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(ราง)
ขอบเขตและแนวปฏิบัติ
การดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
----------------------------

ความเปนมาของโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๕๔ รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคน
ได รั บ การศึ กษาเป น เวลาสิ บ สองป ตั้ งแต กอนวัย เรีย นจนจบการศึกษาภาคบังคับ อยางมีคุณภาพ โดยไมเก็ บ
คาใชจายรัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ
วิ นั ย อารมณ สั ง คม และสติ ป ญ ญาให ส มกั บ วั ย โดยส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
และภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการ ซึ่งในการดําเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวมของประเทศ
มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (ก.พ.ป.) ขึ้น ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 โดยมี นายกรั ฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน ซึ่ง ก.พ.ป.
ชุ ด ป จ จุ บั น มี ร องนายกรั ฐ มนตรี (พลอากาศเอก ประจิ น จั่ น ตอง) เป น ประธาน และ ก.พ.ป. ได แ ต ง ตั้ ง
คณะอนุ กรรมการขึ้ นมารับ ผิ ดชอบดํ าเนิ นการขับเคลื่อนงานพัฒ นาเด็กปฐมวัยในประเด็นสําคัญ 4 เรื่อง คือ
(1) การจัดทํารางนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานเด็กปฐมวัย (2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อแสดงผลขอมูล
ของเด็กปฐมวัย (3) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และ (4) สมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนา
ตามวัย 0 – 5 ป เพื่อนําไปใชเปนกรอบการดําเนินงานรวมกันของทุกกระทรวงและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ เนื่องจากในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนาและดูแลกอนเขารับการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้นนั้น มีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย กระทรวงแรงงาน องคกรภาคเอกชนหรือมูล นิธิ เปนตน
รวมถึงมีความหลากหลายในการปฏิบัติเพื่อใหมีความเหมาะสมตามสภาพภูมิศาสตรในแตละพื้นที่ เชน พื้นที่สูง
หางไกลทุรกันดาร เกาะแกง ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานขับเคลื่อนการสงเสริม สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
ของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาคมีเปาหมายการดําเนินงานและแนวทางการดําเนินงาน
ที่ชัดเจน เปนไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร หรือแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวม
ของประเทศ สิ่งที่มีความจําเปนตองดําเนินการเปนลําดับแรก คือ การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย
ยุทธศาสตร เปา หมาย และแนวทางการดํ าเนิน งานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหกับผูบริหาร ครูผูส อน และบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม สนับสนุน ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยใหถูกตอง ตรงกัน เพื่อใหการดําเนินงาน หรือ
การบูรณาการการทํางานรวมกันในระดับพื้นที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้ จึงจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
(อนุบาล 1-3) ขึ้น เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง เปาหมายของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยใหกับผูบริหาร ครู และบุคลากรของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค การบูรณาการ
การทํ า งานร ว มกั น ระหวา งหน วยงานที่ เกี่ ย วของในพื้น ที่ใหเปนในทิศทางเดีย วกัน รวมถึงรวบรวมองคความรู
ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงานการสงเสริม การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ
โดยอาศัยหนวยงานในระดับภาคและระดับจังหวัดเปนฐานในการดําเนินการในระดับภูมิภาค ไดแก สํานักงาน
ศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เปนหนวยงานหลักดําเนินการในแตละพื้นที่
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2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยใหกับผูบริหาร ครู และบุคลากรของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
2.2 เพื่อบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร
การจัดการศึกษาปฐมวัยไปสูการปฏิบัติในระดับพื้นที่ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2.3 เพื่อรวบรวมองคความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงานการสงเสริม
การดูแลและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ

3. ตัวชี้วัดและเปาหมายของโครงการ
ตัวชี้วัด
3.1 ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรภาครัฐ องคกรเอกชนหรือมูลนิธิ
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
ของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคไดรับการพัฒนา
ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย เปาหมาย และการดําเนินงาน
สงเสริม สนับสนุนการดูแลและจัดการศึกษาปฐมวัย
3.2 มีแผนสําหรับใชเปนกรอบในการบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกหนวยงาน
ในพื้นที่ที่เกี่ยวของในการสงเสริม สนับสนุนการดูแลและพัฒนาการจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
3.3 จํานวนองคความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงาน
ในการสงเสริม การดูแลและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ

เปาหมาย ป 2561
7,600 คน
(จังหวัดละ 80 คน/
ภาคละ 80 คน)

77 แผน
(จังหวัดละ 1 แผน)
36 ชิ้น
(ภาคละ 2 ชิ้น)
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ขอบเขตการดําเนินงาน
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 การกําหนดขอบเขตการดําเนินงาน พรอมแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ของสํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1.2 การจัดประชุมชี้แจงสรางความเขาใจขอบเขตและแนวปฏิบัติในการดําเนินโครงการฯ ใหกับ
ผูรับผิดชอบดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1.3 การประสาน กํ ากั บ และติดตามผลการดําเนิน งาน รวมทั้งปญ หาอุป สรรคของการดําเนิน
โครงการของสํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1.4 การประสาน รวบรวมข อ มู ล ผลการใช จ า ยงบประมาณของโครงการฯ นํ า เสนอผู บ ริ ห าร
และจัดสงสํานักงบประมาณเปนรายไตรมาส
1.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการฯ ภาพรวม นําเสนอผูบริหาร และจัดสงสํานักงบประมาณ
และเผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

2. สํานักงานศึกษาธิการภาค
2.1 การสรางความรับรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง เปาหมายการดําเนินงานการสงเสริม
สนับ สนุน การดูแลและจัดการศึกษาปฐมวัยใหกับผูบริหาร ครู และบุ คลากรของทุ กหน วยงานที่ เกี่ยวของในพื้นที่
(ระดับภาค)
2.2 การกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของทุกหนวยงาน
ในพื้นที่ (ระดับภาค)

3. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
3.1 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ (ระดับปฐมวัย) และจัดทําแผนที่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย
(School map) ระดับจังหวัด
3.2 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564)
3.3 การสรางความรับรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยใหกับผูบริหาร ครู และบุคลากรของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ (ระดับจังหวัด)
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แนวปฏิบัติ
สํานักงานศึกษาธิการภาค
• การดําเนินโครงการภาพรวม

แนวทางการดําเนินงาน
1. แตงตั้งคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ
2. จัดประชุมคณะทํ างานกําหนดกรอบแนวทางหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการภายใตขอบเขต
การดําเนินงานที่กําหนด
3. จัดทําแผนหรือปฏิทินการปฏิบัติงานในระดับภาค
4. ขออนุมัติดําเนินกิจกรรมตามแผนหรือปฏิทินการปฏิบัติงาน
5. ประสานแจงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ที่ดูแล หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ทราบกิจกรรมและกรอบระยะเวลาดําเนินงานภายใตแผนหรือปฏิทินการปฏิบัติงาน
6. ดําเนินงานตามแผนหรือปฏิทินการปฏิบัติงาน
7. กํากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการดําเนินงานตามขอบเขต
การดําเนินงาน ใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบเปนรายไตรมาส (ภายในวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม
เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายนตามลําดับ)

