถุประสงค์การด าเนินกิจกรรมการอบรม
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการจัดกาณศึกษาปฐมวัย          
ในระดับพ้ืนที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 
2564 

ดร. ธีติมา  ถาวรรัตน์ 

2 การบูรณาการเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษา                         
สู่การจัดประสบการณ์ปฐมวัย 

 ดร.เดือนเพ็ญ อนันต์พัฒนกุล 
ศึกษานิเทศก์ช านาญพิเศษ 
ศธจ.สุราษฎร์ธาน ี

3 ทักษะการคิดระดับปฐมวัย นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย 
ศึกษานิเทศก์ช านาญพิเศษ  
ศธจ.สุราษฎร์ธาน ี



๑๓ 

 

 

ที ่ หลกัสูตรการประชุม/กิจกรรม วิทยากร 
4. สนุกคิด (ทักษะEF) กับการสร้างวินัยเชิงบวกส าหรับ  

เด็กปฐมวัย 
นางสาวจิตรา  เผือกสวัสดิ์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญ  ศธจ.สุราษฎร์ธานี 

6 หัวข้อ สะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย : วิสัยทัศน์สู่อนาคต นายสุทธิแดน พลวัติจรัสวัฒน์
ศึกษานิเทศก์ช านาญ  ศธจ.สุราษฎร์ธานี 

7 กิจกรรมแบบทดสอบ Post-test การอบรม 
และท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 

1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย 
ศึกษานิเทศก์ช านาญพิเศษ 
ศธจ.สุราษฎร์ธาน ี
2. นายสุทธิแดน พลวัติจรัสวฒัน์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญ  ศธจ.สุราษฎร์ธานี 

 
   3.3 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้บริหารฯ ครู และพ่ีเลี้ยงเด็ก และผู้เกี่ยวข้องด้านการจัด             
การศึกษาปฐมวัย  ในทุกสั งกัด  เ พ่ือส ารวจผู้ สนใจเข้ าร่ วมการอบรมการขับ เคลื่ อนการ พัฒนา                        
การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยอบรมผ่านโปรแกรม Google zoom                     
จ านวน 100 คน ซึ่งได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 
   3.4 ด าเนินการสรุปผลความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการขับเคลื่อนการพัฒนา                        
การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จาก Google form  พบว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
จ านวน 1,392 คน จากทุกสังกัด ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงได้ปรับเปลี่ยนการจัดการอบรมเป็นรูปแบบ               
การอบรมออนไลน์ On-Demand  
   3.5 ด าเนินการจัดท าวิดีโอเนื้อหาหลักสูตรในการจัดการอบรมหลักสูตรออนไลน์                         
“การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 โดยใช้รูปแบบ 
On-Demand  
   3.6  เปิดระบบการอบรมหลักสูตรออนไลน์ “การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พ้ืนที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564 โดยใช้รูปแบบ On-Demand ให้ผู้บริหาร ครู พ่ีเลี้ยง            
และผู้สนใจเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564  
  3.7  สรุปคะแนน Post-test การอบรมและตรวจแบบสอบถามความพึงพอใจ และจัดพิมพ์
เกียรติบัตรและจัดส่งเกียรติบัตรในระบบออนไลน์  ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 1,392 ใบ  วิทยากร และ
คณะท างาน จ านวน 12 ใบ 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

 

   กิจกรรมที่ 4  คัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
จ านวน 2 ชิ้น /ผลงาน ประกอบด้วย  ด้านบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) และด้านการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัย  ด าเนินงาน ดังนี้ 
  4.1   ประชุมคณะกรรมการจัดท าคู่มือการคัดเลือกผลงานรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ   
(Best Practices)  ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 
  ๔.2   ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้บริหารและครูปฐมวัย ของทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เข้าร่วมการคัดเลือกผลงานระดับจังหวัดเพ่ือเป็นตัวแทนของจังหวัดไปน าเสนอผลงานและคัดเลือกผลงาน     
Best Practices ปฐมวัยระดับศธ.ภาคและระดับประเทศต่อไป เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 และมอบหมาย
ให้ทางหน่วยต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานระดับหน่วยงานเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกผลงาน
ระดับจังหวัด 
 4.3   จัดท าค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด าเนินงานคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ   (Best Practices)  ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  ชุดคณะกรรมการด าเนินงานตัดสินผลงานรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ                
(Best Practices) ปฐมวัย ระดับหน่วยงาน (โรงเรียนเอกชน)  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียนเอกชน เข้ารับการคัดเลือกผลงาน              
ระดับจังหวัดต่อไป 
 4.4  จัดท าประกาศค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานตัดสินผลงานรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี                      
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียนเอกชน เข้ารับการคัดเลือกผลงานระดับจังหวัด  และท าหนังสือเชิญกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก
ผลงานระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 
 4.5  คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกผลงานตัดสินผลงานรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ                
(Best Practices) ปฐมวัย ระดับหน่วยงาน (โรงเรียนเอกชน)  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ                     
การศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีผู้ส่งผลงาน จ านวน 3 ผลงาน ประกอบด้วย 
       4.5.1  ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 2  ผลงาน  ประกอบด้วย 
       (1)  โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม  ชื่อผลงาน กระบวนการบริหารโรงเรียน                 
แบบมีส่วนร่วม : Upatham CARE Model  ก้าวไกลปฐมวัย 3 ภาษา ผลงานของ นางนภาพร  ธีรานุวรรตน์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม  
       (2)  โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย ชื่อผลงาน  การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยปีที่ 3 โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์แบบเปิด                   
(Open Approach) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ผลงานของ นางสาวปรียนันท์ เทพนวล    
ต าแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 
        4.5.2  ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย  จ านวน 1 ผลงาน  คือ โรงเรียน
อุปถัมภ์วิทยาพนม  ชื่อผลงาน การเรียนรู้แบบโครงงาน ( Project Approach)   ผลงานของ  นางสาวนิรัชดาพร อาจ
ณรงค์ ต าแหน่งครูผู้สอน 
    
