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ค�ำน�ำ

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก�าหนดให้รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ 

การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้อง

ด�าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 

เข้ามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการด้วย และตามระเบยีบส�านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ 

ให้มีคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า ก.พ.ป. มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตร ี

ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ  

เพื่อประสานงานและบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา จงึได้จดัท�าแผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ เพือ่วางกรอบเป้าหมาย

และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ รวมทั้งก�าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็ก 

หรือเด็กปฐมวัย 

  ส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่ ในฐานะผู้แทนกระทรวงศกึษาธกิารของจงัหวดัเชยีงใหม่ เห็นถงึ 

ความส�าคญัของการพฒันาการศกึษาเดก็ปฐมวัยให้มคุีณภาพ รวมถงึการบรูณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ทัง้ภาครฐัและ

เอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบ

และทิศทางให้หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ ได้น�าสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

โดยกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ เน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจาก 

ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยมกีารจัดท�าข้อมลูสารสนเทศและแผนท่ีต้ังสถานศกึษาท่ีจัดการศกึษา

เด็กปฐมวัย และให้ทุกหน่วยงานได้วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย แล้วน�าข้อมูลท้ังสองส่วนมาประกอบ

การจัดท�าแผนพัฒนาการศกึษาเดก็ปฐมวยัจงัหวดัเชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ซึง่ได้แต่งตัง้คณะท�างานฯ เพือ่ร่วมกัน

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และให้ข้อคิดเห็น เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยฯ และผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

  ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ

และเอกชน และคณะท�างานทีใ่ห้ความร่วมมอืในการจดัท�าแผนพัฒนาการศึกษาเดก็ปฐมวยัฯ นี ้ให้เสรจ็สมบูรณ์อย่างดยีิง่ 

และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าแผนพฒันาการศกึษาเดก็ปฐมวยัจงัหวดัเชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ฉบบันี ้จะเป็นกรอบแนวทาง

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�าไปพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส�าเร็จ

ตามเป้าหมายต่อไป

 (นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์)

           ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
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สำรบัญ

                     หน้ำ

ค�ำน�ำ             ก

สำรบัญ	            ข

สำรบัญตำรำง	            ง

บทที่	๑	กำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย         ๑  

 ๑.๑ ความส�าคัญและความจ�าเป็นของการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย     ๑

 ๑.๒ สถานการณ์เด็กปฐมวัยระดับประเทศ         ๒

 ๑.๓ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย     ๓

 ๑.๔ สถานการณ์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่       ๔

บทที่	๒	กฎหมำย	ระเบียบ	และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำเด็กปฐมวัย             ๑๗ 

บทที่	๓	สำระส�ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่	             ๒๗

พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔ 

 ๓.๑ วิสัยทัศน์                    ๒๗ 

 ๓.๒ เป้าประสงค์                   ๒๗ 

 ๓.๓ พันธกิจ                   ๒๗

 ๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่             ๒๘

       ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างโอกาสให้เด็กปฐมวัยทุกคนเข้าถึงบริการทางการศึกษา           ๒๙

ที่มีคุณภาพ 

       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัยในรูปแบบที่เหมาะสม           ๓๑

และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร พ่อแม่ และผู้ปกครอง ให้มี            ๓๓

ความรู้ความสามารถในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

       ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา           ๓๕

เด็กปฐมวัย 

       ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ             ๓๗

โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

       ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เรียนรู้และสืบสาน              ๓๘

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
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สำรบัญ	(ต่อ)

                     หน้ำ

บทที่	๔	กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่							 	 	 	 	 	 	 ๓๙													

พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔	สู่กำรปฏิบัต ิ

 ๔.๑ หลักการในการขับเคลื่อน            ๓๙

 ๔.๒ แนวทางในการขับเคลื่อน            ๓๙

 ๔.๓ การด�าเนินการขับเคลื่อน         ๓๙

 ๔.๔ การติดตามและประเมินผล          ๔๒

บรรณำนุกรม	 	 	 	 	 	 	 ๔๓

ภำคผนวก    ๔๕

 ประกาศส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างาน    ๔๖

จัดท�าและพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

คณะท�ำงำนจัดท�ำแผนพัฒนำกำรศึกษำเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่	พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔            ๕๐



ง แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

สำรบัญตำรำง

   หน้ำ

ตำรำงที่	๑ จ�านวนประชากรเด็กอายุตั้งแต่ ๐ – ๖ ปี จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ แบ่งตามเพศ    ๔

ตำรำงที่	๒ จ�านวนประชากรเด็กอายุตั้งแต่ ๐ – ๖ ปี จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐    ๕

ตำรำงที ่๓ กระทรวง/หน่วยงานที่จัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่      ๕

ตำรำงที ่๔ จ�านวนสถานศึกษาและจ�านวนเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่      ๖

ตำรำงที ่๕ ข้อมูลจ�านวนครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง แบ่งตามสังกัด       ๘

ตำรำงที ่๖ ข้อมูลจ�านวนนักเรียนปฐมวัย แบ่งตามสังกัด        ๙

ตำรำงที ่๗ ข้อมูลจ�านวนนักเรียนปฐมวัย แบ่งตามเพศ  ๑๐

ตำรำงที ่๘ ข้อมูลจ�านวนนักเรียนปฐมวัย แบ่งตามระดับชั้น  ๑๑

ตำรำงที ่๙ พัฒนาการของเด็กอายุ ๐ – ๕ ปี จังหวัดเชียงใหม่  ๑๓

ตำรำงที ่๑๐ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)   ๑๓



บทที่	๑

กำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย

 การจดัการศกึษาเดก็ปฐมวยั เป็นการกล่าวถึงความส�าคญัและความจ�าเป็นของการจัดการศกึษา เด็กปฐมวยัใน 

ระดับประเทศ ระดับจังหวัด บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานการณ์เด็กปฐมวัย

จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑. ความส�าคัญและความจ�าเป็นของการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

 ๒. สถานการณ์เด็กปฐมวัยระดับประเทศ 

 ๓. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๔. สถานการณ์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่

ควำมส�ำคัญและควำมจ�ำเป็นของกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย	
 องค์การอนามยัโลก (WHO) กล่าวถงึการพฒันาเดก็ปฐมวัยว่า  ในช่วงอาย ุ๐ – ๘ ปี นัน้  เดก็จะมพีฒันาการท่ีส�าคัญ 

ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ความรู้ความเข้าใจ และการเคลื่อนไหว หากได้รับการดูแลทีเ่หมาะสมจะท�าให้มี

พัฒนาการท่ีดีและน�าไปสู่การเกิดทักษะการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันหากเด็กมีพัฒนาการไม่เหมาะสม 

อาจท�าให้เกิดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดูแลที่มากขึ้น 

 จากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐ – ๕ ปี) ระยะยาว พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ได้ให้ความหมาย 

ของเด็กปฐมวัยว่า “เด็กปฐมวัย” คือ เด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ ๕ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน หรือต�่ากว่า ๖ ปี การจัด 

การศึกษาน้ันได้แบ่งเป็น ๓ รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

โดยการจดัการศกึษาเด็กปฐมวยัต้องเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความถนดัและความสนใจของ 

ผู้เรียน เนือ่งจากช่วงปฐมวยัเป็นช่วงทีม่กีารพฒันาการด้านสมองและการเรียนรู้อย่างรวดเร็วท่ีสุด ดังนัน้ ช่วงปฐมวยัเป็น

ช่วงวัยที่ต้องการการปลูกฝังดูแลเป็นพิเศษ เพื่อจะได้เป็นรากฐานที่ส�าคัญของการเรียนรู้ และการพัฒนาตลอดชีวิต  

ให้เติบโตเป็นเด็กฉลาดและประสบความส�าเร็จในชีวิต การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็น  

ซึ่งการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนั้นย่อมส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมตามวัย

  ส�าหรบัการจดัการศกึษาเดก็ปฐมวยัของประเทศไทยนัน้ รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

มาตรา ๕๔ บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ 

การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้า

รบัการศกึษา เพือ่พฒันาร่างกาย จิตใจ วนิยั อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เหมาะสมกบัวยั โดยส่งเสริมและสนบัสนนุ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และภาคเอกชนเข้ามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ โดยรัฐมหีน้าทีด่�าเนนิการ ก�ากบั ส่งเสรมิ 

และสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ซึ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัยภาพรวมของประเทศ 

ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาต ิ (ก.พ.ป.) ขึน้ตามระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการพฒันา 

เด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีอ�านาจและหน้าที่ เช่น เพ่ือประสานงานและบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่าง

หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัย การพัฒนา องค์ความรู้ และนวัตกรรม 

การจัดการเรียนรูเ้พือ่การพฒันาเดก็ปฐมวัย นอกจากนีใ้นระดับจงัหวดั คณะกรรมการส่งเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชน

แห่งชาติ (กดยช.) ซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการ
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แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เพื่อก�าหนดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ระดบัจงัหวดั สนบัสนนุองค์ความรูแ้ละทรพัยากรในการด�าเนนิงานด้านการพฒันาเดก็ปฐมวัยกบัทกุหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

รวมถึงติดตามผลการด�าเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทุกด้าน

นั่นเอง 

สถำนกำรณ์เด็กปฐมวัยระดับประเทศ	
 ประเทศไทยก�าลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aged Society) 

อย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าในปี พ.ศ. ๑๕๘๓ จะมีผู้สูงอายุเพิ่มเป็นร้อยละ ๓๑ (๒๐.๕ ล้านคน) ของประชากรทั้งหมด  

การเปลี่ยนแปลงส่งผลต่ออัตราภาวะพึ่งพิงท่ีประชากรวัยท�างานต้องรับภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลประชากรสูงอายุ 

ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันอัตราการเกิดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จ�านวนเด็กลดลง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ ๐ – ๕ ปี จ�านวน ๔,๒๒๓,๖๖๘ คน แยกเป็นเพศชาย จ�านวน ๒,๑๗๑,๙๓๙ คน  

เพศหญิง จ�านวน ๒,๐๕๑,๗๒๙ คน ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีจ�านวนเด็กปฐมวัย อายุ ๐ – ๕ ปี จ�านวน 

๔,๓๔๔,๐๘๙ คน ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ยังมีพัฒนาการไม่สมวัย มีแนวโน้มเป็นโรคน�้าหนักเกินสูงขึ้น มีภาวะทุพโภชนาการเรือ้รงั

หรือเตี้ยกว่าเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกับอายุ โดยพัฒนาการที่ล่าช้ากว่าวัย เพราะครอบครัวไม่มีความรู้และขาดเวลา 

ในการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม เด็กปฐมวัยบางส่วนยังไม่ได้รับการเสริมธาตุเหล็กและอาหารให้ครบหมู่อย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งไม่ได้รับข้อมูลการให้ค�าปรึกษาด้านพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ รวมถึงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี 

มาตรฐานและมีหลากหลายหน่วยงาน ส่งผลต่อพัฒนาการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของเด็กปฐมวัย

 การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ท่ีผ่านมา พบผลลัพธ์

การด�าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสะท้อนถึงสถานการณ์เด็กปฐมวัยของประเทศไทย ได้แก่ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

รวมทกุด้าน ร้อยละ ๗๒.๘ โดยมพีฒันาการสมวยัด้านกล้ามเนือ้มดัใหญ่สูงสดุ รองลงมา คอื ด้านสงัคม ด้านกล้ามเนือ้มดัเล็ก 

และด้านภาษา ตามล�าดับ ซึ่งพบว่ามีเด็กปฐมวัยอีกร้อยละ ๒๗.๒ ท่ียังคงมีพัฒนาการล่าช้า การด�าเนินการควบคุม

คุณภาพเกลอืและเครือ่งปรงุรสทีเ่สรมิไอโอดนี พบว่า ได้มกีารจัดท�าระบบในการเสริมไอโอดีน ท้ังในระบบการผลิต การ 

กระจาย และการบรโิภค ท�าให้สภาวะการขาดสารไอโอดนีในหญงิตัง้ครรภ์และเดก็ลดลง ซึง่พบว่า ร้อยละ ๙๕ ได้รบัยาเม็ด 

เสริมไอโอดีน แต่กินยาทุกวันเพียงร้อยละ ๘๔ ท�าให้เด็กส่วนหนึ่งได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอ ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนา

สติปัญญาหรือ IQ และพัฒนาการที่ผิดปกติของเด็ก อัตราการคลอดบุตรในเด็กอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ต่อหญิงวัยเดียวกัน 

๑,๐๐๐ คน ลดลงจากอัตรา ๕๑.๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นอัตรา ๔๗.๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และเป็นอัตรา ๔๑.๗๕  

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ยังพบว่าวัยรุ่นยังขาดความรู้ในการคุมก�าเนิดและการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์มีข้อจ�ากัด  

จึงน�าไปสู ่ปัญหาการท้องซ�้า ในด้านการศึกษา พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้ันต�่าเพียง 

ร้อยละ ๓๔ ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ีได้ตั้งเป้าหมายไว้ในแผนฯ รวมทั้งมีการก�าหนดมาตรฐานที่หลากหลาย 

นอกจากนี้ ยังพบว่า จ�านวนเด็กที่ออกโรงเรียนกลางคันลดลง 

 ในด้านการดูแลเด็กปฐมวัย กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง ๒ ปีส่วนใหญ่มีพ่อแม่ และครอบครัวเป็นผู้ดูแลอยู่ที่บ้าน  

ในกลุ่มเด็ก ๒ – ๕ ปี บางส่วนเข้าสู่ระบบสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของรัฐและเอกชน โดย 

มีเด็กจ�านวน ๙๔๐,๑๕๒ คน เข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�านวน ๑๙,๘๒๐ แห่งทั่วประเทศ จากทั้งหมด ๘,๘๐๐ ต�าบล 

บางส่วนอยู่กับครอบครัว บางส่วนไม่มีโอกาสได้รับการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมกับวัย 

 จากสถานการณ์เดก็ปฐมวยัของประเทศทีก่ล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เหน็ว่าควรมแีนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวยั

ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างครอบคลุมทุกมิติ
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บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
 ปัจจุบันประเทศไทยมีกระทรวงหลักที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จ�านวน ๔ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

สาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ โดยในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้มีการท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การบรูณาการความร่วมมอืการพัฒนาคนตลอดช่วงชวีติ (กลุ่มเด็กปฐมวยัและผู้สูงอาย)ุ ระหว่าง ๔ กระทรวง เพือ่ส่งเสรมิ 

ความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต   (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)  

โดยร่วมกันผลักดันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างกลไกการด�าเนินงานให้เอ้ือ 

ต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นท่ี ที่เชื่อมโยงสอดรับแนวนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใน

กลุ่มเด็กปฐมวัย ได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ในการด�าเนินงานของแต่ละกระทรวง ดังนี้

 ๑.	กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ส่งเสริม พัฒนา และติดตามการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุน คุ้มครอง และจัดสวัสดิการแก่เดก็ 

ทีอ่ยูใ่นครอบครัวยากจน ขาดแคลน และประสบปัญหาทางสังคม  พัฒนามาตรฐานศนูย์เด็กเล็กแห่งชาติ ให้เป็นมาตรฐาน

กลางทีใ่ช้ร่วมกนัทัง้ประเทศและติดตามผลการด�าเนนิงานส่งเสรมิและพฒันาการด�าเนนิงานของสถานรองรบัเดก็ ทัง้ภาครฐั

และเอกชนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

 ๒.	กระทรวงมหำดไทย จัดท�าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่เพื่อการพัฒนาเด็กองค์รวม สร้างสภาพแวดล้อม 

ทีเ่อ้ือต่อการพฒันาเดก็และปกป้องคุม้ครองเดก็ สนบัสนนุงบประมาณเพ่ือการจดัหาอาหารกลางวนัและนม สร้างแรงจูงใจ

แก่พ่อแม่ ครอบครัวท่ีเลี้ยงดูลูกได้ถูกต้องเหมาะสมตามวัย พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน สร้างกลไกและ

ประสานการขับเคลื่อนงาน รวมท้ังก�ากับ ติดตาม และประเมินผล และหากท้องถิ่นมีความพร้อมในการรับถ่ายโอน

ภารกิจจากอีก ๓ กระทรวง ให้ด�าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย

 ๓.	 กระทรวงสำธำรณสุข พัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กของสถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

สากลและสร้างการเข้าถงึบริการอย่างเท่าเทยีม เสริมสร้างสมรรถนะบคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาคเีครอืข่าย 

ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนพ่อแม่และผูป้กครองสร้างความตระหนกัรูด้้วยสือ่ทีห่ลากหลาย ศกึษาวจิยัเพือ่สร้างองค์ความรู ้มาตรฐาน

รูปแบบและเทคโนโลยีในการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก และสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีภาครัฐ เอกชนท้องถิ่น ชุมชน 

และประชาสังคม

 ๔.	กระทรวงศึกษำธิกำร จัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย 

โดยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ คัดเลือกและสนับสนุนการใช้นิทานและสื่อการเรียนรู้อ่ืน ๆ  

ที่เหมาะสมส�าหรับเด็กปฐมวัย สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาการส่งเสริมสุขภาวะที่ด ี

ของเด็กปฐมวัย ส่งเสริมสนับสนุนภาวะการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย และให้บริการความรู้ในเรื่องชีวิตครอบครัว

ศึกษาให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

 ส�าหรับจังหวัดเชียงใหม่น้ัน มีหน่วยงานนอกเหนือจาก ๔ กระทรวงหลัก ที่จัดการศึกษาเด็กปฐมวัย คือ  

กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ สังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ดังนั้น จึงขอกล่าวถึงบทบาทของหน่วยงาน

ในด้านการศึกษา ซ่ึงระบุไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โดยให้กองบัญชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดน มีกองบังคับการต�ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ที่ประกอบด้วย กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ 

เป็นหน่วยงานหนึ่ง และให้กองบังคับการต�ารวจตระเวนชายแดน มีหน้าที่ในการด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน 

ด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ไกลคมนาคม ของกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน

 ในส่วนของส�านกังานศกึษาธกิารจงัหวัด มบีทบาทในการขับเคล่ือนการพัฒนาการศกึษาเด็กปฐมวยัในภาพรวม

ของจังหวัด โดยบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดที่จัดการศึกษาเด็กปฐมวัยการด�าเนินการต่าง ๆ 
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อาทิเช่น การจัดท�าข้อมูลสารสนเทศและแผนที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (School Map) การจัดท�า 

แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  

ตลอดจนการสร้างความรับรู ้และความเข้าใจนโยบายและทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้กับหน่วยงานดังกล่าว  

เพื่อให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ 

เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมการจัดประสบการณ์การการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

และนิเทศ ก�ากับ ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนฯ โดยบูรณาการความร่วมมือ ๔ กระทรวง

สถำนกำรณ์เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่
	 ๑.	ข้อมูลทั่วไป		

	 				๑.๑	ด้ำนประชำกร	

      ปี ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรทั้งหมด จ�านวน ๑,๗๔๖,๘๔๐ คน แยกเป็นเพศชาย จ�านวน

 ๘๔๗,๕๒๑ คน และเพศหญงิ จ�านวน ๘๙๙,๓๑๙ คน โดยประชากรทีม่จี�านวนมากทีสุ่ด มอีาย ุ๕๘ ปี จ�านวน ๒๗,๓๕๔ คน

	 				๑.๒	ข้อมูลเด็กปฐมวัย	

     ข้อมูลจากเว็บไซด์ของกรมการปกครอง พบว่า ปี ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากรเด็ก (๐ – ๖ ปี) ทีช่ือ่

อยู่ในทะเบียนบ้าน จ�านวน ๑๑๒,๙๖๓ คน แยกเป็นเพศชาย จ�านวน ๕๗,๙๘๔ คน และเพศหญิง จ�านวน ๕๔,๙๗๙ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๗ ของจ�านวนประชากรจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด (จ�านวน ๑,๗๔๖,๘๔๐ คน) รายละเอียด  

ดังตารางที่ ๑

ตำรำงที่	๑	จ�ำนวนประชำกรเด็กอำยุตั้งแต่	๐	–	๖	ปี	จังหวัดเชียงใหม่	พ.ศ.	๒๕๖๐	แบ่งตำมเพศ

อำยุ
จ�ำนวนประชำกรเด็กอำยุตั้งแต่	๐	–	๖	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	(คน)

ชำย หญิง รวม

น้อยกว่า ๑ ปี ๗,๕๐๒ ๗,๑๓๒ ๑๔,๖๓๔

๑ ปี ๗,๙๒๓ ๗,๕๑๙ ๑๕,๔๔๒

๒ ปี ๘,๒๕๔ ๗,๘๓๕ ๑๖,๐๘๙

๓ ปี ๘,๕๒๐ ๗,๙๖๗ ๑๖,๔๘๗

๔ ปี ๘,๕๓๘ ๘,๐๙๕ ๑๖,๖๓๓

๕ ปี ๘,๗๒๐ ๘,๔๕๓ ๑๗,๑๗๓

๖ ปี ๘,๕๒๗ ๗,๙๗๘ ๑๖,๕๐๕

รวม ๕๗,๙๘๔ ๕๔,๙๗๙ ๑๑๒,๙๖๓

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

 

 โดยจากการสบืค้นข้อมลูพบว่า จ�านวนประชากรเด็กอายต้ัุงแต่ ๐ – ๖ ปี จังหวัดเชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

(เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) มีแนวโน้มลดลง ดังข้อมูลในตารางที่ ๒
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	 				๑.๓	สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยของจังหวัดเชียงใหม่

	 				หน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดเชียงใหม่ มีจ�านวน ๔ กระทรวง ดังข้อมูลในตารางที่ ๓

ตำรำงที่	๓	กระทรวง/หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่

ที่ กระทรวง กรม หน่วยงำนในจังหวัดเชียงใหม่

๑ มหำดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(สถ.)

เทศบาลนครเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

เทศบาลเมืองเทศบาลต�าบล 

องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดเชียงใหม่

๒
 
 

ศึกษำธิกำร ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน

(สพฐ.)

สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑ – ๖ (สพป.ชม ๑ – ๖) 

และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 

(Home School) สถานศึกษาสังกัดส�านักบริหารงาน 

การศึกษาพิเศษ  (สศศ.)

ส�านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(สป.)

สถานศึกษาเอกชนในสังกัดส�านักงานศึกษาธิการ

จังหวัด (สช.ศธจ.ชม)

ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน.)

สถานศึกษาในสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

เชียงใหม่ (กศน.ชม)

ตำรำงที่	๒	จ�ำนวนประชำกรเด็กอำยุตั้งแต่	๐	–	๖	ปี	จังหวัดเชียงใหม่	พ.ศ.	๒๕๕๘	–	๒๕๖๐

อำยุ
จ�ำนวนประชำกรเด็กอำยุตั้งแต่	๐	–	๖	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	(คน)

พ.ศ.	๒๕๕๘ พ.ศ.	๒๕๕๙ พ.ศ.	๒๕๖๐

น้อยกว่า ๑ ปี ๑๕,๕๐๗ ๑๔,๘๔๓ ๑๔,๖๓๔

๑ ปี ๑๖,๒๙๔ ๑๕,๙๗๖ ๑๕,๔๔๒

๒ ปี ๑๖,๔๘๙ ๒๖,๓๙๑ ๑๖,๐๘๙

๓ ปี ๑๖,๙๓๔ ๑๖,๕๕๖ ๑๖,๔๘๗

๔ ปี ๑๖,๒๙๖ ๑๗,๐๗๙ ๑๖,๖๓๓

๕ ปี ๑๕,๘๕๐ ๑๖,๔๓๐ ๑๗,๑๗๓

๖ ปี ๑๖,๑๗๒ ๑๕,๙๖๒ ๑๖,๕๐๕

รวม ๑๑๓,๕๔๒ ๑๑๓,๒๗๓ ๑๑๒,๙๖๓

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
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๓ ส�ำนักงำน
ต�ำรวจแห่งชำติ

กองก�ากับการต�ารวจตระ เวน

ชายแดนที่ ๓๓ (ตชด.๓๓)

สถานศึกษาในสังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวน

ชายแดนที่ ๓๓ 

๔ พัฒนำสังคม
และควำมมั่นคง
ของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถานรับเล้ียงเด็กเอกชน สังกดัส�านกังานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (พมจ.)

 สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดเชียงใหม่ มีจ�านวน ๑,๘๓๓ แห่ง โดยจ�าแนก 

ตามสงักดั ดงันี ้องค์กรปกครองท้องถิน่ (อปท.) จ�านวน ๗๐๖ แห่ง ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

จ�านวน ๖๐๘ แห่ง ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จ�านวน ๑๓๑ แห่ง ส�านักงานส่งเสริม 

การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั จ�านวน ๑๙๐ แห่ง ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา จ�านวน ๑ แห่ง 

ส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) จ�านวน ๑๘๒ แห่ง และส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ จ�านวน ๑๕ แห่ง 

นักเรียนปฐมวัยของจังหวัดเชียงใหม่ มีจ�านวนทั้งสิ้น ๗๘,๐๖๐ คน ดังตารางที่ ๔

ตำรำงที่	๔ จ�ำนวนสถำนศึกษำและจ�ำนวนเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่

ที่ กระทรวง กรม หน่วยงำนในจังหวัดเชียงใหม่

ที่ กระทรวง ผู้จัดกำรศึกษำ/สังกัด

จ�ำนวน

สถำน

ศึกษำ

ทั้งหมด

จ�ำนวน
สถำนศึกษำ
ที่จัดกำร
ศึกษำ
ปฐมวัย

จ�ำนวน
นักเรียน
ปฐมวัย

๑ มหำดไทย ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

สถานศึกษา ๗๒ ๗๒ ๖,๐๓๖

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ๖๓๔ ๖๓๔ ๒๑,๐๗๘

๒ ศึกษำธิกำร ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ 

เขต ๑

๘๘ ๖๐ ๒,๙๐๒

  - บ้านเรียน ๑๗ ๑๗ ๑๗

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ 

เขต ๒

๑๕๔ ๑๐๑ ๓,๑๕๘

  - บ้านเรียน ๖ ๖ ๖

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ 

เขต ๓

๑๕๕ ๑๔๕ ๗,๙๕๒

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ 

เขต ๔

๑๐๙ ๘๒ ๒,๕๗๒
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  - บ้านเรียน ๓ ๓ ๓

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ 

เขต ๕

๑๐๑ ๙๘ ๒,๗๓๗

ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ 

เขต ๖

๙๙ ๙๑ ๒,๖๔๘

ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

   - โรงเรียนเฉพาะความพิการและศึกษาสงเคราะห์ ๘ ๕ ๑๓๐

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

  - โรงเรียนเอกชน ๑๓๘ ๑๑๙ ๑๖,๑๘๐

  - โรงเรียนนานาชาติ ๑๔ ๑๒ ๕๘๕

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่

๔๘๔ ๑๙๐ ๒,๕๘๗

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๑ ๑ ๑๘๐

๓ พม. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ๑๘๒ ๑๘๒ ๘,๘๒๓

๔ สนง.ต�ำรวจ

แห่งชำติ

กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ๑๕ ๑๕ ๔๖๖

รวมทั้งสิ้น ๒,๒๘๐ ๑,๘๓๓ ๗๘,๐๖๐

ที่ กระทรวง ผู้จัดกำรศึกษำ/สังกัด

จ�ำนวน

สถำน

ศึกษำ

ทั้งหมด

จ�ำนวน
สถำนศึกษำ
ที่จัดกำร
ศึกษำ
ปฐมวัย

จ�ำนวน
นักเรียน
ปฐมวัย

     	๑.๔	ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยงของจังหวัดเชียงใหม่

      สถานศึกษาแต่ละแห่งมีครูปฐมวัยและครูพ่ีเล้ียงท่ีเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีจ�านวนครูปฐมวัยและครูพ่ีเลี้ยง จ�านวนทั้งหมด ๔,๓๔๒ คน 

ดังตารางที ่๕



8 แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ตำรำงที่	๕	ข้อมูลจ�ำนวนครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง	แบ่งตำมสังกัด

ที่ กระทรวง สังกัด
ครปูฐมวยั	

(คน)

ครพูีเ่ลีย้ง	

(คน)

รวม

๑ มหำดไทย ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียน ๑๘ ๔๒ ๖๐

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ครูและผู้ดูแลเด็ก) ๑,๔๔๒ ๑,๔๔๒

๒ ศึกษำธิกำร ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๑๐๓ ๓๕ ๑๓๘

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ๔๒ ๑๑ ๕๓

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ๑๔๓ ๑๑๒ ๒๕๕

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑๒๙ ๑๗ ๑๔๖

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ๑๕๕ ๑๕ ๑๗๐

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ๑๑๓ ๓๒ ๑๔๕

ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  - โรงเรียนเฉพาะความพิการและศึกษาสงเคราะห์ ๑๒ ๑ ๑๓

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนเอกชน ๖๖๘ ๔๒๐ ๑,๐๘๘

โรงเรียนนานาชาติ

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่

๑๔๖ ๔ ๑๕๐

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๘ ๗ ๑๕

๓ พม. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ๓๐๘ ๓๓๘ ๖๔๖

๔ สนง.ต�ำรวจ
แห่งชำติ

กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ๒๑ ๐ ๒๑

รวมทั้งสิ้น ๓,๓๐๘ ๑,๐๓๓ ๔,๓๔๒

นิยำมศัพท ์ ๑. ครูปฐมวัย หมายถึง ครูที่ท�าหน้าที่จัดการเรียนการสอนปฐมวัยหรือเป็นครูประจ�าชั้นห้องปฐมวัย

      ๒. ครูพี่เลี้ยง หมายถึง ครูที่เป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นผู้ช่วยการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย

หมำยเหตุ  โรงเรียนนานาชาติ อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล

	 					๑.๕	จ�ำนวนนักเรียนปฐมวัยของจังหวัดเชียงใหม่

      นักเรียนปฐมวัยของจังหวัดเชียงใหม่ มีจ�านวนทั้งสิ้น ๗๘,๐๖๐ คน ดังตารางที่ ๖ 



9แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ที่ กระทรวง สังกัด

จ�ำนวนนักเรียนปฐมวัย	(คน)

ในสถำน

ศึกษำ

บ้ำน

เรียน

รวม

๑ มหำดไทย ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียน ๖,๐๓๖ ๖,๐๓๖

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ครูและผู้ดูแลเด็ก) ๒๑,๐๗๘ ๒๑,๐๗๘

๒ ศึกษำธิกำร ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๒,๙๐๒ ๑๗ ๒,๙๑๙

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ๓,๑๕๘ ๖ ๓,๑๖๔

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ๗,๙๕๒ ๗,๙๕๒

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๒,๕๗๒ ๓ ๒,๕๗๕

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ๒,๗๓๗ ๒,๗๓๗

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ๒,๖๔๘ ๒,๖๔๘

ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  - โรงเรียนเฉพาะความพิการและศึกษาสงเคราะห์ ๑๓๐ ๑๓๐

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนเอกชน ๑๖,๑๘๐ ๑๖,๑๘๐

โรงเรียนนานาชาติ ๕๘๕ ๕๘๕

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่

๒,๕๘๗ ๒,๕๘๗

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๑๘๐ ๑๘๐

๓ พม. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ๘,๘๒๓ ๘,๘๒๓

๔ สนง.ต�ำรวจ

แห่งชำติ

กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ๔๖๖ ๔๖๖

รวมทั้งสิ้น ๗๘,๐๓๔ ๒๖ ๗๘,๐๖๐

 โดยมีจ�านวนนักเรียนปฐมวัย เพศชาย จ�านวน ๒๗,๖๘๑ คน และเพศหญิง จ�านวน ๒๖,๑๒๙ คน รายละเอียด 

ดงัตารางที่ ๗

ตำรำงที่	๖	ข้อมูลจ�ำนวนนักเรียนปฐมวัย	แบ่งตำมสังกัด



10 แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ที่ กระทรวง สังกัด
จ�ำนวนนักเรียนปฐมวัย	

(คน)

จ�ำนวน

นักเรียนบ้ำน

เรียน	(คน) รวม

ชำย หญิง ชำย หญิง

๑ มหำดไทย ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียน ๓,๐๓๑ ๓,๐๐๕ ๖,๐๓๖

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ครูและผู้ดูแลเด็ก) ๒๑,๐๗๘

๒ ศึกษำธิกำร ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๑,๕๓๖ ๑,๓๖๖ ๑๑ ๖ ๒,๙๐๒

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ๑,๖๕๔ ๑,๕๐๔ ๔ ๒ ๓,๑๖๔

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ ๔,๐๘๔ ๓,๘๖๘ ๗,๙๕๒

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ๑,๓๕๔ ๑,๒๑๘ ๑ ๒ ๒,๕๗๕

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ๑,๔๘๘ ๑,๒๔๙ ๒,๗๓๗

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ ๑,๓๙๗ ๑,๒๕๑ ๒,๖๔๘

ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  - โรงเรียนเฉพาะความพิการและศึกษาสงเคราะห์ ๘๕ ๔๕ ๑๓๐

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนเอกชน ๘,๑๔๔ ๘,๐๓๖ ๑๖,๑๘๐

โรงเรียนนานาชาติ ๕๘๕

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่

๒,๕๘๗

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๙๑ ๘๙ ๑๘๐

๓ พม. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ๔,๕๖๓ ๔,๒๖๐ ๘,๘๒๓

๔ สนง.ต�ำรวจ
แห่งชำติ

กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ๒๓๘ ๒๒๘ ๔๖๖

รวมทั้งสิ้น ๒๗,๖๖๕ ๒๖,๑๑๙ ๑๖ ๑๐ ๗๘,๐๖๐

หมำยเหต ุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) โรงเรียนนานาชาติ และส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

     ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล

     เม่ือแบ่งตามระดับชั้น พบว่า มีนักเรียนปฐมวัยที่ศึกษาในชั้น อ.๑ จ�านวน ๑๑,๙๑๙ คน ชั้น อ.๒ จ�านวน 

๒๐,๐๔๕ คน และ ชั้น อ.๓ จ�านวน ๒๐,๔๓๓ คน ดังข้อมูลในตารางที่ ๘

ตำรำงที่	๗	ข้อมูลจ�ำนวนนักเรียนปฐมวัย	แบ่งตำมเพศ



11แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ที่ กระทรวง สังกัด
จ�ำนวนนักเรียนปฐมวัย	(คน)

จ�ำนวนนักเรียนบ้ำน

เรียน	(คน) รวม
อ.๑ อ.๒ อ.๓ อ.๑ อ.๒ อ.๓

๑ มหำดไทย ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียน ๒,๐๖๖ ๒,๑๒๑ ๑,๘๔๙ ๖,๐๓๖

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ครูและผู้

ดูแลเด็ก)

๒๑,๐๗๘

๒ ศึกษำธิกำร ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป. เชียงใหม่ เขต ๑ ๒๓๑ ๑,๒๗๒ ๑,๓๙๙ ๑๖ ๑ ๒,๙๑๙

สพป. เชียงใหม่ เขต ๒ ๖๔ ๑,๔๙๐ ๑,๖๐๔ ๖ ๓,๑๖๔

สพป. เชียงใหม่ เขต ๓ ๔๖๕ ๓,๖๕๖ ๓,๘๓๑ ๗,๙๕๒

สพป. เชียงใหม่ เขต ๔ ๑๘๒ ๑,๑๔๒ ๑๒๔๘ ๓ ๒,๕๗๕

สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ ๔๖ ๑,๒๖๙ ๑,๔๒๒ ๒,๗๓๗

สพป. เชียงใหม่ เขต ๖ ๙๐ ๑,๑๕๒ ๑,๔๐๖ ๒,๖๔๘

ส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  - โรงเรียนเฉพาะความพิการและ

ศึกษาสงเคราะห์

๕๖ ๖๕ ๙ ๑๓๐

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนเอกชน ๕,๒๒๕ ๕,๕๐๙ ๕,๔๔๖ ๑๖,๑๘๐

โรงเรียนนานาชาติ ๒๑๒ ๒๐๒ ๑๗๑ ๕๘๕

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดเชียงใหม่

๑,๐๙๖ ๗๕๖ ๗๓๕ ๒,๕๘๗

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่

๕๕ ๗๐ ๕๕ ๑๘๐

๓ พม. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในจังหวัด

เชียงใหม่

๒,๐๕๓ ๑,๒๐๐ ๙๘๕ ๔,๒๓๘

๔ สนง.ต�ำรวจ

แห่งชำติ

กองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดน

ที่ ๓๓

๕๖ ๑๓๗ ๒๗๓ ๔๖๖

รวมทั้งสิ้น ๑๑,๘๙๗ ๒๐,๐๔๑ ๒๐,๔๓๓ ๒๒ ๔ ๐ ๗๓,๔๗๕

หมำยเหต ุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล

ตำรำงที่	๘	ข้อมูลจ�ำนวนนักเรียนปฐมวัย	แบ่งตำมระดับชั้น
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	 					๑.๖	กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงใหม่

               ประชากรเด็กปฐมวัย ๐ – ๖ ปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๐ มีจ�านวน ๑๑๒,๙๖๓ คน ในการเข้าถึง

บรกิารทางการศกึษาของเดก็ปฐมวยัของจงัหวดัเชยีงใหม่นัน้ หน่วยงานทีจั่ดการศกึษาเด็กปฐมวยัจะมบีทบาทในการส่งเสรมิ 

สนับสนุน และพัฒนาการด�าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถรองรับและให้เด็กปฐมวัยเข้าถึงการบริการทางการศึกษา 

ได้อย่างทั่วถึง หากแบ่งกลุ่มตามการดูแลและการจัดการศึกษา จะแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กอายุ ๐ – ๑ ปี 

จ�านวน ๓๐,๐๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๒ ของเด็กอายุ ๐ – ๖ ปีทั้งหมด ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ได้รับการดูแลและให ้

การศกึษาเบือ้งต้นจากคนในครอบครวั อาท ิบดิามารดา ปูย่่า ตายาย ญาติ และกลุ่มเด็กอาย ุ๒ – ๖ ปี จ�านวน  ๘๒,๘๘๗ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๘ ของเด็กอายุ ๐ – ๖ ปี ทั้งหมดเริ่มเข้าสู่สถานรับเลี้ยงเด็ก (เนอสเซอรี่) โดยเด็กอายุ ๒ – ๓ ปี 

เข้ารับการพัฒนาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กอายุ ๓ – ๕ ปี ส่วนใหญ่เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองท้องถิ่น และพบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

 ๑. การดูแลเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ ๐ – ๑ ปี ที่ได้รับการดูแลเบื้องต้นจากครอบครัว ยังขาดการส่งเสริมและดูแล

อย่างเป็นระบบ เนื่องจากครอบครัวส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม 

ตามพัฒนาการ

 ๒. การเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา โดยมีเด็กอายุ ๒ – ๕ ปี จ�านวนหนึ่งยังไม่ได้เรียนหนังสือ

 ๓. ขาดการดแูลทีด่แีละมคีณุภาพ โดยมเีดก็อาย ุ๒ – ๕ ปี อยูใ่นการดูแลของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีไม่ได้มาตรฐาน

หรือมีมาตรฐานในระดับขั้นต�่า

 ๔. ความหลากหลายในการพัฒนาการคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก เนื่องจากในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่เข้ามาดูแล 

ศูนย์เด็กเล็ก เช่น กรมอนามัย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่าง ๆ ด�าเนินงานตามแผนงานของแต่ละหน่วยงาน 

ท�าให้ไม่มีมาตรฐานกลางในการดูแลและการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย

 ๕. การขาดความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องในการจดัการศกึษาเด็กปฐมวยัของครู ผู้บริหาร และสถานศกึษาการขาดแคลน

ความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย จึงท�าให้ครูเน้นให้เด็ก 

อ่านเขียนมากเกินไป และเน้นการสอนท่ีมีลักษณะให้เด็กท่องจ�ามากกว่าทักษะด้านการคิด การตัดสินใจ ในขณะ 

ท่ีผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนบริหารงานเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียน จึงเตรียมความพร้อมของเด็กเพื่อการสอบแข่งขัน

มากกว่าการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก รวมถึงปัญหาสถานศึกษาไม่สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง 

เท่าเทียมและทั่วถึง จึงท�าให้เกิดการเรียนเพื่อสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ระดับอนุบาล

 ๖.   การให้ความส�าคญัด้านเนือ้หาและการวดัผลมากกว่าการประเมนิผลเพือ่พฒันาหลกัสตูรและการวดัผลระดบั 

ประถมศึกษาตอนต้น มุ่งเน้นให้เด็กท่องจ�าความรู้จ�านวนมาก ไม่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักสูตรของการศึกษา

ปฐมวยัทีเ่น้นการส่งเสรมิพฒันาการเดก็ โดยค�านงึถงึการพัฒนาการในทุกด้านอย่างสมดุล ได้แก่ ด้านร่างกาย สติปัญญา 

สังคม อารมณ์และจิตใจ นอกจากนี้ ครูในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่ เน้นการวัดผลด้านความจ�าโดย 

ขาดการประเมินตามสภาพความเป็นจริง รวมถึงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบทางด้านการศึกษาของรัฐใช้หลักเกณฑ์ตัดสิน 

มากกว่าการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท�าให้ขาดแนวทางในการปรับปรุงผู้เรียนให้ดีขึ้น

 ๗. ระบบการผลติครปูฐมวยั จากค่านยิมของการเข้ารับราชการทีม่สีวสัดิการท่ีดีและมคีวามมัน่คงในชวีติ จึงเกดิ 

ความต้องการเพิ่มคุณวุฒิด้านการศึกษาของครูให้สูงขึ้น แต่ระบบการผลิตครูในปัจจุบันยังขาดกลไกในการติดตาม

และประเมินผลคุณภาพ เช่น การเปิดรับครูปฐมวัยจ�านวนมาก ท�าให้อัตราส่วนระหว่างอาจารย์กับจ�านวนนักศึกษา 

ไม่สอดคล้องกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอน เนื่องจากกระบวนการพัฒนาครูปฐมวัยไม่สามารถ

ท�าได้ด้วยการบรรยายเท่านั้น แต่จ�าเป็นต้องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

ปฐมวัยมาดูแลอย่างใกล้ชิด



13แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

 จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center) พบว่า ร้อยละของเด็กอายุ ๐ – ๕ ปี จังหวัด

เชียงใหม่ มีพัฒนาการสมวัย ดังตารางที่ ๙

ตำรำงที่	๙	พัฒนำกำรของเด็กอำยุ	๐	–	๕	ปี	จังหวัดเชียงใหม่

ปีงบประมำณ ร้อยละของเด็ก	๐	–	๕	ปี	มีพัฒนำกำรสมวัย

๒๕๕๘ ๙๑.๗๔

๒๕๕๙ ๙๔.๑๗

๒๕๖๐ ๙๖.๕๖

	 				๑.๗		กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม	(SWOT	Analysis)	

     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) สภาพแวดล้อมท่ีเป็นบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ที่มี

ผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ดังตารางที่ ๑๐

ตำรำง	๑๐	กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม	(SWOT	Analysis)

ปัจจัยภำยใน

ด้ำนกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อม

จุดแข็ง	(Strengths) จุดอ่อน	(Weaknesses)

S1	โครงสร้ำง	(Structure) ๑. มหีน่วยงานทางการศกึษาทีจั่ดการศกึษา

ปฐมวัย (สพฐ. สศศ. สช. อปท.) มีการ

บริหารจัดการชัดเจน

๒. มหีลกัสตูรการศึกษาปฐมวัยพทุธศกัราช 

๒๕๖๐

๓. มรีะบบประกนัคณุภาพการศกึษาปฐมวัย

๔. มรีะบบคดักรองเดก็ปฐมวยั โดยใช้ DSPM 

๑. ขาดการบรูณาการการเชือ่มโยงระหว่าง 

หน่วยงานท่ีจัดการศกึษาปฐมวยัในจงัหวดั

๒. ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นระบบ

ไม่เป็นปัจจุบันและไม่สามารถเชื่อมโยง

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. ระบบก�ากับติดตามประเมินผลขาด 

ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน

S2	กำรบริกำร	(Services) ๑. การบริการทางการศึกษาครอบคลุม

สร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒. การคมนาคมสะดวก 

๑. การแบ่งเขตพื้นที่บริการไม่ชัดเจน 

๒. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ยังเข้าไม่ถึงบริการ 

๓. เด็กปฐมวัยขาดทักษะชีวิตด้านสังคม

คุณธรรม จริยธรรม

M1	บุคลำกร	(Man) ๑. ครูปฐมวัย (ข้าราชการ) ได้รับขวัญและ 

ก�าลังใจ และเงินเดือน วิทยฐานะ 

ค่าตอบแทนสูง

๒. ครูและผู้ดูแลเด็กได้รับการส่งเสริม

พฒันาความรู ้ ความสามารถจากหน่วยงาน 

ต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง

๓. ครู ผู้ดูแลเด็กสอนตรงสาขาวิชาเอก

๑. ครูและครูพี่เลี้ยงขาดความรู้เข้าใจ

เ ก่ี ยวกับการ ดูแล เ ด็กปฐม วัย ให ้ มี

พฒันาการเป็นไปตามช่วงอายทุีเ่หมาะสม

๒. ครูที่ปฏิบัติการสอนระดับปฐมวัยใน

สถานศึกษาบางส่วนไม่ได้จบการศึกษา

เอกปฐมวัย

๓. ครูและครูพี่เลี้ยงมีจ�านวนไม่เพียงพอ
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ด้ำนกำรวิเครำะห์สภำพ
แวดล้อม

จุดแข็ง	(Strengths) จุดอ่อน	(Weaknesses)

๔. ผู้บริหารให้ความส�าคัญเรื่องการอ่าน

ออกเขียนได้มากกว่าการพัฒนาด้านอื่น

๕. ครูขาดการปลูกฝังเร่ืองการรักธรรมชาติ 

การอนุรักษ์ป่า และการรักท้องถิ่น

๖. บุคลากรในการ นิเทศ ก�ากับ ติดตาม 

ประเมินผล ไม่เพียงพอ 

๗. ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือการสอน 

M2	งบประมำณ	(Money) ๑. สถานศึกษาในสังกัดท้องถิ่น ได้รับ 

งบประมาณในการสนบัสนนุด้านการศกึษา 

เป็นจ�านวนมาก เพียงพอกับความต้องการ 

๒.    เด็กแรกเกิดในครอบครัวที่มีรายได้น้อย  

ได ้รับการช ่วยเหลือจากหน ่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

๑. ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ

จากหน่วยงานต้นสังกดัในการพัฒนาเดก็ 

ปฐมวัยที่ส�าหรับการขับเคล่ือนและ

พัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

๒. การบริหารจัดการงบประมาณของ 

หน่วยงานไม่เท่าเทียมกัน 

๓. การใช้งบประมาณไม่ตรงตามความ 

ต้องการ และไม่มีประสิทธิภาพ 

๔. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีงบประมาณ 

ไม่เพียงพอ  

M3	วัสดุ	อุปกรณ์	สถำนที่	
(Material)

๑. สื่อการเรียนรู ้ได้รับการดูแล จัดสรร 

จัดหาในภาพรวมจากหน่วยงานต้นสังกัด 

๒. แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดมีมากและ

มีความหลากหลาย 

๑. การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ไม่คุ้มค่า 

๒. ขาดการบูรณาการใช้สื่อของแต่ละ 

หน่วยงาน 

๓. ขาดการผลิตส่ือและนวตักรรมส�าหรบั 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

๔. ขาดเครื่องเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านร่างกายส�าหรับเด็กปฐมวัย

๕. อาคารสถานที่ไม่ได้มาตรฐานจ�านวน 

ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจ�านวนนักเรียน 

และไม่แยกเป็นสดัส่วนส�าหรบัเด็กปฐมวยั 

ไม่มีคุณภาพ ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ได้แก่ 

สถานที่ประกอบอาหาร ห้องพยาบาล

ห้องน�้า น�้าดื่ม โต๊ะเก้าอี้ เป็นต้น

M4	กำรบริหำรจัดกำร	
(Method)

หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการศึกษา

และนโยบาย

๑. การประสานงาน และการบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงานมี ความยุ่งยาก ท�าให้

การด�าเนินงาน ขาดความต่อเนื่อง
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ด้ำนกำรวิเครำะห์สภำพ
แวดล้อม

โอกำส	(Opportunities) อุปสรรค	(Threats)

กฎหมำย	(Legal) ๑. มีกฎหมายทางการศึกษาที่เอื้อต่อการ 

บริหารจัดการ 

๒. มีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษาที่ให้ 

โอกาสทางการศึกษากับประชากรวัยเรียน 

ทุกกลุ่ม 

๓. มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหาร

จังหวัดและกลุ ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ก�าหนดให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

สามารถเสนอขอต้ังงบประมาณเพื่อการ

บริหารจังหวัด/กลุ่มจังหวัดโดยตรง ส่งผล 

ให้หน่วยงานทางการศึกษาสามารถขอ

สนับสนุนงบประมาณมาใช้ในการบริหาร

จัดการศึกษาได้

๑. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้าน

เด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ที่จัดท�า

โดยส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ยังไม่บังคับใช้

๒. ประชาชนไม่ตระหนักรู้ หรือปฏิบัติ

ตามกฎหมาย

 

นโยบำย	(Politics) ๑. นโยบายการกระจายอ�านาจและการ

ถ่ายโอนการศึกษาไปยัง อปท. เป็นการเพิ่ม 

โอกาสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒. การเปิดเสรีทางการศึกษา ทั้งในระบบ 

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มี

ความหลากหลาย เพื่อยกระดับคุณภาพ 

การศึกษา 

๓. นโยบายรัฐบาลเน้นด้านการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

๔. นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด 

การศึกษาตั้งแต ่ชั้นอนุบาลจนจบการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้นักเรียนมีความ

พร้อมในการเรียนรู้มากขึ้น 

๑. นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อยการบริหาร 

จัดการไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการ

พัฒนาการศึกษา 

๒. ขาดการบูรณาการมองเป้าหมาย การ

จัดการศึกษาในจังหวัดเป็นภาพรวม 

สังคม	(Social)	และ
วัฒนธรรม	(Culture)

๑. มีแหล่งประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียม

ประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดสู ่วิถี

ชีวิตมากมาย

๑. ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจใน

การดูแลเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง

๒. ปัญหาสารเสพติดแพร่ระบาดและ

อบายมุขในหมู่เยาวชนและประชาชน

ความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ปัจจัยภำยนอก
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ด้ำนกำรวิเครำะห์สภำพ
แวดล้อม

โอกำส	(Opportunities) อุปสรรค	(Threats)

๒. มีศักยภาพด้านการเกษตรและการท่อง

เท่ียวท่ีส�าคัญของประเทศส่งผลต่อการ

จัดการศึกษา 

๓. มีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์และมี

ศักยภาพในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

๓. การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ

สังคมเมือง ส่งผลต่อสัมพันธภาพภายใน

ครอบครัว 

๔. การขยายตัวของธุรกิจบริการในเมือง

ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก่อให้เกิดสภาพ

แวดล้อมเสื่อมโทรม 

๕. ความไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลต่อ

นโยบายด้านการศึกษา 

สภำพแวดล้อม	
(Environment)

๑. มีสถานศึกษา ศูนย์การเรียน พร้อม

รองรับเด็กปฐมวัยที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง

๒. มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

หลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่

๓ .  ป ั จจั ยด ้ านคมนาคม การสื่ อสาร 

การสาธารณูปโภค มีความพร้อมเอื้อต่อ
การพัฒนา

๑. ความยากล�าบากในการด�าเนินงานใน 

พื้นที่ห่างไกล

๒. สถานศึกษาบางแห่งตั้งอยู ่ในพื้นที่

อุทยาน จึงไม่สามารถสร้างอาคารเรียน

และจัดให้มีสาธารณูปโภคพื้นฐานได้

๓. สภาพแวดล้อมของศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

หรือโรงเรียนในระดับปฐมวัย ไม่เอื้อต่อ

การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้มีความ

เหมาะสมตามช่วงวัย

กำรมีส่วนร่วมขององค์กร
ภำยนอก

๑. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่หลากหลาย

๒. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๑. ขาดการระดมทรัพยากรจากทุกภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. ขาดการประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที ่

ขององค์กรท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการ 

ศึกษาปฐมวัย



บทที่	๒

กฎหมำย	ระเบียบ	และเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย

 การจัดการศกึษาเดก็ปฐมวยั มกีฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงใช้เป็นหลกัในการจดัท�าแผนพฒันาการศึกษา

เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ รวมถึงการน�าไปสู่การก�าหนดทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อน 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยการบูรณาการกับทุกหน่วยงาน ดังนี้ 

 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 ๒. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

 ๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 ๔. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

 ๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

 ๖. พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

 ๗. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

 ๘. ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑

 ๙. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 ๑๐. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 ๑๑. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

 ๑๒. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

 ๑๓. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

 ๑๔. แผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

๑.	รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	๒๕๖๐		

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยไว้ดังต่อไปนี ้

มาตรา ๕๔ วรรค ๒ รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อ

พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด�าเนินการด้วย 

 รัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ 

ตลอดชีวติ และจดัให้มีการร่วมมือกนัระหว่างรฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และภาคเอกชน ในการจดัการศกึษาทุกระดับ 

โดยรัฐมีหน้าที่ด�าเนินการ ก�ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท�าแผนการศึกษาแห่งชาติ และ 

การด�าเนินการและตรวจสอบการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 

ชุมชน สังคม 
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๒.	กรอบยุทธศำสตร์ชำติ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๗๙	)

 แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ) ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ย่ังยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีแนวทางการพัฒนา 

๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านความมั่นคง ๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพคน ๔) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ๕) ด้านการสร้างการเติบโตบน 

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่ง 

การพัฒนาการศึกษาน้ันระบุอยู่ในด้านท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โดยมีแนวทางการพัฒนา 

คอื ๑) พฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ และ ๒) การยกระดับการศกึษาและการเรียนรู้ให้มคีณุภาพเท่าเทียมและท่ัวถงึ

๓.	แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	)

 มีหลักการพัฒนาประเทศที่ส�าคัญ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนา และมีประเด็นการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา คือ การเตรียมพร้อมด้านก�าลังคนและ

การเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนา 

คนให้เหมาะสมตามช่วงวัย ตลอดจนยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงการสร้างความเป็นธรรมและ 

ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา

๔.	แผนกำรศึกษำแห่งชำติ	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)

 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีแนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ทีย่ดึ 

หลกัส�าคัญ ดงัน้ี    ๑)    หลกัการจดัการศกึษาเพือ่ปวงชน   (Education for All)      ๒)      หลกัการจดัการศกึษาเพือ่ความเท่าเทยีม 

และทั่วถึง (Inclusive Education) ๓) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๔) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ของสังคม (All for Education) และได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

เด็กปฐมวัย เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาน�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย ดังนี้

 ยุทธศำสตร์ที่	๓	การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 เป้าหมายที ่๒ คนทุกช่วงวยัมทัีกษะความรูค้วามสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ตามศักยภาพ

 ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น

 ตัวชี้วัด ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กที่ถูกต้อง จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนา

เด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตามวัยเพิ่มขึ้น

 เป้าหมายที่ ๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี

คณุภาพและมาตรฐาน

 ตัวชี้วัด ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพ และ

มาตรฐานเพิ่มขึ้น

 ตวัช้ีวัด       จ�านวนสถานศกึษา/สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั จดักจิกรรมทีส่อดคล้องกบัหลกัสตูรปฐมวยั และสมรรถนะ  

ของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น

 ยุทธศำสตร์ที่	๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

 เป้าหมายที่ ๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาค ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

 ตัวชี้วัด สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (๓ – ๕ ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ ๓ – ๕ ปี เพิ่มขึ้น
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 ยุทธศำสตร์ที่	๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 เป้าหมายที่ ๑ คนทุกช่วงวัย มีจิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน�าแนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

 ตวัชีว้ดั ร้อยละของศนูย์เดก็เลก็และสถานศกึษาระดับปฐมวยัทีจั่ดกจิกรรมท่ีสร้างความตระหนกัในความส�าคญั

ของการด�ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

๕.	พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	พ.ศ.	๒๕๔๒

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก�าหนดความมุ่งหมายและหลักการของการศึกษาไว้

ในหมวดที่ ๑ มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติ

ปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรา ๒๒ ให้ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได ้

และถือว่าผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ

เต็มตามศักยภาพ ส�าหรับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยนั้น ได้กล่าวถึงในมาตรา ๑๘ ระบุว่า การจัดการศึกษาปฐมวัย

และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 (๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบัน

ศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการ 

 (๒) โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีนของรฐั โรงเรียนของเอกชน และโรงเรียนท่ีสังกดั สถาบนัพุทธศาสนาหรือศาสนาอืน่ 

 (๓) ศนูย์การเรยีน ได้แก่ สถานทีเ่รยีนทีห่น่วยงานจัดการศกึษานอกโรงเรียน บคุคล ครอบครัว ชมุชน องค์กรชมุชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบัน

ทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด

๖.	พระรำชบัญญัติก�ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

พ.ศ.	๒๕๔๒
 การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งตาม 

พระราชบัญญัติฯ นี้ กล่าวถึงการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่า ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่าง ๆ ด�าเนินการ 

ได้ถ่ายโอนให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่รองรับการกระจายอ�านาจจากรัฐบาล เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนนิการแทน 

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา

๗.	พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ	พ.ศ.	๒๕๕๐

 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ให้ความหมายของค�าว่า เด็ก 

หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต�่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ซ่ึงในการด�าเนินการเพื่อพัฒนาเด็กนั้นได้ระบุไว้ในมาตรา ๖ 

ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจมี 

ผลกระทบในทางลบต่อเด็กและเยาวชน โดยมีหลักการในการด�าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา คือ เด็ก

และเยาวชนทุกคนมีสิทธิในการได้รับการศึกษาและได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงสุดตามที่ก�าหนดใน

รัฐธรรมนูญ
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๘.	ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย	พ.ศ.	๒๕๕๑

 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ให้ความหมายของค�าว่า เด็กปฐมวัย 

หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุยังไม่ครบหกปีบริบูรณ์และให้หมายความรวมถึงทารกในครรภ์มารดาด้วย และค�าว่า 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายความว่า กระบวนการใด ๆ อันน�าไปสู่การจัดการให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้เลี้ยงดูและ 

ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส�าคัญของการเลี้ยงดู การสร้างประสบการณ์ 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ และให้หมายความรวมถึง 

การด�าเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ระเบียบฯ นี้ยังก�าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนา 

เดก็ปฐมวยัแห่งชาต ิ(ก.พ.ป.) ซึง่มหีน้าทีใ่นการประสานงานและบรูณาการพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างหน่วยงาน ทัง้ภาครฐั

และเอกชนด้วย

๙.	แผนพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

 ประเทศไทยได้มีการจัดท�าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อเป็นกรอบ 

แนวทางในการพฒันาเดก็และเยาวชน โดยยดึเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ทีเ่ป็นเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ปี เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มาเป็นกรอบในการก�าหนดเป้าหมาย 

ที่จะบรรลุใน ๕ ปี รวมทั้งได้บูรณาการนโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐” เป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่มุ่งเน้น 

ให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสม 

ตามช่วงวัยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี  

มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส�านึกที่ดีต่อสังคมส่่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับ

ความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะท่ีจ�าเป็นต่อความต้องการด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ การเตรียมความพร้อม 

ของก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับการมีส่วนร่วมของ

เด็กและเยาวชนในฐานะภาคีที่มีพลังในกระบวนการพัฒนาชุมชนและสังคม 

 ทิศทางของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เน้นให้เด็กและเยาวชน

มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพกายใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีทักษะการเรียนรู ้

ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษท่ี ๒๑ รวมท้ังมีความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ที่สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

ของบริบทโลก มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิตส�านึกต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมในฐานะภาคีที่มีพลังในกระบวนการ 

พฒันาสงัคม ซึง่เป็นคณุสมบติัทีส่�าคญัย่ิงของเดก็และเยาวชนท่ีจะเป็นก�าลังส�าคญัของประเทศชาติในอนาคต ประกอบด้วย

๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

 ยุทธศำสตร์ที่	๑ การพัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน

 ยุทธศำสตร์ที ่๒ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศำสตร์ที ่๓ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน   

 ยุทธศำสตร์ที ่๔ การส่งเสริมบทบาทและระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน    

 ยุทธศำสตร์ที ่๕ การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน      

๑๐.	แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร	ฉบับที่	๑๒	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔

 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีเป้าหมายหลัก ได้แก่ 
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๑) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ

ในอนาคต ๒) ก�าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ๓) มีองค์ความรู ้

เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ๔) คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

และ ๕) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและ 

ก�าหนดวสิยัทศัน์ว่า “มุง่พฒันาผูเ้รียนให้มคีวามรูคู้ค่ณุธรรม มคีณุภาพชวิีตทีด่มีคีวามสขุในสงัคม” ประกอบด้วย ๖ ยทุธศาสตร์ 

ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ได้แก่

 ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    

 ๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา    

 ๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก�าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ    

 ๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    

 ๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 ส�าหรบัการขับเคลือ่นแผนพฒันาการศกึษาฯในระดบัพืน้ทีน่ัน้ จะมคีณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั เป็นกลไกหลกั 

ในการประสานงานร่วมกบัภาคเอกชน สถานประกอบการ และภาคประชาสังคมอนั ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน องค์กรวชิาชพี 

สถาบันศาสนา และ สถาบันทางสังคมอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายประชารัฐ  

๑๑.	แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่	พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔

 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ มีวิสัยทัศน์ คือ “เชียงใหม่ : นครแห่งคุณภาพ

ชีวิตและการเรียนรู้ Chiang Mai : Quality of Life and Learning” โดยค�าว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพของคน 

มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีอาชีพและรายได้ มีความมั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืนในการด�ารงชีวิต 

และการเรียนรู้ หมายถึง โอกาสและคุณภาพของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกคน ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ 

ดังนี้

 ๑. ส่งเสริมวิถีชีวิตโดยน้อมน�าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

 ๒. พัฒนาก�าลังคนด้านการศึกษาเพื่อการมีงานท�า

 ๓. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

 ๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 ๕. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

 ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 ๗. การพัฒนาองค์กรทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

 ส�าหรบัการศกึษาเด็กปฐมวยันัน้ ตามแผนพัฒนาฯ ได้ก�าหนดตัวชีว้ดัท่ีเกีย่วข้องตามเป้าประสงค์  ได้แก่ 

 เป้าประสงค์ท่ี ๑ ประชาชนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและได้รับสิทธ ิ

ตามกฎหมายจากรฐั โดยเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 

โดยตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย คือ สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (๓ - ๕) ปี ต่อประชากรกลุ่มอาย ุ

๓ - ๕ ปี  เพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๙๐)

 เป้าประสงค์ท่ี ๒ ประชาชนได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามช่วยวัย มีความรู้ความสามารถตาม 

มาตรฐานการศกึษาและมาตรฐานวชิาชพี มทีกัษะในการคิดวเิคราะห์และมคีวามสามารถในการแข่งขันสอดรับกบับรบิท 
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ของพื้นที่ โดยน้อมน�าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นแนวปฏิบัติในวิถีชีวิตและได้รับการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมท่ีเอื้อต่อการพัฒนา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

เด็กปฐมวัย คือ ร้อยละของของเด็กแรกเกิด – ๕ ปี มีพัฒนาการสมวันเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๘๕)

๑๒.	หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย	พุทธศักรำช	๒๕๖๐

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดท�าขึ้นเนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบกบัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ รวมทัง้ 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) น�าไปสู่ 

การก�าหนดทักษะส�าคัญส�าหรับเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความส�าคัญต่อการก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยึดปรัชญาการศึกษาเด็กปฐมวัยที่กล่าวว่า การศึกษาปฐมวัย

เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม 

และวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้

เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีวิสัยทัศน ์

คือ มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 

ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส�านึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว 

ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ก�าหนดหลักการของการใช้หลักสูตร ดังนี้ 

 ๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน

 ๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส�าคัญ โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 

วิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย

 ๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลาย 

ได้ลงมือกระท�าในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยและมีการพักผ่อนเพียงพอ

 ๔. จดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้เดก็มทีกัษะชีวติ และสามารถปฏบิตัตินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข

 ๕. สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับ พ่อแม่ 

ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย                                                   

 ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ ได้ก�าหนดรายละเอียดของหลักสูตรไว้ส�าหรับเด็กปฐมวัย 

๒ ช่วงอายุ ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า ๓ ปี และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส�าหรับเด็ก

อายุ ๓ – ๖ ปี

  

๑๓.	แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่	พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔	

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ จัดท�าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม และสามารถประสานการท�างานร่วมกันแบบ
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บูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ คือ “ภายใน ๕ ปี เด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่จะมีพัฒนาการสมวัย 

สุขภาพแข็งแรง เป็นคนดีมีคุณธรรม” โดยในแผนนั้นกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

เด็กปฐมวัย ดังนี้

 

 ๑.	กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบาย ๓A ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน (Agenda 

Based) นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) และนโยบายระดับพ้ืนที่/จังหวัด (Area Based) 

โดยมภีารกจิตามนโยบายเร่งด่วนของกรมกจิการเด็กและเยาวชน (ดย.) และกรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครวั (สค.) 

คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กปฐมวัย ดังนี้

    ๑.๑ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด – ๓ ปี ในครัวเรือน

ยากจนหรือเส่ียงต่อความยากจน คนละ ๖๐๐ บาทต่อเดือน รวมถึงการส่งต่อข้อมูลหญิงต้ังครรภ์ที่ขอรับสิทธิ์ให้

กระทรวงสาธารณสุข เพื่อการดูแลสุขภาพแม่และเด็กและติดตามพัฒนาการเด็ก

     ๑.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนให้มีมาตรฐาน ๑,๕๘๘ แห่งตามมาตรฐานศูนย ์

เด็กเล็กแห่งชาติ

      ๑.๓ โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว (โครงการ ปี ๒๕๖๐)

  ๑.๓.๑ กิจกรรมโรงเรียนครอบครัว จ�านวนครอบครัวเป้าหมาย ๔,๓๒๐ ครอบครัว

  ๑.๓.๒ กิจกรรมค่ายครอบครัว จ�านวนครอบครัวเป้าหมาย ๗๒๐ ครอบครัว โดยมีการจัดท�าชุดความรู ้

และจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้

  ๑.๓.๓ สนับสนุนงบประมาณให้ พมจ. ขับเคลื่อนกิจกรรมลดความรุนแรงในเด็กเล็ก

 ๒.	กระทรวงมหำดไทย	ปัจจบัุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	จดักำรศกึษำเดก็ปฐมวยัเป็น	๒	ประเภท	ได้แก่	

      ๒.๑ การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย อายุ ๔ – ๖ ปี ในรูปแบบโรงเรียน

      ๒.๒ การจดัการศกึษาเดก็ปฐมวัย อาย ุ๒ – ๕ ปี ในรปูแบบศนูย์พฒันาเดก็เลก็ โดยกรมส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถิ่น ก�าหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นสถานศึกษา

ที่มีมาตรฐานและคุณภาพ สามารถให้บริการ อบรม เลี้ยงดู จัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเป็นไป

ตามวัยเต็มตามศักยภาพทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ

รัฐบาลในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

  ๒.๒.๑  ด้านงบประมาณสนบัสนนุศูนย์พฒันาเดก็เลก็  อาทิเช่น   เงนิเดือน/ค่าตอบแทนเงนิเพิม่ค่าครองชีพ 

ส�าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก เงินสวัสดิการ เงินประกันสังคม ค่าจัดการเรียน การสอน ทุนการศึกษา/

ค่าสวัสดิการส�าหรับบุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าอาหารเสริม (นม) และค่าอาหารกลางวัน เป็นต้น

  ๒.๒.๒ ด้านบุคลากร เช่น การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กของ อปท. เข้ารับทุนการศึกษา การจัดสรรอัตรา

ข้าราชการส่วนท้องถ่ินส�าหรับการคัดเลือกผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ  

การจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ดูแลเด็ก 

  ๒.๒.๓ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ การจัดท�ามาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

การจัดท�ามาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใช้เป็นมาตรฐานส�าหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  ๒.๓.๔ ด้านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม มีการจัดท�าแบบแปลนมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โดยก�าหนดพ้ืนท่ีใช้สอย จัดกิจกรรม และความปลอดภัยแก่เด็ก แบ่งออกเป็น ๓ ขนาด ได้แก่ แบบมาตรฐานอาคาร 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดเล็ก (เด็กไม่เกิน ๕๐ คน) ขนาดกลาง (เด็กจ�านวน ๕๑ – ๘๐ คน) และขนาดใหญ่ (เด็กจ�านวน 

๘๑ – ๑๐๐ คน) 

  ๒.๒.๕ การส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น ร่วมกับส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด�าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย และโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาเด็กปฐมวัย และจัดท�าความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย 

ในการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการเน้นด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีเป้าหมาย คือ เด็ก

ปฐมวัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด้อยโอกาสและเข้าไม่ถึงการบริการของภาครัฐในด้านต่าง ๆ 

	 ๓.	กระทรวงสำธำรณสุข	มีบทบำทหน้ำที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย	ดังนี้	

    ๓.๑ กรมอนามัย พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักการอนามัยแม่และเด็กของประเทศ  

การพัฒนาระบบบริการอนามัยแม่และเด็กของสถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานสากลและสร้างการเข้าถึง

บริการอย่างเท่าเทียม การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก 

การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครอง สร้างความตระหนักรู้ด้วยสื่อ 

ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกมิติ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนโยบายการส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐาน 

ด้านโภชนาการ ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านโภชนาการ รวมถึงศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา 

องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาการเด็ก 

    ๓.๒ กรมสุขภาพจิต วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ สื่อ เทคโนโลยี รูปแบบ มาตรฐานงานส่งเสริม 

ป้องกัน บ�าบัด รักษา ฟื้นฟูสุขภาพจิตในเด็ก รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการทางสาธารณสุข 

และชุมชนให้สามารถจัดระบบบริการสุขภาพจิตส�าหรับเด็กได้อย่างมีคุณภาพ  

      ๓.๓ กรมการแพทย์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคเกี่ยวกับ

เด็กถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ�าบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เกี่ยวกับ

โรคของเด็กแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เก่ียวข้อง รวมถึงจัดให้มีบริการเพ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับ 

เด็กและพัฒนาการเด็ก

     ๓.๔ กรมควบคุมโรค ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจร

และได้มาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านวัคซีน

    ๓.๕ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนการด�าเนินการให้สวัสดิการและการส่งเสริมป้องกัน

โรคในเด็ก

      ๓.๖ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด�าเนินงานเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา

พฒันาการเดก็ไทย โดยการให้ความรูแ้ละสร้างความเข้มแขง็ให้ท้องถิน่ได้มส่ีวนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมศกัยภาพเดก็ 

ซึ่งหน่วยงานส่วนภูมิภาค มีภารกิจและบทบาทตามเป้าหมาย ดังนี้

  เป้าหมายที่ ๑ เด็กทุกคนได้รับบริการการพัฒนาเต็มศักยภาพ

  เป้าหมายที่ ๒ การแก้ไขปัญหาการขาดธาตุเหล็ก ไอโอดีน โฟลิก และภาวะทุพโภชนาการ

  เป้าหมายที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกมิติ (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา) 

  เป้าหมายท่ี ๔ สร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching) ในการก�ากับ ติดตาม ช่วยเหลือการด�าเนินงานของ

สถานบริการสาธารณสุข 

  เป้าหมายที่ ๕ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอนามัยแม่และเด็ก
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 ๔. กระทรวงศึกษำธิกำร ร่วมก�าหนดแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด เรื่อง เด็กปฐมวัย ให้สอดคล้องกับนโยบาย

และยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และ (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิ 

ส่งเสริมสนับสนุน ประสานความร่วมมือในองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัย เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมถึงนิเทศ ก�ากับติดตาม และประเมินผล

ตามแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด โดยบูรณาการความร่วมมือ ๔ กระทรวง

 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดเชียงใหม่  

เล็งเห็นความส�าคัญของการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพื่อให ้

การพัฒนาการศกึษาเดก็ปฐมวยัของจงัหวดัเชยีงใหม่เกิดคณุภาพและสอดคล้องกบัเป้าหมายตามแผนการศกึษาชาติต่อไป

๑๔.	แผนพฒันำกำรศกึษำ	๔	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔)	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	จงัหวัดเชยีงใหม่

 แผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ก�าหนด

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 ยุทธศำสตร์ที่	๑ การส่งเสริมโอกาสการเข้าถึง และความเท่าเทียมทางการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระบบ 

 กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นสากลเหมาะสมกับวัย 

ตอบสนองความแตกต่างและศักยภาพของผู้เรียน

 กลยุทธ์ที่ ๑.๒ เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู ้แนวใหม่ ในการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะผู้เรียนแห่ง

ศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยนวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

 กลยุทธ์ที่  ๑.๓ ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงและความเท่าเทียมทางการศึกษาพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาใน

ระดับที่สูงขึ้น

 กลยุทธ์ที่ ๑.๔ เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรแห่งคุณภาพด้วยการจัดการความรู้ นวัตกรรม และการประกัน

คุณภาพการศึกษา

 กลยุทธ์ที่  ๑.๕ เสริมสร้างทัศนคติและรณรงค์การจัดการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ

 กลยุทธ์ที่  ๑.๖ ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยัให้ประชาชนทกุช่วงวัยเข้าถงึการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

 ยุทธศำสตร์ที่	๒ การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น

 กลยุทธ์ที่  ๒.๑ เสริมสร้างวิถีการเรียนรู้และสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 กลยุทธ์ที่  ๒.๒ ท�านุบ�ารุงศาสนา อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู วิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 กลยุทธ์ที่  ๒.๓ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสู่ภายนอก

 ยุทธศำสตร์ที่	๓ การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 กลยุทธ์ที่  ๓.๑ เสริมสร้างเอกภาพและความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือจัดการศึกษาท้องถิ่นทุกภาคส่วน

 กลยุทธ์ที่  ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นทุกสาขาอาชีพ

 กลยทุธ์ที ่ ๓.๓ ส่งเสรมิและพฒันาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ให้มคีณุภาพและมาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถงึได้

 กลยุทธ์ที่  ๓.๔ พัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัดให้มีมาตรฐาน และเข้าถึงได้

 ยุทธศำสตร์ที่	๔ การส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชนสู่ความเป็นเลิศ

 กลยุทธ์ที่  ๔.๑ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น

 กลยุทธ์ที่  ๔.๒ เสริมสร้างการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิต

 กลยุทธ์ที่  ๔.๓ ส่งเสริมและสร้างนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ



 ยุทธศำสตร์ที่	๕ การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง

 กลยุทธ์ที่  ๕.๑ ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ

 กลยุทธ์ที่  ๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ

 กลยุทธ์ที่  ๕.๓ สร้างเสริมค่านิยมและทัศนคติของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา



บทที่	๓

สำระส�ำคัญของแผนพัฒนำกำรศึกษำเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่									

พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔

 แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เป็นแผนที่ร่วมมือและบูรณาการ 

การท�างานจากผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุภาคส่วน ร่วมกนัคดิและก�าหนดทศิทางในการจดัการศกึษาเด็กปฐมวยัของจงัหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยและขับเคลื่อนร่วมกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.	วิสัยทัศน์		(Vision)
 “ภายใน ปี ๒๕๖๔ เด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัย”

 ค�ำนิยำม 

 ๑. เด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง เด็กทุกคนในจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงที่มีอายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง ๖ ปี

บริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึงทารกในครรภ์มารดาตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงก่อนคลอดด้วย

 ๒. โอกาสทางการศึกษา หมายถึง การให้โอกาส ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยทุกกลุ่มได้รับ

การศึกษาระดับปฐมวัย และการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

 ๓. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 

และสติปัญญา 

๒.	เป้ำประสงค์	(Goals)
 ๒.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา

 ๒.๒ การจัดการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

 ๒.๓ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมเข้าเรียนในระดับ

ประถมศึกษา 

 ๒.๔ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง มีศักยภาพในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 ๒.๕ จังหวัดเชียงใหม่ มีระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 

๓.	พันธกิจ	(Mission)
 ๓.๑ สร้างโอกาสในการเข้าถงึการศกึษาของเดก็ปฐมวยัให้ครอบคลมุทุกกลุม่เป้าหมายทัง้เดก็ปกติ เดก็ด้อยโอกาส 

และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

 ๓.๒ พฒันากระบวนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้ดก็ปฐมวัยให้มคีณุภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาปฐมวยั 

และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

 ๓.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยเน้นการบูรณาการการด�าเนินงานกับทุกภาคส่วน 
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ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

 ๓.๔ ส่งเสริมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเชื่อมโยงกันได้

ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ การสร้างกลไกและการติดตามประเมินผลเชิงบูรณาการ

๔.	ยุทธศำสตร์	(Strategy)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างโอกาสให้เด็กปฐมวัยทุกคนเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัยในรูปแบบที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน 

การศึกษาปฐมวัย

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร พ่อแม่ และผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา

เด็กปฐมวัย

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น



29แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

๑.	วัตถุประสงค์	
 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

๒.	เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
 ๒.๑ เด็กปฐมวัยทุกคนเข้าถึงบริการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย

 ตัวชี้วัด

 สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (ตาม ทร.๑๔) ในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อประชากรกลุ่มอายุ ๐ – ๖ ปี ในจังหวัดเชียงใหม่

เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ ๑๐๐)

 ๒.๒ เด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษและเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ

 ตัวชี้วัด

 ร้อยละของเดก็ปฐมวยัทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพิเศษและเด็กด้อยโอกาสได้รับการศกึษาเต็มตามศกัยภาพเพิม่ขึน้ 

(ร้อยละ ๑๐๐)

๓.	กลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ
	 ๓.๑	ส่งเสริมกำรติดตำมข้อมูลเด็กปฐมวัยให้เข้ำถึงและได้รับกำรศึกษำด้วยควำมเสมอภำค

	 						แนวทำงกำรพัฒนำ

         ส่งเสริมให้สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีระบบการติดตามเด็กปฐมวัยให้ได้รับบริการทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึง

	 ๓.๒	กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำปฐมวยั	ท้ังในระบบ	นอกระบบ	และกำรศกึษำตำมอธัยำศยั	เพือ่เพิม่กำรเข้ำถงึ

กำรศึกษำของเด็กปฐมวัย

       แนวทำงกำรพัฒนำ

        ส่งเสริมให้ผู้น�าชุมชน สถานศึกษา และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประชาสัมพันธ์การส่งเด็กเข้าเรียนระดับ

ปฐมวัยในเขตบริการ 

	 ๓.๓	ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีควำมต้องกำรจ�ำเป็นพิเศษ	เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ	และเด็กด้อยโอกำส	

ได้รับกำรศึกษำเต็มตำมศักยภำพ

	 						แนวทำงกำรพัฒนำ

       ๑) พัฒนารูปแบบ วิธีการ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่เด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษตามความ

เหมาะสม

       ๒) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาตรงกับความต้องการและความสนใจ

       ๓) จัดหาทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต

ยุทธศำสตร์ที่	๑

	สร้ำงโอกำสให้เด็กปฐมวัยทุกคนเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
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๔.	แผนงำนและโครงกำรส�ำคัญ
 ๔.๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ

 ๔.๒ โครงการจัดหาทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต

 ๔.๓ โครงการจัดหาพี่เลี้ยงเด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ

 ๔.๔ โครงการจัดตั้งศูนย์บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�าอ�าเภอ
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๑.	วัตถุประสงค์	
 ๑.๑ เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 ๑.๒ เดก็ปฐมวยัมทีกัษะชวิีตและสามารถปฏบิติัตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง มคุีณธรรม จรยิธรรม 

และมีวินัยในตนเอง 

 ๑.๓ เด็กปฐมวัยมีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

๒.	เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
	 ๒.๑	เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรสมวัยเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมำตรฐำนด้ำนสุขภำพ

      ตัวชี้วัด

      ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๙๐)

	 ๒.๒	สถำนศกึษำและสถำนพฒันำเดก็ปฐมวยัสำมำรถจดักำรศกึษำสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศกึษำปฐมวยั

พุทธศักรำช	๒๕๖๐	และบริบทของพื้นที่ได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน

      ตัวชี้วัด

     ๑) ร้อยละของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ร้อยละ ๑๐๐)

      ๒) ร้อยละสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง และทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (ร้อยละ ๙๐)

      ๓) ร้อยละของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

(ร้อยละ ๙๐)

๓.	กลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ
	 ๓.๑	กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่มีคุณภำพ	

	 						แนวทำงกำรพัฒนำ

      ๑) ส่งเสริมให้สถานศึกษาและสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั จดัประสบการณ์การเรยีนรู้ทีส่อดคล้องกบัหลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

      ๒) พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย

      ๓) ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการตามช่วงวัย

      ๔) ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้เป็นระบบ 

       ๕) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีความเข้มแข็งและได้มาตรฐาน

       ๖) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย

	 ๓.๒	ส่งเสรมิให้สถำนศกึษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวยั	จดัประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับหลกัสตูร	

กำรศึกษำปฐมวัย	พุทธศักรำช	๒๕๖๐	และบริบทของพื้นที่

ยุทธศำสตร์ที่	๒	

ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรที่สมวัยในรูปแบบที่เหมำะสมและเป็นไปตำม	

มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย
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	 						แนวทำงกำรพัฒนำ

       ๑) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย

       ๒) พฒันาคูมื่อการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ทีส่อดคล้องกบัหลักสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช ๒๕๖๐

       ๓) ส่งเสริมให้สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนา

ทักษะของเด็กปฐมวัย รวมถึงจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัยทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 

       ๔) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

	 ๓.๓	ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยให้แก่เด็กปฐมวัยและประสำนหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุขท�ำหน้ำที่ให้บริกำร	

ด้ำนสุขภำพอนำมัยแก่เด็กปฐมวัยอย่ำงสม�่ำเสมอ

	 						แนวทำงกำรพัฒนำ

     ๑) จัดท�าข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของเด็กปฐมวัย เพื่อวางแผนพัฒนาสุขภาพอนามัยร่วมกับหน่วยงาน

ด้านสาธารณสุข

        ๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่เด็กปฐมวัย

	 ๓.๔	ก�ำหนดเขตพื้นที่บริกำรในกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย

	 						แนวทำงกำรพัฒนำ

      ๑) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยใน

พื้นที่รับผิดชอบ ส�าหรับสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ให้ด�าเนินการตาม

ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เรือ่ง ก�าหนดประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ ส่วนสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจะต้องได้รับความยินยอมจาก อปท. และสถานศึกษาเอกชน

ในพื้นที่บริการก่อน

๔.	แผนงำนและโครงกำรส�ำคัญ
 ๔.๑ โครงการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 ๔.๒ โครงการขับเคลื่อนการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่กระบวนการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้

 ๔.๓ โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

 ๔.๔ โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

 ๔.๕ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

 ๔.๖ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการ

สืบเสาะความรู้ในระดับปฐมวัย

 ๔.๗ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
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๑.	วัตถุประสงค์	
 เพื่อพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร พ่อแม่ และผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

๒.	เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
	 ๒.๑	ครปูฐมวยั	ครพูีเ่ลีย้ง	และบคุลำกร	ได้รับกำรพัฒนำให้มคีวำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพฒันำเดก็ปฐมวยั	

	 					ตัวชี้วัด

      ๑) ร้อยละของครูปฐมวัย ครูพี่เลี้ยง และบุคลากร ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาดูแล

เด็กปฐมวัย (ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป)

      ๒) ร้อยละของครูปฐมวัย ครูพี่เลี้ยง และบุคลากร สามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนา

เด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน (ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป) 

      ๓) ร้อยละของครปูฐมวยั ครพูีเ่ลีย้ง และบคุลากร ทีพั่ฒนานวตักรรมการจัดการศกึษาเด็กปฐมวยั (ร้อยละ ๑๐)

	 ๒.๒	พ่อ	แม่	ผู้ปกครอง	มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรอบรมเลี้ยงดูให้มีพัฒนำกำรเหมำะสมกับวัย

	 				ตัวชี้วัด

      ๑) ร้อยละของพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูและพัฒนา

เด็กปฐมวัย (ร้อยละ ๖๐)

      ๒) ร้อยละของพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ที่รับรู้และตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานจากแนวนโยบายของรัฐ

เพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๘๐) 

     ๓) ร้อยละของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีเครือข่ายผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้และข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ร้อยละ ๖๐)

๓.	กลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ
	 ๓.๑	สร้ำงควำมตระหนกัและให้ควำมรู้แก่พ่อแม่	ผูป้กครอง	ในกำรเล้ียงดูเด็กปฐมวยัและส่งเสริมพฒันำกำร	

ตำมช่วงวัยที่เหมำะสม

	 				แนวทำงกำรพัฒนำ

      ๑) เสริมสร้างการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ

ตามช่วงวัยที่เหมาะสม

      ๒) ส่งเสรมิให้สถานศกึษาและสถานพัฒนาเดก็ปฐมวยั ร่วมกบัหน่วยงานทางด้านสาธารณสขุ ด�าเนนิการให้

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดูที่เหมาะสมตามช่วงวัย

      ๓) สร้างความรูค้วามเข้าใจแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้เหน็ผลดีและผลเสียของพฤติกรรมการด�าเนนิชวีติทีส่่งผล

ต่อพัฒนาการตามช่วงวัย

      ๔) สร้างความรูค้วามเข้าใจแก่พ่อแม่ ผูป้กครอง ให้เหน็ผลดแีละผลเสยีของการใช้เทคโนโลย ีเพือ่ให้เด็กปฐมวยั

มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมตามวัย

ยุทธศำสตร์ที่	๓	

พัฒนำศักยภำพครู	บุคลำกร	พ่อแม่	และผู้ปกครอง	ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ	

ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
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	 ๓.๒	ส่งเสริมกำรจัดตั้งเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียนเด็กปฐมวัย	เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 					แนวทำงกำรพัฒนำ

      ๑) ส่งเสริมให้สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองในการ

เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

      ๒) ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

	 ๓.๓	พัฒนำควำมรู้และทักษะครูปฐมวัย	ครูพี่เลี้ยง	และบุคลำกร	ให้สำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้

ระดับปฐมวัยให้เหมำะสมสอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย	พุทธศักรำช	๒๕๖๐

	 					แนวทำงกำรพัฒนำ

      ๑) พัฒนาครูปฐมวัย ครูพี่เลี้ยง ให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส�าคัญในการเลี้ยงดูและพัฒนา

เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย

      ๒) พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการแก่ศึกษานิเทศก์ปฐมวัย เพื่อน�าองค์ความรู้ไปพัฒนาทุกสถานศึกษา

และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

      ๓) พัฒนาครูปฐมวัย ครูพี่เลี้ยง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

      ๔) สร้างขวัญก�าลังใจ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่ครูปฐมวัย ครูพี่เลี้ยง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กับเด็กปฐมวัย

๔.	แผนงำนและโครงกำรส�ำคัญ
 ๔.๑ โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะในการพัฒนาดูแลเด็กปฐมวัยแก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง

 ๔.๒ โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะในการพัฒนาดูแลเด็กปฐมวัยแก่ครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยง

 ๔.๓ โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 ๔.๔ โครงการส่งเสริมขวัญก�าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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๑.	วัตถุประสงค์	
 ๑.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 ๑.๒ สามารถแลกเปลีย่นฐานข้อมลูระหว่างหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง โดยผ่านระบบเทคโนโลยดิีจิทัลท่ีมีประสทิธิภาพ 

 ๑.๓ เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

๒.	เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
	 ๒.๑	ข้อมูลสำรสนเทศกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยครอบคลุม	ถูกต้อง	และเป็นปัจจุบัน	

	 					ตัวชี้วัด

       มฐีานข้อมลูสารสนเทศการจดัการศกึษาเดก็ปฐมวยั เพือ่ใช้ประโยชน์ในการวางแผนพฒันาการจดัการศกึษา

เด็กปฐมวัย

	 ๒.๒	หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย	และสำมำรถน�ำ

ข้อมูลสำรสนเทศไปวำงแผน	เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยในสังกัดหน่วยงำนของตนเองได้

	 					ตัวชี้วัด

      ๑) ร้อยละของสถานศกึษา สถานพฒันาเด็กปฐมวยั และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมกีารจดัเกบ็ข้อมลูเดก็ปฐมวยั 

ตามระบบข้อมูลสารสนเทศเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๘๐) 

       ๒) ร้อยละของสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

เพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๗๐)

      ๓) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (ร้อยละ ๗๐)

๓.	กลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ
	 ๓.๑	 พัฒนำกระบวนกำรจัดท�ำข้อมูลสำรสนเทศกำรศึกษำเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด	 เชื่อมโยงข้อมูลหน่วย

งำนที่เกี่ยวข้องให้เป็นเอกภำพ	ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน	

	 					แนวทำงกำรพัฒนำ

       ๑) สร้างระบบฐานข้อมูลกลางที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถใช้ 

ข้อมูลร่วมกัน

       ๒) ปรับปรุงพัฒนาข้อมูลการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

         ๓) สร้างความเข้าใจหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเด็กปฐมวัยให้สามารถ

เชื่อมโยงข้อมูลและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

       ๔) จดัท�าแผนทีต่ัง้สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาเดก็ปฐมวัย (School Map) โดยมีข้อมลูพืน้ฐานของสถานศึกษา

และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด และสามารถน�าข้อมูลมาใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศำสตร์ที่	๔	

พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
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๔.	แผนงำนและโครงกำรส�ำคัญ
 ๔.๑ โครงการจัดท�าข้อมูลสารสนเทศและแผนที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (School map)

 ๔.๒ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด

 ๔.๓ โครงการสร้างเครือข่าย ICT เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบ ICT ให้มีประสิทธิภาพ
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๑.	วัตถุประสงค์	
 สร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตลอดจนเกิดการด�าเนินงาน 

เชิงบูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

๒.	เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
	 ๒.๑	กำรบรูณำกำรและมส่ีวนร่วมจำกทกุภำคส่วนทีเ่ก่ียวข้องในกำรด�ำเนินกำรจดักำรศกึษำและกำรพฒันำ	

เด็กปฐมวัย

	 				ตัวชี้วัด 

     มีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย

๓.	กลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ
		 ๓.๑	สร้ำงเครอืข่ำยพฒันำกำรศกึษำเด็กปฐมวยัให้มส่ีวนร่วมในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยของจงัหวัดเชยีงใหม่

	 				แนวทำงกำรพัฒนำ

    ๑) ส่งเสรมิให้หน่วยงานหลกัทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาเดก็ปฐมวัย จดัโครงการหรอืกิจกรรมทีม่กีารบรูณาการ 

การด�าเนินงานร่วมกัน

     ๒) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้ง

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาระดับปฐมวัย

	 ๓.๒	พัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย

	 				แนวทำงกำรพัฒนำ

     ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยตามแผนพัฒนาการศึกษาเด็ก

ปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

     ๒) วางแผนและจัดท�าเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้ทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล

     ๓) สรุปและรายงานผลการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกปี

๔.	แผนงำนและโครงกำรส�ำคัญ
 ๔.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย

 ๔.๒ โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศำสตร์ที่	๕	

พฒันำประสทิธภิำพกำรบรหิำรจดักำรแบบบรูณำกำร	โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทกุภำคส่วน						

ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
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๑.	วัตถุประสงค์	
 เด็กปฐมวัยเรียนรู้ เข้าใจ มีความรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนด�าเนินชีวิต

โดยสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒.	เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
	 ๒.๑	เด็กปฐมวัยเรียนรู้และสืบสำนศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น	

      ตัวชี้วัด 

      ๑) ร้อยละของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่บูรณาการเนื้อหาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ร้อยละ ๑๐๐) 

      ๒) ร้อยละสถานศกึษาและสถานพฒันาเด็กปฐมวยั ส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัแต่งกายชดุพ้ืนเมอืงและพูดภาษา

พื้นเมืองทุกวันศุกร์ (ร้อยละ ๙๐)

๓.	กลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ
	 ๓.๑	ส่งเสรมิให้สถำนศกึษำและสถำนพฒันำเดก็ปฐมวยั	จดัหน่วยกำรเรยีนรูห้รอืบรูณำกำรกำรเรียนรูเ้นือ้หำ	

ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

	 					แนวทำงกำรพัฒนำ

      ๑) ส่งเสรมิให้สถานศกึษาและสถานพัฒนาเดก็ปฐมวยั จัดท�าหน่วยการเรยีนรู้เกีย่วกับศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน 

       ๒) ส่งเสรมิให้สถานศกึษาและสถานพฒันาเด็กปฐมวยั น�าเดก็ปฐมวยัไปศกึษาเรยีนรูภ้มูปัิญญาท้องถ่ินหรอื

แหล่งเรียนรู้ที่ส�าคัญในท้องถิ่น

      ๓) ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านหรอืผูม้คีวามรูใ้นชุมชน มโีอกาสได้ถ่ายทอดองค์ความรูเ้กีย่วกบัศิลปวฒันธรรม

ท้องถิ่นให้แก่เด็กปฐมวัย 

๔.	แผนงำนและโครงกำรส�ำคัญ
 ๔.๑ โครงการห้องเรียนรักษ์ท้องถิ่น

 ๔.๒ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ๔.๓ โครงการอุ้ยสอนหลาน

 ๔.๔ โครงการหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่

ยุทธศำสตร์ที่	๖	

ส่งเสริมและพัฒนำเด็กปฐมวัยให้เรียนรู้และสืบสำนศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น



บทที่	๔

กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำกำรศึกษำเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่	

พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔	สู่กำรปฏิบัติ

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  สู่การปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล จึงได้ร่วมกันก�าหนดหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนไว้ ดังนี้

หลักกำรในกำรขับเคลื่อน
 หลักการในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

 ๑. หน่วยงานที่จัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย โดยยึด

แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เป็นกรอบและแนวทางในการด�าเนินการ

 ๒. ด�าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาเด็กปฐมวัย โดยให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 

และเอกชน รวมถึงส่งเสริมและสนบัสนนุให้เกิดเครือข่ายการศึกษาเด็กปฐมวยัของจังหวดัเชยีงใหม่ เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพ

ของการจัดการศึกษา

 ๓. บริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติท่ีมีความเชื่อมโยงกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๙ และ

กฎหมาย/ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

 ๔. ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารใช้องค์ความรู้ เทคโนโลย ีนวตักรรม หรือความคดิสร้างสรรค์ในการขบัเคลือ่น 

แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

แนวทำงในกำรขับเคลื่อน
 แนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

 ๑. สร้างความรับรู้และความเข้าใจให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ 

เห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย และน�าแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่  

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เป็นกรอบและแนวทางเพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 ๒. สร้างเครอืข่ายการศกึษาเดก็ปฐมวยั เพือ่ให้เกดิการบรูณาการในการขบัเคลือ่นการศกึษาเดก็ปฐมวยัร่วมกัน 

อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา

กำรด�ำเนินกำรขับเคลื่อน
 เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เป็นแผนระยะ ๔ ปี ที่เป็น 

กรอบและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยให้เกิดประสิทธิภาพ โดยก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินการ 

จ�านวน ๕ ยุทธศาสตร์ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
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กำรขับเคลื่อนตำมยุทธศำสตร์ หน่วยงำนที่ด�ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ที่	๑	สร้ำงโอกำสให้เด็กปฐมวัยทุกคนเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ

๑. สถานศึกษาจดัท�าระบบการตดิตามเด็กให้ได้รบับริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึง

๒. ผูน้�าชมุชน สถานศกึษา และสถานพฒันาเด็กปฐมวัย ประชาสัมพนัธ์ 

การส่งเด็กเข้าเรียนระดับปฐมวัยในเขตบริการ 

๓. สนับสนุน จัดหา และพัฒนาอุปกรณ์/สื่อการเรียนสอนส�าหรับเด็ก

ปฐมวัยที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ

๔. ระดมทรัพยากร/จัดหาทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้เด็กปฐมวัย

ที่ด้อยโอกาส 

ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องกับการจัดการ

ศึกษาเด็กปฐมวัย

ยุทธศำสตร์ท่ี	๒	ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรที่สมวัยในรูปแบบท่ีเหมำะสมและเป็นไปตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำปฐมวัย

๑. จดัการประกวดนวตักรรมระดบัปฐมวยั ได้แก่ หลกัสูตรสถานศกึษา 

แผนการจัดประสบการณ์ และนวัตกรรมประเภทรูปแบบการสอน 

เทคนิคการสอน ส่ือการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

๒. จัดให้มีการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยเบ้ืองต้นโดยครู เพ่ือ

เฝ้าระวงัและค้นหาเดก็ท่ีมพีฒันาการล่าช้า ส่งต่อให้หน่วยงานสาธารณสขุ

เพื่อให้การรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป

๓. พฒันาระบบประกันคุณภาพภายในให้มคีวามเข้มแขง็และได้มาตรฐาน

๔. พัฒนารปูแบบและคูม่อืการจดัประสบการณ์การเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยั

๕. สถานศกึษาและสถานพัฒนาเดก็ปฐมวยั จัดประสบการณ์การเรยีนรู้

ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะที่จ�าเป็น

ในศตวรรษที่ ๒๑

๖. หน่วยงานสาธารณสุขในแต่ละพื้นท่ี เข้าไปให้บริการด้านสุขภาพ

ในสถานศึกษา ทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่เด็กปฐมวัย

๗. จัดท�ากรอบก�าหนดเขตพื้นที่บริการของหน่วยงานที่จัดการศึกษา

เด็กปฐมวัย

ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องกับการจัดการ

ศึกษาเด็กปฐมวัย

ยุทธศำสตร์ที่	๓	พัฒนำศักยภำพครู	บุคลำกร	พ่อแม่	และผู้ปกครอง	ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเด็ก

ปฐมวัย

๑. เตรียมความพร้อมพ่อแม่ การเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี

พัฒนาการตามช่วงวัยที่เหมาะสม

ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องกับการจัดการ

ศึกษาเด็กปฐมวัย
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กำรขับเคลื่อนตำมยุทธศำสตร์ หน่วยงำนที่ด�ำเนินกำร

๒. หน่วยงานทางสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่จัดอบรม ดังนี้

    ๒.๑ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองในเรื่องพัฒนาการ

เด็กและการเลี้ยงดูท่ีเหมาะสม รวมถึงผลดีและผลเสียของพฤติกรรม

การด�าเนินชีวิตและการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อพัฒนาการตามช่วงวัย

ของเด็กปฐมวัย

    ๒.๒ ให้ความรูค้วามเข้าใจครปูฐมวยั ครพูีเ่ล้ียง ให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ 

ในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมตามช่วงวัย

๓. สถานศกึษาจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างผู้ปกครองในการเล้ียงดู 

เด็กปฐมวัย โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

๔. ศึกษานเิทศก์ปฐมวยั พฒันาองค์ความรูท้างวชิาการ เช่น การเข้าร่วม 

อบรม การศกึษาหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นต้นเพือ่น�าไปพฒันาสถานศกึษา

และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

๕. ก�ากับดูแลการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยให้เป็นไปตามนโยบายด้าน 

ก�าลังคนและความก้าวหน้าของวิชาชีพ

ยุทธศำสตร์ที่	๔	พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย

๑. ส�ารวจและรวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อน�ามา

สร้างระบบฐานข้อมลูกลางทีเ่กีย่วกับการศกึษาระดบัปฐมวยัให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน

๒. จดัท�าแผนทีต่ัง้สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาเดก็ปฐมวัย (School Map) 

ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องกับการจัดการ

ศึกษาเด็กปฐมวัย

ยุทธศำสตร์ที่	 ๕	 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร	 โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน																		

ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย

๑. จดัท�าโครงการหรอืกิจกรรมท่ีมีการบูรณาการการด�าเนนิงานร่วมกนั

จากหลายภาคส่วน

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เด็กปฐมวัย เพื่อวางแผน จัดท�าเครื่องมือ และติดตามประเมินผลการ 

จดัการศึกษาเด็กปฐมวัย

ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องกับการจัดการ

ศึกษาเด็กปฐมวัย

ยุทธศำสตร์ที่	๖	ส่งเสริมและพัฒนำเด็กปฐมวัยให้เรียนรู้และสืบสำนศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น

๑. สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดท�าหน่วยการเรียนรู้

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒. สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย น�าเด็กปฐมวัยไปศึกษา

เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือแหล่งเรียนรู้ที่ส�าคัญในท้องถ่ิน รวมถึง

ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ ผู้มีความรู้ในชุมชน เป็นต้น  

สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก

สังกัดหน่วยงาน
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กำรติดตำมและประเมินผล
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ดังนี้

 ๑. ก�าหนดแนวทางวิธกีารตดิตามและประเมนิผลการพฒันาการศกึษาเด็กปฐมวยัจังหวดัเชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔

 ๒. วิธีการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

โดยติดตามและประเมินผล ๓ ระยะ ได้แก่

     ๒.๑ ระยะก่อนการจัดท�าแผนฯ เป็นการประเมินสภาพการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยของจังหวัดเชียงใหม่ 

     ๒.๑ ระยะด�าเนินการ เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนินการตามแผนฯ เพื่อให้ทราบว่ามีปัญหา

และอุปสรรคใดในการด�าเนินงาน

     ๒.๓ ระยะหลังจากสิ้นสุดแผนฯ เพื่อสรุปว่าการด�าเนินงานตามแผนฯ มีผลส�าเร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัด

ที่ก�าหนดไว้มากน้อยเพียงใด

 ๓. การจัดท�าเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล มุ่งเน้นให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ในการจดัท�า โดยการน�าข้อมลูสารสนเทศมาประกอบการวางแผนการวดัและประเมนิผล และก�าหนดเคร่ืองมอืการตดิตาม

และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

 ๔. รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัด

เชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกปี
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ภำคผนวก



ประกำศส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง	แต่งตั้งคณะท�ำงำนจัดท�ำและพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำเด็กปฐมวัย

จังหวัดเชียงใหม่	พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔	ตำมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย	

(อนุบำล	๑	-	๓)	จังหวัดเชียงใหม่

………………………………………………….

 ด้วยส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จัดท�าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

(อนุบาล ๑ – ๓) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 

๑ – ๓) ให้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อบูรณาการประสานความร่วมมือ 

การจัดการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยมีการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพื่อน�าไปเป็นข้อมูล

ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

 ในการนี้ เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะท�างานจัดท�า

และพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

 ๑. ที่ปรึกษาคณะท�างาน ประกอบด้วย

 ๑.๑ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่           

      ๑.๒ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

        ๑.๓ ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่

      ๑.๔ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   

      ๑.๕ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่    

      ๑.๖ ผู้บังคับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓

      ๑.๗ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   

      ๑.๘ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่     

         ๑.๙ ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

      ๑.๑๐ ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒  

        ๑.๑๑ ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 

      ๑.๑๒ ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

      ๑.๑๓ ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 

       ๑.๑๔ ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

      ๑.๑๕ ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ จังหวัดเชียงใหม่ 

      ๑.๑๖ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

      ๑.๑๗ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 มีหน้าที่ ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

บรรลุตามวัตถุประสงค์
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 ๒. คณะท�างาน ประกอบด้วย

     ๒.๑ นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานคณะท�างาน

          ๒.๒ นายเสริมศิษฐ์ พิมพันธ์ดี   รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่     รองประธานคณะท�างาน

     ๒.๓ นายอวยชัย ศรีตระกูล  รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต ๑  รองประธานคณะท�างาน

     ๒.๔ นางสุภา วิริยภาพ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    คณะท�างาน

     ๒.๕ นางดารณีย์ พยัคฆ์กุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล คณะท�างาน

     ๒.๖ นายปรีดา  พรหมดี  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   คณะท�างาน

     ๒.๗ นางสาวเอื้อมพร ตรีภาพนาถ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  คณะท�างาน

     ๒.๘ ดร.นิยดา กรโกวิท  ผู้อ�านวยการโรงเรียนโกวิทธ�ารงเชียงใหม่ คณะท�างาน

         ๒.๙ พ.ต.ท. มังกร มันทะนา  ครู (สบ๒) กก.ตชด.๓๓   คณะท�างาน

     ๒.๑๐ ร.ต.ต. ประหยัด จันตานนท์ รอง สว.(ป) กก.ตชด.๓๓   คณะท�างาน

     ๒.๑๑ นายกัมปนาท กาบทอง  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการส�านักงานพัฒนาสังคม

      และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ คณะท�างาน

     ๒.๑๒ นางชนิตา อิศรเสนา  หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะท�างาน

     ๒.๑๓ นางสาววรรณวิไล เม็งทอง ครูปฏิบัติการ หัวหน้างานหลักสูตร 

      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะท�างาน

     ๒.๑๔ นายเจริญ ธรรมบัณฑิต  ผู้อ�านวยการส�านักงาน กศน. อ�าเภออมก๋อย คณะท�างาน

     ๒.๑๕ นางนฤมล พรหมมหาราช นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ

      ส�านักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่  คณะท�างาน

     ๒.๑๖ นางสาวสุพัตรา ปัญญา  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ  ส�านักงานส่งเสริม

      การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ คณะท�างาน 

      ๒.๑๗ นางสาวมัลลิกา บัวโพช  นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ  ส�านักงานส่งเสริม

      การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ คณะท�างาน

       ๒.๑๘ นางอ�าพร เรือนทราย  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะท�างาน

      ๒.๑๙ ดร.ดารเนตร สิทธิหาญ  หัวหน้าฝ่ายงานแผนและโครงการ 

      เทศบาลนครเชียงใหม่   คณะท�างาน

     ๒.๒๐ นางสาวณภัชภา กองไชย  หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 

      เทศบาลนครเชียงใหม่   คณะท�างาน

     ๒.๒๑ นางจิปราณี ยิ้มยวน  นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ  

      ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ คณะท�างาน

     ๒.๒๒ นางฐิติรัตน์ อินตายวง  นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ  

      ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ คณะท�างาน

     ๒.๒๓ นางสาวอัจฉราพรรณ  ครู ช�านาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ 

      ทนันไชยชมภู   จังหวัดเชียงใหม่    คณะท�างาน

        ๒.๒๔ นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมือง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ 

      จังหวัดเชียงใหม่    คณะท�างาน
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     ๒.๒๕ นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ สพป.ชม.๑ คณะท�างาน

     ๒.๒๖ นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสอง  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ สพป.ชม.๑ คณะท�างาน

      ๒.๒๗ นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ สพป.ชม.๒ คณะท�างาน

     ๒.๒๘ นางสาวหทัยวรรณ สิงห์ใจ ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ สพป.ชม.๓ คณะท�างาน

      ๒.๒๙ นางจรรยา มีสิมมา  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ สพป.ชม.๖ คณะท�างาน

      ๒.๓๐ ดร.หนึ่งฤทัย ชัยดารา  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ สพป.ชม.๖ คณะท�างาน 

     ๒.๓๑ นางสุภาณี จันทรสกุนต์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 

      สพป.ชม.๑    คณะท�างาน

       ๒.๓๒ นางกิตติ์สินี อุปพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 

      สพป.ชม.๒    คณะท�างาน

     ๒.๓๓ นายดิศนันท์ ศรีวิลัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

      สพป.ชม.๓    คณะท�างาน

     ๒.๓๔ นางสาวนงนภัส แก้ววงศ์ดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ 

      สพป.ชม.๔    คณะท�างาน

     ๒.๓๕ นางวิภาพร สุวรรณหล้า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 

      สพป.ชม.๕    คณะท�างาน

     ๒.๓๖ นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 

      สพป.ชม.๖     คณะท�างาน

     ๒.๓๗ นางสายสวาท รัตนมหามณีกร ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ ศธจ.ชม. คณะท�างาน

     ๒.๓๘ นางสาวนริศรา เลิศล�้า  ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ ศธจ.ชม. คณะท�างาน

     ๒.๓๙ นางสาวสุภัค วงค์ใหม่  นักวิชาการศึกษาช�านาญการ ศธจ.ชม. คณะท�างาน

     ๒.๔๐ นางสาวชัชฎาภรณ์ ชัยพรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ ศธจ.ชม.คณะท�างาน

     ๒.๔๑ นางสาวภัณฑิรา เขื่อนค�า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 

      ศธจ.ชม.     คณะท�างาน

      ๒.๔๒ นางวสิตา ท้าวค�ามา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศธจ.ชม. คณะท�างาน

     ๒.๔๓ นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศธจ.ชม. คณะท�างาน

     ๒.๔๔ นางวริศรา นาควิโรจน์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศธจ.ชม. คณะท�างาน

     ๒.๔๕ นางคนึงนุช สหธารา  เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน ศธจ.ชม. คณะท�างาน

     ๒.๔๖ นางสาวสุดารัตน์ พิมเห็ม  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศธจ.ชม. คณะท�างาน

        ๒.๔๗ นางสาวกิรณา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา   คณะท�างานและเลขาฯ 

     ๒.๔๘ นางสาวปานมนัส โปธา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ 

      ศธจ.ชม.     คณะท�างานและผูช่้วยเลขาฯ

     ๒.๔๙ นางสาวป่ินปินนัท์ ร่มโพธิ ์ นกัวชิาการศกึษาปฏบิติัการ ศธจ.ชม. คณะท�างานและผูช่้วยเลขาฯ
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มีหน้าที่ ดังนี้

 ๑. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อมูลสภาพการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่าง

แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

 ๒. ให้ข้อคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ รวมถงึร่วมวพิากย์และก�าหนดกรอบของแผนพัฒนาการจัดการศกึษาเด็กปฐมวยัฯ

 ๓. เรียบเรียงและจัดท�ารูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

 ทั้งนี้ ให้คณะท�างานที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค ์

ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(นายกิตติ์ธเนศ  พันธ์ภานุฉัตร์)

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 



50 แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

คณะท�ำงำนจัดท�ำแผนพัฒนำกำรศึกษำเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๔

ที่ปรึกษำ
 ๑. นายกิตติ์ธเนศ  พันธ์ภานุฉัตร์   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

 ๒. นายเสริมศิษฐ์  พิมพันธ์ดี   รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

 ๓. นายอวยชัย  ศรีตระกูล   รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

คณะท�ำงำน
 ๑. นางสาวกิรณา  โนนสินชัย   ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 ๒. นายปรีดา  พรหมดี    ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 ๓. นางสาวสุภัค  วงค์ใหม่    นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

 ๔. นางสาวชัชฎาภรณ์ ชัยพรม    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ

 ๕. นางสาวภัณฑิรา เขื่อนค�า    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

 ๖. นางสาวปานมนัส โปธา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

 ๗. นางวสิตา  ท้าวค�ามา   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 ๘. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 ๙. นางวริศรา  นาควิโรจน์   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 ๑๐. นางสาวปิ่นปินันท์ ร่มโพธิ์    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 ๑๑. นางคนึงนุช  สหธารา    เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

 ๑๒. นางสาวสุดารัตน์ พิมเห็ม    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เรียบเรียงและจัดท�ำรูปเล่ม
 ๑. นางสาวกิรณา  โนนสินชัย   ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 ๒. นางสาวปิ่นปินันท์ ร่มโพธิ์    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กลุ่มที่รับผิดชอบ  

 กลุ่มพัฒนาการศึกษา ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่