• การดําเนินงานตามขอบเขตการดําเนินงาน

1. การสรางความรับรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง เปาหมายและการดําเนินงาน
การจัดการศึกษาปฐมวัยใหกับผูบริหาร ครู และบุคลากรของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ (ระดับภาค)
แนวทางการดําเนินงาน
1.1 แตงตั้งคณะทํางานดําเนินงาน
1.2 ประชุ มคณะทํ างานกํ าหนดกิ จกรรมและกรอบระยะเวลาที่ จะดํ าเนิ นการในการสร าง
ความรับรูความเข าใจเกี่ ยวกั บแนวนโยบาย ทิศทาง เป าหมายและการดําเนินงานการจั ดการศึ กษาปฐมวัยใหกั บ
หน วยงานที่ เกี่ ยวข องกั บ การจั ดการศึ กษาปฐมวั ยในภาค อาทิ การอบรมและพั ฒ นา การเสวนาทางวิ ช าการ
การประชุ มสั มมนา การประชุ มชี้ แจง เป นต น รวมทั้ ง กําหนดกลุ มเป าหมายที่ เกี่ ยวข องด วย เช น ครู ผู บริ หาร
ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน สวนราชการที่เกี่ยวของ เปนตน
1.3 ประสานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ที่ดูแล เพื่อเชิญกลุมเปาหมาย
มาเขารวมกิจกรรมที่กําหนด (ตามขอ 1.2)
1.4 ดําเนินกิจกรรมการสรางการรับรูเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง เปาหมายและการดําเนินงาน
การจัดการศึกษาปฐมวัยใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในภาค (ตามขอ 1.2)
1.5 สรุปผลการดําเนินงาน และสรุปประเด็นสําคัญ หรือองคความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร และรายงานสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและนําไปใช

๕
2. การกํากับ ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับจัดการศึกษาระดับปฐมวัยระดับภาค
แนวทางการดําเนินงาน
2.1 กําหนดประเด็นหรือหัวขอ เพื่อใชในการกํากับติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับภาค
2.2 สรางเครื่องมือสําหรับใชในการกํากับติดตาม
2.3 กําหนดกลุมเปาหมาย และกรอบระยะเวลาในการดําเนินงาน
2.4 ประสานแจงกลุมเปาหมายทราบ
2.5 ลงพื้นที่ เพื่อติดตาม จัดเก็บขอมูล
2.6 วิเคราะห ประมวลผลขอมูล และสรุปผลการดําเนินงาน
2.7 พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีความเปนเลิศในดานการบริหารจัดการ
(การจัดการศึกษาปฐมวัย) นําเสนอเปน Best Practice การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับภาค
2.8 จั ดทํ าสรุ ปผลการดํ าเนิ นงาน และ Best Practice เพื่ อเผยแพร และจั ดส งให สํ านั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานเกี่ยวของทราบและนําไปใช

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
• การดําเนินโครงการภาพรวม
แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดทํ าแผนหรือปฏิทินการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒ นาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
(อนุบาล 1-3) (ระดับจังหวัด)
2. นําเสนอกรรมการศึ กษาธิการจังหวัด (กศจ.) แตงตั้งคณะทํางานดําเนินโครงการสงเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ของจังหวัด
3. ดําเนินการตามแผนหรือปฏิทินการดําเนินโครงการที่กําหนด
3.1 ประสานการจั ดเก็ บข อมูลกั บหน วยงานที่ รั บผิ ดชอบดู แลหรื อจัดการศึ กษาระดั บปฐมวั ย
ในจังหวัด เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด
แรงงานจังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประถมและมัธยม) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด/อําเภอ ศูนยการศึกษา
พิเศษเขต/จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา (ที่มีโรงเรียนสาธิต) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
(ถ ามี ) รวมถึ งภาคเอกชน มู ลนิ ธิ NGO องค กรพั ฒนาเอกชน เป นต น และจั ดทํ าแผนที่ ตั้ งสถานศึ กษาที่ จั ดการศึ กษา
ระดับปฐมวัย (School map) ระดับจังหวัด
3.2 จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564)
3.3 สรางความรั บรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง เปาหมายและการดําเนินงาน
การจั ดการศึกษาปฐมวัยใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจั ดการศึกษาปฐมวั ยในจั งหวั ด อาทิ การอบรมและพัฒนา
การเสวนาทางวิชาการ การประชุมสัมมนา การประชุมชี้แจง การนิเทศ เปนตน
4. นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เพื่อเผยแพร และจัดสงสํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและนําไปใช

๖
• การดําเนินงานตามขอบเขตการดําเนินงาน
1. การจัดทําขอมูลสารสนเทศ (ระดับปฐมวัย) และการจัดทําแผนที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย (School map) ระดับจังหวัด
แนวทางการดําเนินงาน
1.1 แตงตั้งคณะทํางานฯ ทําหนาที่ประสานการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลและนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด ประกอบดวย ขอมูลรายบุคคลของเด็กปฐมวัย (0-5 ป)
ขอมูลบุคลากรรายบุคคล และขอมูลรายสถานศึกษา
1.2 ประสานการจัดเก็บขอมูลกับหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลหรือจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ในจังหวัด เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สาธารณสุข
จังหวัด แรงงานจังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประถมและมัธยม) ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด /
อําเภอ ศูนยการศึกษาพิเศษเขต/จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา (ที่มีโรงเรียนสาธิต) สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
(ถามี) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน รวมถึงภาคเอกชน มูลนิธิ NGO องคกรพัฒนาเอกชน เปนตน
1.3 ดําเนินการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลและนําเสนอขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด โดยจัดเก็บตามรายการขอมูลและรูปแบบขอมูลตามแบบรายการขอมูลและมาตรฐาน
ขอมูลที่คณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษากําหนด (รายละเอียดตามคูมือการบริหารจัดการ
ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา)
1.4 จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล สารสนเทศทางด า นการศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ระดั บ จั ง หวั ด เผยแพร
ผานเว็บไซดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1.5 วิ เ คราะห ข อ มู ล สารสนเทศด า นการศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย เพื่ อ จั ด ทํ า สถิ ติ ก ารศึ ก ษา
ระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด เพื่อเผยแพร และนําไปใชเปนขอมูลสําหรับนําเสนอ ในการจัดทําแผนที่ตั้งสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย (School map) ระดับจังหวัด
1.6 จัดทําแผนที่ตั้งสถานศึกษาปฐมวัย (School map) ระดับจังหวัด พรอมนําเสนอขอมูล
พื้นฐานและสถิติการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด
2. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564)
แนวทางการดําเนินงาน
2.1 แตงตั้งคณะทํา งานจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูร ณาการ
ระดับพื้นที่ โดยมีผูแทนจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดรวมเปนคณะทํางาน
2.2 ศึ ก ษา วิ เ คราะห สั งเคราะห ข อ มู ล พื้ น ฐาน ผลการดํ า เนิ น งานที่ ผ านมา และบริ บ ท
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ในพื้ น ที่ (SWOT) เพื่ อ รวบรวมสภาพป ญ หา และกํ า หนดแนวทาง
และเปาหมายการพัฒนา
2.3 จัด ประชุมปฏิบัติการคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒ นาการศึกษาปฐมวั ย
เชิงบูรณาการระดับจังหวัด เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับพื้นที่

๗
โดยมีจุดเนนสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ประกอบดวย
- เปาหมายหลักของแผนฯ คือ การพัฒนาคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กปฐมวัย
- การพัฒนาผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็กใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
- การส งเสริ ม สนั บสนุ นการพั ฒนาคุ ณภาพสถานศึ กษา/สถานพั ฒนาเด็ กปฐมวั ยให มี คุ ณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ
- การสงเสริมโภชนาการในเด็กปฐมวัย และสงเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย
- การสงเสริม สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
- การสงเสริมการจัดทําสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ เครื่องเลน เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
- การจัดทําขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด
- การสงเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ฯลฯ
2.4 นําเสนอกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด
2.5 เผยแพรแผนยุ ทธศาสตรฯ ใหหนวยงานที่เกี่ย วของรับ ทราบ และนํ าไปใชเปนกรอบ
และแนวทางปฏิบัติ
2.6 นิเทศ ติดตาม และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
2.7 เผยแพรผลการนิเทศและสรุปรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ และนําไปใช
เปนกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตอไป
3. การสรางความรับรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยใหกับผูบริหาร ครู และบุคลากรของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด
3.1 แตงตั้งคณะทํางานดําเนินงาน
3.2 กํ า หนดกรอบแนวทางการดํ า เนิ น งาน และกลุ ม เป า หมายของการดํ า เนิ น กิ จ กรรม
การสรางความรับรูความเขาใจ เชน ครู ผูบริหาร ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน สวนราชการ/หนวยงาน/องคกร
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ฯลฯ
3.3 ประสานเชิญกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม
3.4 ดํ าเนิ นกิ จกรรมการสร างความรั บรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บแนวนโยบาย ทิ ศทาง และเป าหมาย
ของการดําเนินงานการจัดการศึ กษาปฐมวั ยใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวั ด อาทิ
การอบรมและพัฒนา การเสวนาทางวิชาการ การประชุมสัมมนา การประชุมชี้แจง การนิเทศ เปนตน
3.5 สรุปผลการดําเนินงาน และสรุปประเด็นสําคัญ หรือองคความรูที่ได และรายงานสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๘

ปฏิทินการดําเนินงาน (ระดับภาคและจังหวัด)
ที่

กิจกรรม

1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
โครงการฯ
2 จัดทําปฏิทินการดําเนินงานของจังหวัด
และภาค และสง สป.
3 จัดสงโครงการและแผนการดําเนินโครงการฯ
ให สป.
4 ขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม ตามโครงการ
(รวมนิเทศ กํากับ ติดตาม)
กิจกรรม การจัดทําขอมูลสารสนเทศ
และแผนที่ตั้งสถานศึกษาปฐมวัย
กิจกรรม การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด
กิจกรรม การสรางความรับรูความเขาใจ
กิจกรรม การกํากับ ติดตามการดําเนินงาน
5 รายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจาย
งบประมาณรายไตรมาส
- ศธจ. รายงาน ศธภ. และ สป.
- ศธภ รายงาน สป.
6 จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ
ภาพรวม

วัน เดือน ป

25-26 ธันวาคม
2560
26-29 ธันวาคม
2560
มกราคม 2561

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบโครงการ
ของ ศธภ. และ ศธจ.
ผูรับผิดชอบโครงการ
ของ ศธภ. และ ศธจ.
ผูรับผิดชอบโครงการ
ของ ศธภ. และ ศธจ.
มกราคม – กรกฎาคม ผูรับผิดชอบโครงการ
2561
ศธภ. และ ศธจ.

ผูรับผิดชอบ
สนย.สป.

ศธภ. ศธจ.
ศธภ. ศธจ.
ศธภ. ศธจ.
- ศธจ.
- ศธจ.

ภายในวันที่ 15 ผูรับผิดชอบโครงการ
เดือนมีนาคม 2561 ของ ศธภ. และ ศธจ.
มิถุนายน 2561
และสิงหาคม 2561
สิงหาคม 2561
สนย.สป.
และ ศธภ.

- ศธภ./ศธจ.
- ศธภ.
ศธภ. ศธจ.
สนย.สป.
ศธภ. ศธจ.
สนย.สป.

การกํากับ ติดตาม และรายงาน
1. การกํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน

สํ า นั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ ก ารจะลงพื้ น ที่ เพื่ อกํ ากั บ ติ ดตามผลการดํา เนิ น งานของสํา นัก งาน
ศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อรับทราบความกาวหนาของการดําเนินโครงการ รวมถึง
ผลการดําเนินงาน และปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน เพื่อนําเสนอผูบริหารทราบ ชวงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม
2561

2. การรายงานผลการดําเนินงาน

สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และผล
การใชจายงบประมาณ จัดสงใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม 2561
มิ ถุ น ายน 2561 และสิ ง หาคม 2561 เพื่ อ รวบรวมนํ า เสนอผู บ ริ ห ารทราบ และจั ด ส ง สํ า นั ก งบประมาณ
ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

๙

นิยามศัพท
การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหเด็กอายุ 3-5 ป ไดรับการดูแลและ
พัฒนาใหมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา กอนเขารับการศึกษา
ภาคบังคับ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาปฐมวั ยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด หมายถึง การวางแผนเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพ สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวง แผน หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด
อยางชัดเจน นําไปสูการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได ทั้งนี้ เปาหมายและแนวทางการดําเนินงานที่กําหนดนั้นเกิดจาก
ความรวมมือกั นของทุ กหน ว ยงานที่ เ กี่ ยวข องกับการดูแลและจัดการศึกษาปฐมวัย ในจังหวั ด อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (ถามี) ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/อําเภอ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประถมและมัธยม) ศูนยการศึกษาพิเศษเขต/
จังหวัด) กระทรวงมหาดไทย (องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/อบจ./ อบต.) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด) กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) กระทรวงแรงงาน (แรงงานจังหวัด) เปนตน
แผนที่ตั้งสถานศึกษาปฐมวัย หมายถึง การแสดงตําแหนงที่ตั้งของสถานศึกษาที่รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย (พิกัด) ลงในแผนที่ประเทศไทย พรอมนําเสนอขอมูลสารสนเทศหรือสถิติการศึกษาพื้นฐาน เชน
ที่อยู จํานวนนักเรียน จํานวนครู เปนตน โดยใหสามารถเรียกดูผานเครือขายอินเทอรเน็ตได
สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่ผานการประมวลผล วิเคราะห แปลผลความหมายเปนขอความที่สามารถนํามาใช
ประโยชนสําหรับการตัดสินใจ การบริหารการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับความตองการจําเปนของเด็ก ชุมชน ทองถิ่น
การสรางการรับรู หมายถึง การชี้แจง สรางความรูความเขาใจใหกับผูบริหาร ครู บุคลากรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน องคกรเอกชน เกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงกฎหมาย
และแผนที่ เกี่ ย วข อง ด ว ยวิ ธี การและแนวทางที่ ห ลากหลาย อาทิ การอบรม การนิ เทศ การประชุม สั มมนา
การเสวนาทางวิชาการ เปนตน
ศูนยเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่ใหการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณและสงเสริมพัฒนาการ การเรียนรูให
เด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต 2-5 ป ใหมีความพรอมดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา
หนวยงานที่เกี่ยวของ หมายถึง หนวยงานที่เกี่ยวของที่รับผิดชอบดูแลหรือจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัด
เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด
แรงงานจั ง หวั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (ประถมและมั ธ ยม) ศู น ย ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย นจั ง หวั ด
ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา (ที่มีโรงเรียนสาธิต) สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (ถามี)
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน รวมถึงภาคเอกชน มูลนิธิ องคกรพัฒนาเอกชน NGO ฯลฯ

๑๐
ผังการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานศึกษาธิการภาค

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

จัดสรรงบประมาณ
กําหนดขอบเขต
การดําเนินงาน

• สรางความรับรูความเขาใจ
• กํากับ ติดตามและรายงาน

• จัดทําขอมูลสารสนเทศ
• จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด
• สรางความรับรูความเขาใจ

ประชุมชี้แจง
ผูรับผิดชอบ
ตั้งคณะทํางาน/ผูรับผิดชอบ

• กํากับ ติดตาม และ
รายงานผลการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรค
• รายงานผลการใชจาย
งบประมาณรายไตรมาส
เสนอผูบริหาร/
สํานักงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินงาน
ภาพรวม
ผูบริหาร/สํานักงบประมาณ

กําหนดกิจกรรม/
กรอบการดําเนินงาน

จัดทําแผน/ปฏิทินการ
ดําเนินงาน

เสนอ กศจ.
ตั้งคณะทํางาน

จัดทําแผน/
ปฏิทิน
ประสานแจง
หนวยงานเกี่ยวของ

ประสานแจง
หนวยงานเกี่ยวของ

ดําเนินการตามแผน/
ปฏิทินการดําเนินงาน

ดําเนินการตามแผน/
ปฏิทินการดําเนินงาน

กํากับ ติดตาม รายงาน

นิเทศ ติดตาม รายงาน

๑๑
สํานักงานศึกษาธิการภาค
การสรางความรับรู ความเขาใจ

การกํากับ ติดตาม และรายงานผล

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
การจัดทําขอมูลสารสนเทศ

การจัดทําแผนยุทธศาสตร

---------------------------------------

การสรางความรับรู

