1

บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ตามบทบั ญ ญั ติ ของรั ฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐ ต้อ ง
ด าเนิ น การให้ เด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาเป็ น เวลาสิ บ สองปี ตั้ งแต่ ก่ อ นวัย เรี ย นจนจบการศึ ก ษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้
สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมใน
การดาเนิ น การด้ว ย ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้ว ยการศึ กษาแห่ งชาติ ซึ่งอย่างน้ อยต้ องมี บทบั ญ ญั ติ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ ด้ ว ย ในการด าเนิ น การให้ เด็ ก เล็ ก ได้ รั บ การดู แ ลและพั ฒ นา รัฐ ต้ อ ง
ดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน
กอปรกับราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งในพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ.2562 นั้ น เป็ น กฎหมายว่าด้ว ยการพั ฒ นาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะเป็ นหลั กประกันให้ เด็ ก
ปฐมวัยที่อยู่ในช่วงวัยสาคัญ ได้รับ การเลี้ ยงดู พัฒ นา ให้การศึกษาและได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ
เน้นการให้ความสาคัญต่อการพัฒ นาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงที่สมองได้รับการพัฒ นาสูงสุดและการ
เรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วสูงสุ ด การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยรอบด้านอย่างเหมาะสมจะเป็น
รากฐานของมนุษย์ที่สาคัญต่อคุณภาพชีวิตของเด็กไปจนตลอดชีวิต ดังนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึง
เป็ น การลงทุ น ที่ คุ้ม ค่า ลดความเหลื่ อมล้ า และสร้างความเป็ น ธรรมในสั งคม อีก ทั้ งจะท าให้ ก าร
ดาเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความต่อเนื่อง ทั่วถึง และเท่าเทียมโดยมีระบบการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่ สร้างการมีส่วนร่ว มบู รณาการทุ กภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับชาติ ภูมิภ าค ท้ องถิ่น
ชุมชน จนถึงครอบครัว เพื่อยกระดับความสาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้อยู่ในลาดับต้นของวาระ
แห่งชาติ และเพื่อ ให้ เด็กปฐมวัยทุกคนในประเทศได้รับการดูแล พัฒ นา และจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ได้รับงบประมาณ 100,650 บาท ซึ่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค์ได้มีการดาเนินงานใน 4 เรื่องหลัก โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อน
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การจัดทาข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ การสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามมาตรฐาน
สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ งชาติ ” การคั ด เลื อ กและตั ด สิ น รู ป แบบ/แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ
(Best Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย
ในการพัฒ นาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 รวมทั้ง มีการนิเทศ กากับ ติดตามผล
การด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ในจั ง หวั ด นครสวรรค์ ปี 2563 ตามมาตรฐาน
สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ งชาติ นอกจากนั้ น ในการด าเนิ น งานข้ า งต้ น ส านั ก งานศึ ก ษาธิก าร
จังหวัดนครสวรรค์ได้มีการประสานงาน สร้างความร่วมมือและบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงาน
ของกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่างดี
ในการนี้ ส านั กงานศึ กษาธิการจั งหวัดนครสวรรค์ ได้ด าเนิ นโครงการขับเคลื่ อนการพั ฒ นา
การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้ นที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ ว จึงขอรายงานผล
การดาเนินโครงการและนาข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
และจัดทาสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเป็นลาดับต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรรำยงำน
1. เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2. เพื่อรายงานผลการคัดเลือกและตัดสินรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563
3. เพื่อรายงานผลการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติ การ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ”
4. เพื่อรายงานผลการนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
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ขอบเขตของกำรรำยงำน
1. เป้ำหมำย
1.1 เชิงปริมำณ
1.1.1 ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครสวรรค์ มี ฐ านข้ อ มู ล สารสนเทศ
ด้านการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดครอบคลุมทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 90
1.1.2 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยได้รับ การคัดเลื อกและตัดสิ นรูปแบบ/
แนวทางปฏิบั ติที่เป็ น เลิ ศ (Best Practices) ด้ านการบริห ารจัดการศึกษาปฐมวัยและด้านการจัด
ประสบการณ์ ก ารศึ ก ษาปฐมวั ย ในการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ระดั บ จั ง หวั ด นครสวรรค์ ปี 2563
ด้านละ 1 ผลงาน
1.1.3 ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
จานวน 100 คน ได้รับการพัฒนาให้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ
1.1.4 สถานศึ กษาที่ จั ด การศึ กษาปฐมวั ย ได้ รั บ นิ เทศ ก ากั บ ติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ จานวน 14 แห่ง
1.2 เชิงคุณภำพ
1.2.1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ปฐมวัย ระดับจังหวัดที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัยครบถ้วนและมีคุณภาพ
1.2.2 จังหวัดนครสวรรค์มีรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้าน
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 นำไปประยุกต์ใช้ ขยำยผล หรือต่อยอดในหน่วยงำน สถำนศึกษำหรือ
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ด้วยวิธีกำร และรูปแบบที่หลำกหลำย เหมำะสม