  



๑๕ 

 

 

   4.6  คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกผลงานตัดสินผลงานรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ                
(Best Practices) ปฐมวัย ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอผลงานผ่านระบบ
ออนไลน์ Google zoom  ซึ่งมีผลงานเข้ารับการคัดเลือก จ านวน 11 ผลงาน แบ่งเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย 
   4.6.1  ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 5 ผลงาน ดังนี้ 
        (1)  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ชื่อผลงาน สมรรถนะครูสู่คุณภาพเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ผลงานของ นางสาวชนิดา ชะตา  
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
     (2)  โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
ชื่อผลงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านทุ่งพลับ โดยใช้ WE CARE WE CAN MODEL 
ผลงานของ นางณัฐณิชมล พรมรุ่ง  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพลับ  
     (3) โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 3 ชื่อผลงาน การใช้ JAMEESUK  MODEL (ใจมีสุข  โมเดล) ในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย                      
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้งสี่ด้านของเด็กโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ผลงานของ นางสาวทิศนา แสงระวี                
รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองพังกลาง                  
   (4)  โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน 
(จังหวัดสุราษฎร์ธานี)  ชื่อผลงาน กระบวนการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม : Upatham CARE Model  
ก้าวไกลปฐมวัย 3 ภาษา ผลงานของ นางนภาพร  ธีรานุวรรตน์ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 
     (5)  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 สังกัด กองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 41  ชื่อผลงาน การบริหารจัดการศึกษา PHETAC Model ในการส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ตามแนวคิด STEM ศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยโรงเรียนต ารวจตระเวนชาย
เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 ผลงานของ พันต ารวจตรีจรัญ  คงพันธ์  ต าแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 
  4.6.2  ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย จ านวน 6 ผลงาน ดังนี้ 
    (1)  โรงเรียนวัดสมหวัง สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1               
ชื่อผลงาน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ด้วย 4 S Model เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งระบบ  
ผลงานของ นางสาวปทิตตา  อินทร์ฤดี ต าแหน่งครู คศ.1  

  (2)  โรงเรียนบ้านคลองรอก สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2                
ชื่อผลงาน กิจกรรมเด็กดีศรีคลองรอก เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความมีวินัยในตนเอง ส าหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3  ผลงานของนางสาวประกายกาญจน์ รอดทิม ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
   (3)  โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 
ชื่อผลงาน ข้าวมหัศจรรย์เปลี่ยนสี  เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  โรงเรียน                 
บ้านคลองพังกลาง ผลงานของ นางอรพิน  หอมรักษ์  ต าแหน่งครู  
   (4)  โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน 
(จังหวัดสุราษฎร์ธานี)  ชื่อผลงาน การเรียนรู้แบบโครงงาน ( Project Approach)   ชื่อผลงาน  นางสาวนิรัชดาพร  อาจณรงค์   
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   (5)  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1  สังกัด กองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 41  ชื่อผลงาน การจัดประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะสมอง Executive 
Function ด้วยการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  โดยใช้กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง จม หรือ ลอย ระดับชั้น
อนุบาล 2 ปีการศึกษา 2563  ผลงานของ นางสาวเกษริน สมบัติสวัสดิ์ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
   (6)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนา สังกัดส านักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี               
ชื่อผลงาน การจัดท าสมุดบันทึกพัฒนาการประจ าตัวเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบ้านนา ผลงานของ นายพงษ์ศักดิ์  แบนเพ็ชร   ต าแหน่งนักวิชาการช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านนา 
   4.7  การน านวัตกรรมรูปแบบการนิเทศ ITK SMARE MODEL เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 
โดยยึดหลักการท างานตามระบบ PDCA  ตามข้ันตอน ดังนี้ 
      (1)  ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา/หรือความต้องการของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน 
และครู ต้องพัฒนาการจัดการศึกษาไปในทิศทางใด (P) 
    (2)  ให้ค าปรึกษาด้วยความเป็นกัลยาณมิตรแก่ผู้รับบริการ ร่วมคิดร่วมท า 
นวัตกรรมกรรมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาการจัดการศึกษา (D) 
    (3)  ส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้รับบริการ ร่วมพัฒนางาน และให้หลัก             
ธรรมภิบาลให้การบริหารจัดการให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบการท างานได้ 
                 (4)   ร่วมคิดร่วมพัฒนานวัตกรรม/รูปแบบที่เป็นเลิศ ( Best Practices)                 
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา (D) 
     (5)  มีการวัดผลก่อนการใช้นวัตกรรมและหลังใช้ในนวัตกรรมเพ่ือปรับปรุง               
พัฒนางาน (C) 
                       (6) สรุปรายงาน  มีการวัดผลประเมินผลการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงาน และสรุปบทเรียนที่ได้รับ /รางวัลที่ได้รับ 
             
          รูปแบบนิเทศ ITK SMARE MODEL 
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   กิจกรรมที่ 5  ประชุมสรุปรายงานผลโครงการ  มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 5.1  ส่งสรุปรายงานผลการด าเนินงานของโครงการในรูปแบบไฟล์ Word ผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการฯ ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค5 
            5.2  ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการฯของแต่ละจังหวัด เพื่อร่วมจัดท าวีทีอาร์ เรื่อง การ
น าเสนอผลงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการในภาพรวมของส านักงานศึกษาธิการภาค 5 (รวมทั้ง 5 จังหวัด) 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ผ่าน  Appication Line 
       5.3  เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  8 กันยายน 2564 
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ส่วนที่ 3 
 

ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

    ตามที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1-3  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี   กองกับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 41 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ                       
จัดการศึกษาเด็กปฐมวัยระดับพ้ืนที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน      
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่
ก าหนดไว้ เพ่ือขยายผลและต่อยอดการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงานและสถานศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น ตลอดจนเพ่ือบูรณาการการท างาน
ร่วมกันในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน               
มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย ดังนี้ 
  1.  เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการ 
ศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  ร้อยละ 90 
        2.  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ 
มีคุณภาพข้ันต่ าตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 80 
       3.  เด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563  มีพัฒนาการสมวัยในทุก
ด้านอยู่ในระดับดี  ร้อยละ 80 
                     4. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ปีการศึกษา 2563  มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ร้อยละ 90 
      5. ผู้ บริหาร ครู  ผู้ ดู แลเด็ก และผู้ มีส่ วนเกี่ ยวข้องทุกภาคส่วน ภาพรวมจั งหวัด              
จ านวน 100 คน   ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ  มีความตระหนักและ                
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย 
      6.  คัดเลือกผลงาน รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (ระดับจังหวัด) จ านวน ๒ ผลงาน (ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 1 ผลงาน ด้านการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัย  จ านวน 1 ผลงาน ) 
 
ผลการด าเนินงานและการใช้งบประมาณ 
    การด าเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  ปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณ จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนเงิน 
56,000 บาท และใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานโครงการฯ ตามกรอบการด าเนินงาน จ านวนเงิน 
20,864 บาท งบประมาณ คงเหลือ ส่งคืนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนเงิน  35,136 บาท 
จึงรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายกิจกรรม 5 กิจกรรม ดังนี้ 
 
 
 



๑๙ 

 

 

    กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัด
ศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย 
    กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
   กิจกรรมที่ 3. การสร้างการรับรู้ พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้แก่ผู้บริหาร ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกรูปแบบแนวปฏิบัติที่ดี/ผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย
ระดับจังหวัด  
   กิจกรรมที่ 5  ประชุมสรุปรายงานผลโครงการ  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

 

กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

 1.1 ข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี)  
  เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6ปี) ทุกคน ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และมี
พัฒนาการสมวัย ในทุกด้าน เรียนรู้ และมีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564) สรุปผลการ
ประเมินมาตรฐานที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

ชื่อหน่วยงาน/สังกัด 
จ านวนสถาน
พัฒนาเด็ก

ปฐมวัย (แห่ง) 

จ านวน 
เด็ก

ปฐมวัย 
(อ.๑-อ.๓) 

รวมจ านวนเด็กปฐมวัย 
อ ๑ - อ.๓ (คน) 

จ านวน 
เด็กอนุบาล ๓  

ที่จบ
การศึกษา

ระดับปฐมวัย  
(คน) 

จ านวน 
เด็กอนุบาล ๓  

ที่ไม่จบ
การศึกษา 

ระดับปฐมวัย  
(คน) 

สมวัย ไม่สมวัย 

รวม สพฐ. 420 16,395 16,395 0 7,837 0 

   - สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 109 5,216 5,216 0 2,387 0 

   - สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 166 5,817 5,817 0 3,133 0 

   - สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 
3 

145 5362 5362 0 2,317 0 

รวม อปท. 304 15,130 15,130 0 1,938 0 

- รร.ในสังกัดอปท. 35 3,770 3,770 

11,360 

16,529 

0                                                                     1,201 0 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 269 11,360 11,360 0 737 0 

รวม สช. 77 16,974 16,974 0 6,330 26 

กก.ตชด.41  4 189 189 0 62 0 

ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ 

2 36 3 33 2 0 

พมจ.สุราษฎร์ธานี  
 

12 

 

167 167 0 21 0 

รวม 812 48,446 48,413 

(99.93%) 

33 

(0.07%) 

15,985 

(99.83%) 

26 

(0.17%) 

           

    จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า  ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3  คุณภาพของเด็กปฐมวัย อนุบาล 1-3     
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ รวมทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 48,446 คน   มีพัฒนาการสมวัยทุกด้าน จ านวน 48,413 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.93  
  



๒๑ 

 

 

 จากการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
ในทุกสังกัด สรุปภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 (อายุ6 -7ปี) จ านวน 
15,985 คน มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้านอยู่ในระดับดี ร้อยละ 99.83 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด                 
 1.2 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
   การให้บริการทางการศึกษาเพ่ือให้เด็กในจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับบริการทางการศึกษา                      
ในระดับชั้นปฐมวัย อายุ 3-6 ปี (อนุบาล 1- อนุบาล 3 ) ปีการศึกษา 2564  

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนเด็กปฐมวัยทุกสังกัดแยกตามระดับชั้น ประจ าปีการศึกษา2564 

สังกัด ระดับชั้น รวม 
(คน)  เตรียม

อนุบาล 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

1. กระทรวงศึกษาธิการ      

   1.1.ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      

- โรงเรียนในสังกัด สช. จ.สุราษฎร์ธานี 243 2,986 3,496 3,874 10,924 
1.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
      1.2.1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต1 0 585 1,915 2,224 5,444 
      1.2.2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 651 2,131 2,662 5,444 
      1.2.3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 0 1,139 1,786 2,227 4,904 
      1.2.4 โรงเรียนในสังกัดการศึกษาพิเศษ 11 11 21 40 83 
2. กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์      

- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดพมจ.สุราษฎร์ธานี  30 42 18 24 114 
3. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กก.ตชด.41)      

- โรงเรียนตชด.ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 46 66 63 175 
4. กระทรวงมหาดไทย      
   4.1 ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี  3,701 6,174 3,419 2,729 16,114 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,701 5,049 2,127 1,410 12,387 
- โรงเรียนในสังกัดอปท. 0 1,125 1,292 1,319 3,736 

รวมทั้งสิ้น 7,686 17,808 16,271 16,572  
รวมจ านวนเด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ปี ปีการศึกษา 2564 59,325 

 

ที่มา ข้อมูลจาก การสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลในระบบ Google form ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 
  

 จากตารางที่ 2  สรุปได้ว่า จากการเก็บข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ปี ปีการศึกษา 2564 
จากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด ในระบบ Google form พบว่า  จ านวนเด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ปี               
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับบริการทางการศึกษา จ านวน 59,325 คน และมีเด็กต่ ากว่า 3 ปี  ได้รับการ
บริการทางการศึกษาให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย จ านวน 7,686 คน  รวมเด็กปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6ปี 
ได้รับการพัฒนาใหม้ีพัฒนาการสมวัยวัย จ านวนทั้งสิ้น 67,011 คน 
 



๒๒ 

 

 

   การให้บริการทางการศึกษา เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา2564  
ค านวณจากค่าร้อยละของจ านวนประชากรเด็กในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงอายุ 3 - 6 ปี ต่อจ านวนเด็ก 
ปฐมวัยในสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3)   
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนประชากรช่วงอายุ 3 - 6 ปี ต่อจ านวนเด็กปฐมวัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (อนุบาล 1 - 3)                 
ปีการศึกษา 2564 
 

 

สังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สพฐ./สช. 

 

สังกัดอ่ืน 
 

รวมทุกสังกัด 
จ านวน 

ประชากร* 
(คน)  

 
ร้อยละ 

จ านวนเด็ก 26,799 
 

32,526 
 

59,325 63,236 93.82 

             * ข้อมูล จ านวนประชากรจากทะเบียนจ าแนกตามอายุ เด็ก3-6 ปี จากฐานข้อมูลสถิติประชากร                  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 จากตารางที ่3  สรุปได้ว่า จ านวนประชากรเด็กในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงอายุ 3 - 6 ปี จ านวน  
63,236 คน สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ในสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1- 3) 
จ านวน 59,325 คน คิดเป็นร้อยละ 93.82 

ผลผลิต/ผลการด าเนินงาน  
            1.  เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการ 
ศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  ร้อยละ 93.82 
        2.  เด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563  มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้านอยู่ใน
ระดับดี  ร้อยละ 99.83 
            3. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ปีการศึกษา 2563  มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ร้อยละ 99.93 
 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 จากการประชุมวางแผนการด าเนินงาน ชี้แจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
และการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-6 ปี) ปีการศึกษา 2563 ตามแบบบันทึก                  
การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เมื่อวันที่  10 มีนาคม 2564  เวลา                        
13.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 20 ท่านประกอบด้วย 
ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1-3  จ านวน 3 ท่าน  , ต ารวจวิชาการสังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 41 จ านวน 2 ท่าน , นักวิชาการสังกัดส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จ านวน 1 ท่าน,  ส านักงานสาธารณะสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 1 ท่าน  
นักวิชาการการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 3 ท่าน และศึกษานิเทศก์สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สุราษฎร์ธานี 9 ท่าน และนักวิชาการจากกลุ่มการจัดการศึกษาเอกชนสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 1 ท่าน  และลงพ้ืนที่นิเทศติดตาม ประเมินสถานพัฒนาเด็ก



๒๓ 

 

 

ปฐมวัย โดยใช้รูปแบบนิเทศแบบ On- site และนิเทศผ่านระบบ On-line  ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 ถึง                        
เดือนกรกฎาคม 2564    

ตารางท่ี 4  ผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563  จ าแนกรายสังกัด  
ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน 819 แห่ง 
   

สังกัด 

จ านวน
สถาน
พัฒนา
เด็กฯ 
(แห่ง) 

จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามระดับคุณภาพ (แห่ง) 

A  
ดีมาก 

B  
ดี 

C  
ผ่าน

เกณฑ์
ขั้นต้น 

D  
ต้อง

ปรับปรุง 

รวม 
(แห่ง) 

รวม สพฐ. 422 298 117 6 1 422 
   - สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 109 103 6 0 0 109 
   - สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 166 114 49 3 0 166 
   - สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 145 80 62 3 0 145 

 - ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

2 1 0 0 1 2 

สช. 77 31 22 23 1 77 
- โรงเรียนเอกชนใน

ระบบ ประเภทสามัญ 
70 30 21 19 0 70 

- โรงเรียนนานาชาติ 7 1 1 4 1 7 
รวม อปท. 304 145 124 21 14 304 

- โรงเรียนในสังกัด
อปท. 

35 16 15 1 3 35 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 269 129 109 20 11 269 
กก.ตชด.41 (รร.ตชด.) 4 2 2 0 0 4 
พมจ.สุราษฎร์ธานี   12 5 5 1 ๑ 12 

รวม  819 481 
(58.73%) 

270 
(32.97%) 

51 
(6.22%) 

17 
(2.08%) 

819 

รวมจ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ี
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น(A+B+C) 

802 
 (97.92%) 

 
   

                ที่มา :  จากการเก็บข้อมูลบันทึกการนิเทศ สรุปผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของแต่
ละสังกัด และในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2563 
  
 



๒๔ 

 

 

ตารางท่ี 5  ผลการพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน พัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอนุบาล (อนุบาล 1-3)  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
แห่งชาติ (เป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
 
 
 

หน่วยงานต้นสังกัด 

จ านวนสถานพัฒนา             
เด็กปฐมวัยที่เข้ารับ 

การประเมิน 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 (แห่ง) 

จ านวนสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยท่ีที่มีผล           

การประเมิน มีระดับ
คุณภาพ ผ่านเกณฑ์
ขั้นต้นขึ้นไป (แห่ง) 

 
 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

สพป. สุราษฎร์ธานี เขต1-3 420 420 100 
สช. (รร.เอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 77 76 98.71 
อปท. 304 290 95.40 
กก.ตชด.41 (รร.ตชด.) 4 4 100 
พมจ.สุราษฎร์ธานี   12 11 91.67 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 1 50 

รวม 819 802 97.92 
 
ผลผลิต/ผลการด าเนินงาน 
           นิเทศ ติดตาม ประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา โดยใช้วิธีการลง
พ้ืนที่ประเมินตามสภาพจริงในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2564 แต่พอเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
โคโรน่าช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564  ส่งผลท าให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องปิดภาคเรียนปีการศึกษา 
2563 ก่อนก าหนดเดิมที่ไว้ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนิเทศระบบออนไลน์  เช่น นิเทศผ่านกลุ่ม 
Appication Line, นิเทศผ่าน Google zoom ประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจากเอกสารที่สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยได้ท าการประเมินตนเองและประเมินพัฒนาการเด็ก  รวมทั้งมีการน าผลการประเมินจากในระบบ
สารสนเทศปฐมวัยตามมาตรฐานชาติของกรมกิจการเด็กและเยาวชนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือสรุปผลการ
ประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งผลการประเมินสถานพัฒนาเด็กในระดับจังหวัด อยู่ ในระดับดีมาก                      
คิดเป็นร้อยละ 58.73 ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 32.97 และผ่านเกณฑ์ขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 6.22                          
เมื่อสรุปภาพรวมของจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 97.92  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 

ตารางท่ี 6 ภาพรวมผลการนิเทศ ติดตามสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 

มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
มาตรฐานด้านที่ 
1 การบริหาร
จัดการสถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

       การบริหารจัดการมีการส่งเสริมพัฒนาครูที่ไม่จบตรง
วุฒิ ได้พัฒนาตนเอง และส่งเสริมด้านจัดหาสื่อวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็ก
อย่างเพียงพอ มีผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือในการ
จัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เช่น การจัดหาของรางวัล ทุนการศึกษา และ
จัดหาผลไม้ในสวนของตนเองมาให้เด็กได้รับประทาน 
ส่งผลท าให้ ระดับการประเมินสถานพัฒนาปฐมวัยใน
ภาพรวมของจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 95.44 
 

- ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
- ให้ผู้ปกครองเด็กชุมชนมีส่วนร่วมใน
การปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่เอ้ือต่อความ
ปลอดภัยและการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย 
 
 
 

มาตรฐานด้านที่ 
2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก
ให้การดูแล และ
จัดประสบการณ์
การเรียนรู้และ
การเล่นเพื่อ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

      สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดประสบการณ์เรียนรู้                
ที่หลากหลาย เช่น การสอนแบบโครงการ, การสอนแบบ               
Active Learning , การสอนแบบมอนเตสซอรี่ ซึ่งเป็น         
การจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิด และพัฒนาทั้ง4 ด้าน 
โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น ส่งผลให้มีผลการประเมิน
พัฒนาการ เ ด็ ก มี พัฒนาการสมวั ย ร ะดั บจั ง หวั ด                
คิดเป็นร้อยละ 99.93% 
 
 
 
 
 

    ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่า ส่งผลท าให้
มีการปรับวิธีสอน เปลี่ยนวิธีเรียนโดย
มีการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีจึงต้อง
มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน on-hand, on-demand
และ on line  โดยให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ เป็นผู้ชี้แนะ
เด็กให้ได้ท ากิจกรรมเพ่ือส่งผลต่อการ
เรียนรู้และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การวัดประเมินผลพัฒนาการเด็ก
ร่วมกับครู 

มาตรฐานด้านที่ 
3 คุณภาพของ
เด็กปฐมวัย 

           การจัดเก็บรวบรวมข้อมลูพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(เด็ก 3-6 ปี)  ปีการศึกษา 2563 ตามแบบบันทึกผล            
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  (เด็ก 3-6 ปี)                      
ปีการศึกษา 2563 
     - ด้านร่างกาย  ผ่านเกณฑ์ในระดับดี  ร้อยละ 90   
     - ด้านอารมณ์-จิตใจ ผ่านเกณฑ์ในระดับดี ร้อยละ 94 
     - ด้านสังคม   ผ่านเกณฑ์ในระดับดี   ร้อยละ 9๒  
     - ด้านสติปัญญา  ผ่านเกณฑ์ในระดับดี ร้อยละ 9๒  
           สรุปภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เด็กมี
พัฒนาการสมวัย  คิดเป็นร้อยละ  99.93  

 

        ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการคิด 
และ  มีวินัยเชิงบวก โดยน าความรู้
จากได้รับการอบรมพัฒนาการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ผ่านรูปแบบ  
on-demand  โดยให้ครูและ
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการเข้าสังคม
สังคม มีวินัยเชิงบวก เพราะช่วงที่เด็ก
เรียนรู้อยู่ที่บ้านเด็กจะขาปฏิสัมพันธ์           
เชิงบวกทางสังคม และมีการวัด
ประเมินผลพัฒนาการเด็กร่วมกัน            
ทั้งครูและผู้ปกครอง 

       



๒๖ 

 

 

  สรุปการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

            จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดที่ได้รับการนิเทศ  จ านวน.......819.....แห่ง              
คิดเป็นร้อยละ 100 (จ าแนกแต่ละสังกัด)  ได้ดังนี ้

  ต้นสังกัดได้มีการนิเทศผ่านระบบออนไลน์ ประเมินสถานพัฒนาการเด็กผ่านระบบออนไลน์
และแบบลงพ้ืนที่สถานที่จริง และมีการนิเทศเชิงบูรณาการในคณะท างาน 4 เลขาร่วม ได้แก่ 

  1.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ศึกษานิเทศก์สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.สุราษฎร์ธานี ลงพ้ืนที่ นิเทศ (on-site)  ประเมินร่วมกับสพป.สฎ.เขต 1                     
จ านวน 3 แห่ง และทางสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ลงพ้ืนที่นิเทศ (on-site)   ประเมินสถานพัฒนาเด็ก
ร่วมกับประธานเครือข่ายโรงเรียน จ านวน  109  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

  2.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒  หน่วยงานลงพ้ืนที่ 
(on-site) ร่วมกับเครือข่ายในเขตพ้ืนที่  จ านวน  166   แห่ง    คิดเป็นร้อยละ 100 

  3.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 หน่วยงานลงพ้ืนที่ 
(on-site)  ร่วมกับเครือข่ายในเขตพ้ืนที่ จ านวน  140 แห่ง และนิเทศผ่านออนไลน์ ผ่านกลุ่มไลน์ ( 5 แห่ง ) 
รวมการนิเทศและประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน  145 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

  4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ด าเนินการนิเทศ ประเมิน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (โรงเรียนเอกชน ) โดยลงพ้ืนที่
นิเทศ (on-site)  จ านวน  6 แห่ง และนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ google zoom  จ านวน 70 แห่ง                     

คิดเป็นร้อยละ 100 

  ๕.  ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อปท.) มีการด าเนินการให้ให้หน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเป็นผู้ประเมินและสรุปผลการนิเทศและประเมินสานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดส่งข้อมูลมายังส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี สรุปอปท.ได้ลงนิเทศ (on-site)   จ านวน 304 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

  6  ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ทาง
ศึกษานิเทศก์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร่วมลงนิเทศและประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
จ านวน 8 แห่ง และทางส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด าเนินการ           
ลงพืน้ที่นิเทศและประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (on-site)  จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

  7. ส านักบริหารงานการศึกษาด าเนินการนิเทศภายในและประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
โดยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าวิชาการ จ านวน 2 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 

  8. กองก ากับการต ารวจตระเวนขายแดนที่ 41 ( รร.ตชด) มีนักวิชาการ (ต ารวจวิชาการ 
จาก กก.ตชด. 41) ลงนิเทศและประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
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กิจกรรมที่ 3 สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

 จากการวางแผนจัดอบรมผ่านระบบ Google zoom แต่จากการส ารวจผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม 
จ านวน 1,392 คน จึงได้ปรับรูปแบบการอบรมรมเป็นการอบรมผ่าน แพลตฟอร์ม ในรูปแบบ On-demand 
เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม2564 - 2 สิงหาคม 2564  และมีการวัดผลประมวลความรู้หลักการอบรม                   
ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรอบรมหลักสูตรออนไลน์ "การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัด                 
สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564  โดยใช้รูปแบบ  On-Demand” ประกอบด้วย  
            3.1 การวัดประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยบูรณาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562  
            3.2 พัฒนาทักษะการคิดในเด็กปฐมวัย 
   3.3  พัฒนาทักษะ EF กับการสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย 
   3.4  สะเต็มศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 
 

 ผลผลิต/ผลการด าเนินงาน 
            การสร้างการรับรู้ เข้าใจในการพัฒนาการจัดการศึกษา ด้วยการอบรมผ่านระบบออนไลน์ รูปแบบ  
On-Demand ในหลักสูตร อบรมหลักสูตรออนไลน์ "การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัด                 
สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564  โดยใช้รูปแบบ  On-Demand” และประเมินผลหลังจากการได้รับการ
อบรมผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลท าให้ มีผู้เข้าร่วมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์การวัดผลหลังจาการอบรม 
จ านวน 1,392 คน  
 
กิจกรรมที่ 4  การคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระดับจังหวัด  
 การคัดเลือกผลงาน Best Practices ปฐมวัย ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ทั้ง 11 ผลงาน ซึ่งได้ก าหนดให้มีการจัดแสดงผลงานและน าเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลท าให้ทางสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถมาน าเสนอผลงานและจัดแสดงผลงานได้  จึงได้ปรับเปลี่ยน
การน าเสนอผลงานและคัดเลือกผลงานฯผ่านระบบออนไลน์ Google zoom จ านวน 11 ผลงาน แบ่งเป็น
ผลงานด้านการบริหารงานจัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 5 ผลงาน และด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย จ านวน 6 ผลงาน 
 
ผลผลิต/ผลการด าเนินงาน  
    การใช้ รูปแบบนิเทศ ITK SMARE MODEL มาพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยส่งผลท าให้โรงเรียนมี
นวัตกรรมในการพัฒนาการจัดการศึกษาและมีผลงานเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาผลงานจากการคัดเลือก
รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดี ( Best Practices) ปฐมวัย ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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 ผลงาน Best Practices ปฐมวัย ท่ีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ศธจ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ารับการ
คัดเลือกผลงาน/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวัย ระดับภาค  
  1.ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหารสถานศึกษา)   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับภาค  ชื่อผลงาน การพัฒนาคุณภาพปฐมวัยโรงเรียนบ้านทุ่งพลับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                        
สุราษฎร์ธานี เขต 2 ผลงานของ นางณัฐณิชมล พรมรุ่ง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 
  2. ด้านการจัดประการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย  (ครู ) ได้รับรางวัลชมเชย ชื่อผลงาน                                         
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ด้วย 4S Model เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งระบบ ผลงานของ
นางสาวปทิตตา อินทร์ฤดี ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดสมหวัง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
         สรุป การนิเทศติดตาม ประเมินผล ส่งเสริมร่วมพัฒนา ชี้แนะให้ความรู้ ผู้บริหารและครูปฐมวัยในการ
สร้างนวัตกรรมรูปแบบปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดกิจกรรมการคัดเลือก
ผลงานรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีระดับจังหวัด ส่งผลท าให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดี ระดับ
จังหวัด จ านวน 11 ผลงาน( ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 5 ผลงาน ด้านจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
ปฐมวัย 6 ผลงาน)  และจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรูปแบบรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีระดับภาค จ านวน 2 ผลงาน  
 

กิจกรรมที่ 5  ประชุมสรุปรายงานผลโครงการ  
    รายงานผลการด าเนินงานของโครงการในรูปแบบไฟล์ Word  ตามแบบสรุปการรายงานของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 เพ่ือให้คณะผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ระดับพ้ืนที่ น าเสนอผลงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการในภาพรวมของส านักงานศึกษาธิการภาค 5 
(รวมทั้ง 5 จังหวัด) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ผ่าน  Appication Line และผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในแต่ละจังหวัด เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน และ
คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  8 กันยายน 2564 
  

ผลผลิตผลการด าเนินงาน 

       ผูร้ับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวัยระดับพืน้ที่ ทั้งในระดับจังหวัด 

/ภาคและส านักบูรณาการการฯ เข้ารับฟังการสรุปผลการด าเนินงานโครงการในภาพรวมในแตล่ะ

ส านักงานศึกษาธิการภาค และรับฟังการน าเสนอผลงานรูปแบบ/แนวปฏิบัติเป็นเลิศปฐมวัยจากตัวแทน

ศธ.ภาค ส่งผลท าให้มแีนวทางการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาการศกึษาปฐมวัยในระดับ

พืน้ที่ของจังหวัดต่อไป 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 การจัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรม ได้ดังนี้  

1. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สรุปตามตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

          1.1  เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษา              
ให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 93.82    สรุปผล  บรรลุค่าเป้าหมาย 
 1.2  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐาน                    
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 97.92                           
สรุปผล  บรรลุค่าเป้าหมาย   
      1.3 เด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน              
อยู่ในระดับดี  ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 80  ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 99.83  สรุปผล  บรรลุค่าเป้าหมาย 
   1.4  ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  ค่าเป้าหมาย 
จ านวน 100 คน  ซึ่งได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ "การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564  โดยใช้รูปแบบ  On-Demand” และประเมินผลหลังจากการ
ได้รับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลท าให้ มีผู้เข้าร่วมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์การวัดผลหลังจาก
การอบรม จ านวน 1,392 คน  สรุปผล  บรรลุค่าเป้าหมาย 
 1.5 การคัดเลือกผลงานรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices ) ปฐมวัย ระดับจังหวัด
ปีงบประมาณ 2564 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับยอดเยี่ยม ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน              
2 ผลงาน ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมาย และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ศธจ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ารับการคัดเลือก
ผลงาน/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาค เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2564 ผ่านระบบ Google meet และได้รับรางวัลระดับภาค ดังนี้ 
        (1)  ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหารสถานศึกษา)   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับภาค  ชื่อผลงาน การพัฒนาคุณภาพปฐมวัยโรงเรียนบ้านทุ่งพลับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                        
สุราษฎร์ธานี เขต 2 ผลงานของ นางณัฐณิชมล พรมรุ่ง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพลับ 
        (2) ด้านการจัดประการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย  (ครู ) ได้รับรางวัลชมเชย ชื่อผลงาน                                         
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ด้วย 4S Model เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งระบบ ผลงานของ
นางสาวปทิตตา อินทร์ฤดี ต าแหน่ง ครูโรงเรียนวัดสมหวัง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
           1.6 เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ปีการศึกษา 2563  มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ค่าเป้าหมาย    
ร้อยละ90 ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 99.93 สรุปผล  บรรลุค่าเป้าหมาย 
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        2. ประโยชน์ที่ได้รับ   
 2.1 มีเครือข่ายในการท างานขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด โดยมี
หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ทุกสังกัด  ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 41  และหน่วยงานอ่ืนๆ                     
ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีด าเนินงานบูรณาการพัฒนาการจัดการศึกษาในเด็ก
ปฐมวัย เช่น  จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นิเทศติดตามและ ประเมินผลการจัด
ประสบการณ์และการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นต้น  
  2.2. ผู้บริหาร ครูปฐมวัย พ่ีเลี้ยงเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้รับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรออนไลน์ "การพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2564  โดยใช้รูปแบบ  On-Demand”                         
ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
 2.3 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และครูปฐมวัย ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด จ านวน 11 คน โดยมีการน าเสนอผลงานรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564  ผ่านระบบออนไลน์ Google zoom เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  
และน าเสนอผลงานรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับภาค ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 2 ผลงาน                    
โดยน าเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ Google meet  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และได้รับรางวัล               
ระดับภาค  ส่งผลให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีตัวอย่างรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย จ านวน 11 ผลงาน เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยต่อไป 
 2.4  ผู้บริหาร ครูปฐมวัย พ่ีเลี้ยงเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในจังหวัด           
สุราษฎร์ธานี ได้น าองค์ความรู้จากการอบรมน าไปปรับใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 
  2.5  การด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัด                 
สุราษฎร์ธานี ด้วยระบบออนไลน์ในยุควิถีชีวิตใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อโคโรน่า 
Covid-19 และการใช้ รูปแบบนิเทศ ITK SMARE MODEL มาพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยและการน ามาใช้
ในการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 โดยมีการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินงานส่งผลท าให้การด าเนินงานส าเร็จบรรลุเป้าหมายของโครงการ ประหยัดงบประมาณ เป็น
ที่พึงพอใจของผู้รับบริการ  
 

3. ปัญหาอุปสรรค 
  3.1  การจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมพัฒนาเด็กและเยาชน ไม่มีรหัสส่วนกลาง                     
ในการตรวจสอบข้อมูลประเมินพัฒนาการเด็กและประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  จึงท าให้การตรวจสอบ
ข้อมูลจากในการลงระบบล่าช้า จึงส่งผลท าให้การสรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินตามสภาพจริง                 
กับในระบบฐานข้อมูลสนสนเทศปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ต้องรอข้อมูลการประมวลผลจากแอทมินส่วนกลาง
เพียงช่องทางเดียวจึงเกิดความล่าช้าในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว 
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  3.2 การลงพ้ืนที่ นิเทศติดตามการจัดการศึกษา และประเมินผลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม               
สภาพจริงท าได้ด าเนินการไม่ครบทุกที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
COVID-19 จึงท าให้การประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโดยใช้ระบบออนไลน์ท า
แบบสอบถามถามตอบผ่าน Appication Line, Google zoom 
 

4. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานระยะต่อไป 
  4.1 ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติงาน 
  (1)  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด และการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศปฐมวัยในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศปฐมวัยตามมาตรฐานชาติของกรมพัฒนาเด็กและเยาชน ควรมีการจัดท าชื่อผู้ใช้และ               
รหัสผ่านในการเข้าถึงระบบให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัด เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสาสนเทศปฐมวัย
ของแต่ละหน่วยงานได้ส ารวจตรวจสอบ ติดตาม การกรอกข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยได้ครบถ้วน ถูกต้อง
สมบูรณ์ และส่งผลให้การประมวลผลในภาพรวมของจังหวัดมีข้อมูลสมบูรณ์สะดวกต่อการน าข้อมูลใช้งานได้
ทุกหน่วยงาน 
               (2) ด้านการเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการประเมินตามตัวชี้วัดของแผนงานโครงการ ไม่ว่าจะเป็นช่วงปกติ หรือ
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid-19  พบว่า การได้มาซึ่งข้อมูลมาจากการที่ให้โรงเรียน    
ทุกโรงเรียนจากทุกสังกัดประเมินตนเอง ซึ่งจะเกิดปัญหาให้พบเห็นอยู่เสมอ คือการได้ข้อมูลมาอย่างมีความ
ล าเอียง และกว่าจะสามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบ ท าให้เสียเวลามาก ซึ่งผู้รับผิดชอบควรมีโอกาสได้เก็บข้อมูล
ร่วมกัน โดยไม่จ าเป็นต้องเก็บจากทุกโรงเรียน แต่เป็นการประเมินสุ่มตามหลักสถิติและการวิจัย โดยเฉพาะ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณปรับให้เป็นแบบสอบถามทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น เช่นท าเป็ น 
Google From ซึ่งการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ของศึกษานิเทศก์ ควรมีการสนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์มีการสร้าง
นวัตกรรมการนิเทศ ให้เหมาะสมกับวิถีปรกติใหม่ (New Normal) ให้มากขึ้น ได้แก่ การนิเทศผสมผสาน             
ที่มีท้ังการนิเทศแบบออฟไลน์ (Offline) และการนิเทศแบบออนไลน์ (Online) บูรณาการกัน 
  (3) การวางแผนการด าเนินการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา                
การจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นท่ี ด าเนินงานเชิงบูรณาการด้วยกระบวนการระบบดิจิทัล 
    (4) การเผยแพร่ผลงานรูปแบบแนวปฏิบัติที่เป็นที่เป็นเลิศปฐมวัย ควรมีการเก็บรวบรวมผลงาน
ระดับจังหวัด และระดับภาคที่ได้รับรางวัลระดับภาคของทุกผลงาน และจัดท าเป็นรูปเล่มและเผยแพร่เว็ปไซด์
เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ผู้สนใจในการพัฒนางานปฐมวัยต่อไป 
 

  4.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
                  (การด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยปี 2563 - 2565                       
ควรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบาย)  
          จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรค
หนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยนั้น พบว่ามีคุณลักษณะที่กล่าวถึง
เพ่ิมเติมจากพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา) คือ  ด้านการมีวินัยของเด็กปฐมวัย 
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 ดังนั้น ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยในปีการศึกษา 2564 และ 2565 ควรมีการ
กล่าวถึง การปลูกฝังวินัย ให้เด็กปฐมวัยให้ชัดเจนมากข้ึน เพราะฉะนั้นในการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การสร้างความรู้ความเข้าใจ การพัฒนามาตรฐาน
สถานศึกษาปฐมวัย ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัยแห่งชาติ การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การประเมิน 
และการสร้างเครื่องมือประเมิน จะต้องมีการออกแบบให้สามารถตอบโจทย์ถึงเรื่องวินัยในเด็กปฐมวัย ควบคู่ไป
กับพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ซึ่งจะท าให้การจัดการศึกษาปฐมวัยถูกขับเคลื่อนได้ตรงประเด็นตามนโยบายที่
ก าหนดข้างต้นมากขึ้น และหากจะเพ่ิมนโยบายในด้านสมรรถนะเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุม KSAOs ได้แก่ ด้าน
ความรู้ (K : Knowledge) ด้านทักษะ (S : Skill) ด้านความสามารถ (A : Ability) และด้านคุณลักษณะอ่ืนๆ                       
(Os : Others) บูรณาการเข้ากับการพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ 4 ด้านได้จะเป็นการส่งเสริม พัฒนาการจัด
ประสบการณ์เด็กปฐมวัยสู่ฐานสมรรถนะมากขึ้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะได้อย่างลงตัว  
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อบรมผ่านระบบ 

  On-Demand 

ประชุมชีแ้จง/ทบทวนมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหง่ชาติเพือ่จัดเกบ็ข้อมูล 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ 

คัดเลอืกผลงาน Best Practices ปฐมวัย 

Iระดับโรงเรียนเอกชน และระดับจังหวดั 
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ประชุมสรุปโครงการและคัดเลือก
ผลงาน Best Pracices ระดับ สป. 

รบัมอบมอบโล ่BP รางวลัระดบัจงัหวดั 

น าเสนอผลงาน Best Practices  ปฐมวัยระดับภาค 

ผ่านระบบ Google meet  

ด้านผู้บริหาร 
ดา้นครูผูส้อน 



๙๔ 

 

 

 



๙๕ 

 

 

 

 

 

 



๙๖ 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 

 

 

คณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรีกษา   

1. นายสันติภัทร โคจีจุล  ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. ดร.ชนภรณ์  อือตระกูล  รองศึกาธิการจังหวัดสุราษฎรานี 
3. ดร.ธีติมา ถาวรรัตน์  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผล 

 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นางธัญญลักษณ์  ศรีสมานุวัตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
3. นางเรณู  สุชีวพลานนท์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
4. นางศุภัสตุ์ตรี  ค าศรีสุข    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     
5. นายสุรชัย  ชว่ยเกิด  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
6. นางเดือนเพ็ญ อนันต์พัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
7. นางรัชนีวรรณ  ชอบผล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
8. นางสาวลีลารัศม์  จาตุรพล        ศึกษานิเทศก์ช านาญการ       
9. นายสุทธิแดน  พลวัติจรัสวัฒน์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   
10. นางสาวนฤนาฎ รัตนจินดา    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

บรรณาธิการ 

 นางสาวจิตรา  เผือกสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตร 
      การศึกษาปฐมวัย 



รายงานผลการดาํเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ที ่จังหวัดสุราษฎรธ์านี 
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