1.2.3 ผู้ บ ริ ห าร ครู ผู้ ป กครอง ผู้ ดู แ ลเด็ ก ผู้ รั บ บริก าร และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการพัฒ นาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
1.2.4 สถานศึ กษาที่ จั ดการศึ กษาปฐมวั ยได้ รั บ การได้ รั บ นิ เทศ ก ากั บ ติ ด ตาม
ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 เป็นไปตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
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2. สำระของกำรรำยงำน
2.1 กิ จกรรมที่ 1 การขั บ เคลื่ อ นการจั ด ท าข้ อ มู ล สารสนเทศตามระบบฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2.2 กิ จ กรรมที่ 2 การคั ดเลื อกและตั ดสิ น รูป แบบ/แนวทางปฏิ บัติ ที่เป็ น เลิ ศ (Best
Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563
2.3 กิจกรรมที่ 3 การสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยจัดอบรมเชิงปฏิ บัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ”
2.4 กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานของสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
3. ระยะเวลำ ปีงบประมาณ 2563 (1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2563)
4. งบประมำณที่ได้รับ
4.1 งบประมาณที่ได้รับ จานวน 100,650 บาท
4.2 แหล่งงบประมาณ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นิยำมศัพท์เฉพำะ
โครงกำรขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรศึ ก ษำเด็ ก ปฐมวั ย ในระดั บ พื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครสวรรค์ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครสวรรค์ หมายถึง โครงการที่สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้มอบหมายให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ดาเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
โดยจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 100,650 บาท ในการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดตามขอบเขตที่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร หมายถึง ผลที่เกิดจากการดาเนินงานตามกิจกรรมของ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จานวน 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
กิ จ กรรมที่ 2 การคั ด เลื อ กและตั ด สิ น รู ป แบบ/แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ (Best
Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563
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กิจกรรมที่ 3 การสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ”
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
โรงเรี ยนที่ จั ดกำรศึ กษำปฐมวั ย หมายถึง สถานศึ กษาที่ จั ดการเรียนการสอนในระดั บชั้ น
อนุบาล (อายุ 0-6 ปี) ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 2 และ 3
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จานวนทั้งสิ้น 877 แห่ง
เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึง
ทารกในครรภ์มารดาตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงก่อนคลอดด้วย
กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ หมายถึง การพัฒนาเด็กให้เกิดพัฒนาการรอบด้านสอดคล้องตาม
หลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ตามความสนใจและความต้องการของเด็ก โดยรวมถึงพัฒนาการด้านร่างกายให้
เด็กเจริญเติบโต สูงดีสมส่วน ด้านอารมณ์สังคมให้เด็กสามารถอยู่ร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ด้านสติปัญญาให้เด็กสามารถรับรู้และเกิดกระบวนการเรียนตามวัยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และเป็นทักษะในการเรียนรู้ในอนาคต โดยพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูหลักมี
ทักษะการเป็นพ่อเป็นแม่
ข้อมูลสำรสนเทศ หมำยถึง ระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ
กำรสร้ำงกำรรับ รู้ หมายถึง การรับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ส าคัญ ต่อการพัฒ นา
การศึกษาปฐมวัยให้แก่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนเพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพมนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ
รูปแบบ/แนวทำงกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) หมายถึง วิธีการหรือแนวทาง
ในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยหรือการจัดประสบการณ์เรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยที่เป็นการ
ปฏิบัติให้สาเร็จ อันเนื่องจากการนาความรู้ไปใช้ในกระบวนการ แล้วสรุปออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนิน งำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็ก
ปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ หมำยถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในทางดี ความรู้สึกชอบต่อ
การดาเนิ น งานของส านั กงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในการดาเนิน กิจกรรมตามโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
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ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง หมายถึ ง ผู้ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานของกิ จ กรรมในโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ คณะทางาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ส านั กงานศึ กษาธิการจั งหวั ดนครสวรรค์ มี ฐานข้ อมู ลสารสนเทศด้ านการศึ กษาปฐมวั ย
ระดับจังหวัดที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัยครบถ้วนและมีคุณภาพ
2. จังหวัดนครสวรรค์มีรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหาร
จั ดการศึ กษาปฐมวั ยและด้ านการจั ดประสบการณ์ การศึ กษาปฐมวัยในการพั ฒนาเด็ กปฐมวัย ระดั บ
จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 นำไปประยุกต์ใช้ ขยำยผล หรือต่อยอดในหน่วยงำน สถำนศึกษำหรือ
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ด้วยวิธีกำร และรูปแบบที่หลำกหลำย เหมำะสม
3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ
4. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยได้รับการได้รับนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาระดั บปฐมวัย ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ

