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แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศึกษาปฐมวยัเชิงบูรณาการ จงัหวดัน่าน (พ.ศ. 2561-2564)(ฉบบัปรบัปรุงแกไ้ข 1231)  หน้า 1 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดน#าน (พ.ศ. 2561-2564) 
ฉบับปรับปรุงแก.ไข 2562 

 
1. ข.อมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดน#าน  
 1.1 ข.อมูลพ้ืนฐานจังหวัดน#าน 
 ประวัติความเป9นมา 

เมืองน#านในอดีตเป
นนครรัฐเล็ก ๆ ก�อต้ังข้ึนราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 18 บริเวณท่ีราบลุ�มแม�น้ําน�าน 
และแม�น้ําสาขาในหุบเขาทางตะวันออกของภาคเหนือประวัติศาสตร.เมืองน�านเริ่มปรากฏข้ึนราว พ.ศ. 1825 ภายใต4
การนําของพญาภูคา ศูนย.การปกครองอยู�ท่ีเมืองย�าง (เชื่อกันว�าคือบริเวณริมฝ:;งด4านใต4 ของแม�น้ําย�าง ใกล4เทือกเขา
ดอยภูคาในเขตบ4านเสี้ยว ตําบลยม อําเภอท�าวังผา)เพราะปรากฏร�องรอยชุมชนในสภาพท่ีเป
นคูน้ํา คันดิน กําแพง
เมืองซ4อนกันอยู� ต�อมาพระยาภูคาได4ขยายอาณาเขตปกครองของตนออกไปให4กว4างขวางยิ่งข้ึน โดยส�งราชบุตร         
บุญธรรม 2 คน ไปสร4างเมืองใหม�โดยขุนนุ�นผู4พ่ีไปสร4างเมืองจันทบุรี(เมืองพระบาง) และขุนฟองผู4น4องสร4าง           
เมืองวรนครหรือเมืองป:ว 

  ภายหลังขุนฟองถึงแก�พิราลัย เจ4าเก4าเถ่ือนราชบุตรจึงได4ข้ึนครองเมืองป:วแทน ด4านพญาภูคาครอง
เมืองย�างมานานและมีอายุมากข้ึน มีความประสงค.จะให4เจ4าเก4าเถ่ือนผู4หลานมาครองเมืองย�างแทน จึงให4เสนาอํามาตย.
ไปเชิญเจ4าเก4าเถ่ือนเกรงใจปูDจึงยอมไปอยู�เมืองย�างและมอบให4ชายา คือนางพญาแม�ท4าวคําปEนดูแลรักษาเมืองป:วแทน 
เม่ือพญาภูคาถึงแก�พิราลัย เจ4าเก4าเถ่ือนจึงครองเมืองย�างแทนในช�วงท่ีเมืองป:วว�างจากผู4นํา เนื่องจากเจ4าเก4าเถ่ือนไป
ครองเมืองย�างแทนปูDคือพญาภูคา พญางําเมืองเจ4าผู4ครองเมืองพะเยาจึงได4ขยายอิทธิพลเข4าครอบครองบ4านเมืองใน
เขตเมืองน�านท้ังหมดนางพญาแม�เท4าคําปEนพร4อมด4วยบุตรในครรภ.ได4หลบหนีไปอยู�บ4านห4วยแร4งจนคลอดได4บุตรชาย
ชื่อว�าเจ4าขุนใสเติบใหญ�ได4เป
นขุนนาง รับใช4พญางําเมืองจนเป
นท่ีโปรดปราน พญางําเมืองจึงสถาปนาให4เป
นเจ4าขุนใส
ยศครองเมืองปราด ภายหลังมีกําลังพลมากข้ึนจึงยกทัพมาต�อสู4จนหลุดพ4นจากอํานาจเมืองพะเยา และได4รับการ
สถาปนาเป
นพญาผานองข้ึนครองเมืองป:วอย�างอิสระระหว�างปF 1865 -1894 รวม 30 ปF จึงพิราลัย 

  ในสมัยของพญาการเมือง เมืองป:วโอรสของพญาผานอง (กรานเมือง) ได4ขยายเมืองมากข้ึน 
ตลอดจนมีความสัมพันธ.กับเมืองสุโขทัยอย�างใกล4ชิด พงศาวดารเมืองน�านกล�าวถึงพญาการเมืองว�าได4รับเชิญจากเจ4า
เมืองสุโขทัย (พระมหาธรรมราชาลิไท) ไปร�วมสร4างวัดหลวงอภัย ขากลับเจ4าเมืองสุโขทัยได4พระราชทานพระธาตุ        
7 องค. พระพิมพ.ทองค4า 20 องค. พระพิมพ.เงิน 20 องค. ให4กับพญาการเมืองมาบูชา ณ เมืองป:วด4วย พญาการเมืองได4
ปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาล จึงได4ก�อสร4างพระธาตุแช�แห4งข้ึนท่ีบนภูเพียงแช�แห4ง พร4อมท้ังได4อพยพผู4คนจากเมืองป:ว
ลงมาสร4างเมืองใหม�ท่ีบริเวณพระธาตุแช�แห4ง เรียกว�า ภูเพียงแช�แห4งในปF พ .ศ.1902 โดยมีพระธาตุแช�แห4งเป
น
ศูนย.กลางเมืองหลังจากพญาการเมืองถึงแก�พิราลัย โอรสคือ พญาผากองข้ึนครองแทนอยู�มาเกิดป:ญหาความแห4งแล4ง
จึงย4ายเมืองมาสร4างใหม�ท่ีริมแม�น้ําน�านด4านตะวันตกบริเวณบ4านห4วยไค4 คือบริเวณท่ีต้ังของจังหวัดน�านในป:จจุบัน  
เม่ือปF พ.ศ. 1911 ในสมัยเจ4าปูDเข�งครองเมืองระหว�างปF พ.ศ. 1950 - 1960 ได4สร4างวัดพระธาตุช4างคํ้าวรวิหาร วัดพระ
ธาตุเขาน4อย วัดพญาภู แต�สร4างไม�ทันเสร็จก็ถึงแก�พิราลัยเสียก�อน พญาง่ัวฬารผาสุมผู4เป
นหลานได4สร4างต�อจนแล4ว
เสร็จและได4สร4างพระพุทธรูปทองคําปางลีลาป:จจุบันคือ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ประดิษฐานอยู�ในวิหาร           
วัดพระธาตุช4างคํ้าวรวิหาร 
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  ในปF พ.ศ. 1993 พระเจ4าติโลกราชกษัตริษ.นครเชียงใหม� มีความประสงค.จะครอบครองเมืองน�าน 
และแหล�งเกลือ บ�อมาง (ตําบลบ�อเกลือใต4 อําเภอบ�อเกลือ) ท่ีมีอย�างอุดมสมบูรณ.และหาได4ยากทางภาคเหนือ จึงได4
จัดกองทัพเข4ายึดเมืองน�าน พญาอินตOะแก�นท4าวไม�อาจต4านทานได4 จึงอพยพหนีไปอาศัยอยู�ท่ีเมืองเชลียง (ศรีสัชนาลัย) 
เมืองน�านจึงถูกผนวกเข4าไว4ในอาณาจักรล4านนาต้ังแต�นั้นเป
นต4นมาตลอดระยะเวลาเกือบ 100 ปFท่ีเมืองน�านอยู�ใน
ครอบครองของอาณาจักรล4านนาได4ค�อยๆ ซึมชับเอาศิลปวัฒนธรรมของล4านนามาไว4ในวิถีชีวิต โดยเฉพาะการรับเอา
ศิลปกรรมทางด4านศาสนา ปรากฏศิลปกรรมแบบล4านนาเข4ามาแทนท่ีศิลปกรรมแบบสุโขทัยอย�างชัดเจน ดังเช�น เจดีย.
วัดพระธาตุแช�แห4ง เจดีย.วัดสวนตาล เจดีย.วัดพระธาตุช4างคํ้า แม4จะเหลือส�วนฐานท่ีมีช4างล4อมรอบ ซ่ึงเป
นลักษณะ
ศิลปะแบบสุโขทัยอยู� แต�ส�วนองค.เจดีย.ข้ึนไปถึงส�วนยอด เปลี่ยนเป
นศิลปกรรมแบบล4านนาไปจนหมดสิ้น 

  ในระหว�างปF พ.ศ. 2103 - 2328 เมืองน�านได4ตกเป
นเมืองข้ึนของพม�าอยู�หลายครั้งและต4องเป
นเมือง
ร4างไร4ผู4คนถึง 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก ปF พ.ศ. 2247 - 2249 ครั้งท่ี 2 ปF พ.ศ2321 – 2344 ปFพ.ศ. 2331 เจ4าอัตถวร
ป:ญโญ ได4ลงมาเข4าเฝSาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟSาจุฬาโลกมหาราชรัชกาลท่ี1 เพ่ือขอเป
นข4าขอบขันทสีมา         
เจ4าอัตถวรป:ญโญหลังจากข้ึนครองเมืองน�านยังมิได4เข4าไปอยู�เมืองน�านเสียทีเดียว เนื่องจากเมืองน�านยังรกร4างอยู�       
ได4ย4ายไปอาศัยอยู�ตามท่ีต�างๆ คือ บ4านต๊ึดบุญเรือง เมืองง้ัว (บริเวณอําเภอนาน4อย) เมืองพ4อ (บริเวณอําเภอเวียงสา) 
หลังจากได4บูรณะซ�อมแซมเมืองน�านแล4วพร4อมท้ังได4ขอพระบรมราชานุญาตกลับเข4ามาอยู�ในเมืองน�าน ในปFพ.ศ. 2344 
ในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร.เมืองน�าน มีฐานะเป
นหัวเมืองประเทศราชเจ4าผู4ครองนครน�านในชั้นหลังทุกองค.ต�างปฏิบัติ
หน4าท่ีราชการด4วยความเท่ียงธรรม มีความซ่ือสัตย. จงรักภักดีต�อพระมหากษัตริย.ราชวงศ.จักรี ได4ช�วยราชการ
บ4านเมืองสําคัญหลายครั้งหลายคราด4วยกัน นอกจากนี้เจ4าผู4ครองนครน�าน ต�างได4ทํานุบํารุง กิจการพุทธศาสนาใน
เมืองน�าน และอุปถัมภ.คํ้าจุนพระพุทธศาสนาเป
นสําคัญ ได4สร4างธรรมนิทานชาดก การจารพระไตรปEฎกลงในคัมภีร.ใบ
ลาน นับเป
นคัมภีร.ได4 335 คัมภีร. นับเป
นผูกได4 2,606 ผูก ได4นําไปมอบให4เมืองต�างๆ มีเมืองลําปาง เมืองลําพูน           
เมืองเชียงใหม� เมืองเชียงราย และเมืองหลวงพระบางในปF พ .ศ.2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล4าเจ4าอยู�หัว          
ได4ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล4าฯสถาปนาให4เจ4าสุริยพงษ.ผลิตเดชฯ เลื่อนยศฐานันดรศักด์ิข้ึนเป
น "พระเจ4านครน�าน"          
มีพระนามปรากฏตามสุพรรณป:ฏว�า พระสุริยพงษ.ผลิตเดช กุลเชษฐมหันต. ไชยนันทบุรมหาราชวงศาธิบดี สุริตจารี
ราชนุภาวรรักษ. วิบูลยศักด์ิกิติไพศาล ภูบาลบพิตรสถิตย. ณ นันทราชวงษ. เป
นพระเจ4านครน�านองค.แรกและองค.เดียว
ในประวัติศาสตร.น�าน ภายหลังได4รับการสถาปนาเป
นพระเจ4าน�าน พระเจ4าสุริยพงษ.ผริตเดชฯ จึงได4สร4างหอคํา          
(คุ4มหลวง) ข้ึนแทนหลังเดิมซ่ึงสร4างในสมัยของ เจ4าอนันตวรฤิทธิเดชฯ และด4านหน4าหอคํา มีข�วงไว4ทําหน4าท่ีคล4าย
สนามหลวง สําหรับจัดงานพิธีต�างๆ ตลอดจนเป
นท่ีจัดขบวนทัพออกสู4ศึก จัดขบวนนําเสด็จหรือขบวนรับแขกเมืองสําคัญ 
และในปF พ .ศ.2474 เจ4ามหาพรหมสุรธาดา เจ4าผู4ครองนครน�านถึงแก�พิราลัยตําแหน�งเจ4าผู4ครองนครก็ถูกยุบเลิกต้ังแต�
นั้นมา ส�วนหอคําได4ใช4เป
นศาลากลางจังหวัดน�าน จนปF พ .ศ.2511 จังหวัดน�าน ได4มอบหอค4าให4กรมศิลปากร ใช4เป
น
สถานท่ีจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติน�านจนกระท่ังป:จจุบัน1 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1คณะกรรมการฝDายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ4 า อยู� หั ว . 2544.วัฒนธร รม  พัฒนากา รทา งประ วั ติ ศ า สต ร.  เ อกลั กษณ. แล ะภู มิ ป: ญญา  จั งห วั ดน� าน . ก รุ ง เ ทพฯ : 
กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงศึกษาธิการ และ กรมศิลปากร. 
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1.2 คําขวัญของจังหวัดน#าน 
 “แข�งเรือลือเลื่อง เมืองงาช4างดํา จิตรกรรมวัดภูมินทร. แดนดินส4มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช�แห4ง” 
 

1.3 ท่ีตั้งและแผนท่ีของจังหวัดน#าน 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  จังหวัดน#าน ต้ั งอยู� ติดกับชายแดนทางด4 านทิศตะวันออกของภาคเหนือตอนบน ติดกับ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ห�างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต.ประมาณ 668 กิโลเมตร 
บริเวณเส4นรุ4งท่ี 18 องศา 46 ลิปดา 30 ฟEลิปดาเหนือ เส4นแวงท่ี 18องศา 46 ลิปดา 44 ฟEลิปดาตะวันออก ระดับความ
สูงของพ้ืนท่ี 2 ,112 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีพ้ืนท่ีประมาณ 7,581,035.02ไร�2(สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส. ,2559) 

1.4 อาณาเขตของจังหวัดน#าน  

  ทิศเหนือประกอบด4วย อําเภอเชียงกลาง อําเภอป:ว มีอําเภอทุ�งช4าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อําเภอบ�อเกลือ ท่ีมีพ้ืนท่ีติดต�อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงฮ�อน - หงสา (สปป.ลาว) 
  ทิศตะวันออกประกอบด4วย อําเภอภูเพียง อําเภอสันติสุข โดยมีอําเภอแม�จริม อําเภอเวียงสา  
มีพ้ืนท่ีติดต�อกับแขวงไชยบุรี (สปป.ลาว) 
  ทิศใต.ประกอบด4วย อําเภอนาน4อย อําเภอนาหม่ืน มีพ้ืนท่ีติดต�อกับจังหวัดอุตรดิตถ. อําเภอ 
นาน4อย มีพ้ืนท่ีติดต�อกับจังหวัดแพร� อําเภอเวียงสา มีพ้ืนท่ีติดต�อกับจังหวัดแพร� 
  ทิศตะวันตกประกับด4วย อําเภอบ4านหลวง มีพ้ืนท่ีติดต�อกับอําเภอเชียงม�วนจังหวัดพะเยา  
อําเภอท�าวังผา มีพ้ืนท่ีติดกับอําเภอปง จังหวัดพะเยา อําเภอสองแคว มีพ้ืนท่ีติดต�อกับอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 
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  จังหวัดน#านมีจุดผ#านแดนสากล 1 จุด คือ ด�านบ4านห4วยโก̀น อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
ด�านตรงข4ามของ สปป.ลาว คือ บ4านน้ําเ งิน เมืองเ งิน แขวงไชยะบุลี  (ด�านสากล) และจุดผ�อนปรนด�าน 
บ4านใหม�ชนแดน อําเภอสองแคว และบ4านห4วยสะแตง อําเภอทุ�งช4าง กับเมืองเชียงฮ�อนสปป.ลาว  

1.5 สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของจังหวัดน#าน  
  จังหวัดน�าน มีทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีป:นน้ํา ซ่ึงเป
นทิวเขาหินแกรนิต ท่ีมีความสูง 600 - 
1,200เมตร เหนือระดับน้ําทะเลทอดผ�านท่ัวจังหวัด คิดเป
นพ้ืนท่ีประมาณร4อยละ 40 ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดขนาดพ้ืนท่ี
ของจังหวัดน�านโดยท่ัวไปมีสภาพพ้ืนท่ีเป
นลูกคลื่นลอนชันเกิน 30 องศา ประมาณร4อยละ85 ของพ้ืนท่ีจังหวัด ส�วน 
ลูกคลื่นลอนลาดตามลุ�มน้ํา จะเป
นท่ีราบแคบๆ ระหว�างหุบเขาตามแนวยาว ของลุ�มน้ําน�าน สา ว4า ป:ว และกอน
จังหวัดน�านมีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 7,581,035.02ไร� (สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส. (องค.การมหาชน) (สรอ.), 2559) 
จําแนกเป
น พ้ืนท่ีปDาไม4และภูเขา 4,654,853.32ไร� คิดเป
นร4อยละ 61.40 พ้ืนท่ีท่ีไม�ใช�ปDาไม4 2,926,181.70 ไร� คิดเป
น
ร4อยละ 38.60 

  ภูมิอากาศของจังหวัดน�านมีความแตกต�างกันของฤดูกาล โดยอากาศจะร4อนอบอ4าวในฤดูร4อน และ
หนาวเย็นในฤดูหนาว โดยได4รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต4 พัดพาเอาความชุ�มชื้นมาสู�ภูมิภาค ทําให4มีฝนตก
ชุก ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซ่ึงเป
นช�วงฤดูฝน และจะได4รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  
พัดพาเอาความหนาวเย็นสู�ภูมิภาค ในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ. และในช�วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน จะได4รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต4 ทําให4มีสภาพอากาศร4อนนอกจากนี้จังหวัดน�านยังมีสภาพภูมิประเทศโดยรอบเป
นหุบ
เขาและภูเขาสูงชันมาก ทิวเขาวางตัวในแนวเหนือใต4 ทําให4บริเวณยอดเขาสามารถรับความกดอากาศสูงท่ีแผ�มาจาก
ประเทศจีนในฤดูหนาวได4อย�างท่ัวถึงและเต็มท่ี ขณะเดียวกันท่ีทิวเขาวางตัวเหนือใต4  ทําให4เสมือนกําแพงปEดก้ันลม
มรสุมทางทิศตะวันออก รวมท้ังยังมีระดับความสูงเฉลี่ยบนยอดเขากับความสูงเฉลี่ยท่ีผิวแตกต�างกันมาก และยังมี
ระดับความสูงเหนือระดับน้ําทะเล จากป:จจัยท้ังหลายเหล�านี้ ในตอนกลางวัน ถูกอิทธิพลของแสงแดดเผาทําให4
อุณหภูมิร4อนมาก และในตอนกลางคืนจะได4รับอิทธิพลของลมภูเขา พัดลงสู�หุบเขา ทําให4อากาศเย็นในตอนกลางคืน 

1.6 เขตการปกครองของจังหวัดน#าน2 
จังหวัดน#านแบ#งการปกครองแบ#งออกเป9น 15 อําเภอ 99 ตําบล 893 หมู#บ.าน ดังนี้ 

 

ท่ี ช่ืออําเภอ จํานวนตําบล จํานวนหมู#บ.าน 
1.  เมืองน�าน 11 109 
2.  แม�จริม 5 38 
3.  บ4านหลวง 4 26 
4.  นาน4อย 7 68 
5.  ป:ว 12 107 
6.  ท�าวังผา 10 91 
7.  เวียงสา 17 128 
8.  ทุ�งช4าง 4 40 
9.  เชียงกลาง 6 60 
10.  นาหม่ืน 4 48 
11.  สันติสุข 3 31 
12.  บ�อเกลือ 4 39 



แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศึกษาปฐมวยัเชิงบูรณาการ จงัหวดัน่าน (พ.ศ. 2561-2564)(ฉบบัปรบัปรุงแกไ้ข 1231)  หน้า 5 

 

13.  สองแคว 3 25 
14.  ภูเพียง 7 61 
15.  เฉลิมพระเกียรติ 2 22 

 
1.7 ประชากรของจังหวัดน#าน จําแนกตามเพศและอําเภอ 

 สัดส�วนประชากรจังหวัดน�านมีประชากรท้ังสิ้น 164,962 หลังคาเรือน รวมท้ังสิ้น 479,736 คน แยกเป
น 
ชาย 241,052 คน หญิง 238,684 คน (ข4อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) 3 

อําเภอ/เทศบาล ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน(หลัง) 
อําเภอเมืองน�าน      31,304       30,907       62,211      23,106 
อําเภอแม�จริม        7,133        6,767      13,900        3,810 
อําเภอบ4านหลวง        5,993        5,796       11,729        3,895  
อําเภอนาน4อย      15,214      15,059      30,273      10,039  
อําเภอป:ว      26,981      26,973      53,954      15,482 
อําเภอท�าวังผา      22,884      22,789       45,673       14,039 
อําเภอเวียงสา      34,121      33,691      67,812      23,685 
อําเภอทุ�งช4าง        7,800         7,652      15,452        4,917 
อําเภอเชียงกลาง        8,912        8,917      17,829       5,610  
อําเภอนาหม่ืน        7,391         7,129      14,520         4,404  
อําเภอสันติสุข        8,065         7,731       15,796        4,928  
อําเภอบ�อเกลือ        7,705        7,387      15,092         4,648 
อําเภอสองแคว        6,371         5,910      12,281        3,634  
อําเภอภูเพียง      18,131      18,093       36,224       13,035  
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ        5,032        4,819         9,851         3,289 
เทศบาลเมืองน�าน      10,051       10,104       20,115      10,588 
เทศบาลตําบลเชียงกลาง        4,822        4,940         9,762        3,778 
เทศบาลตําบลทุ�งช4าง        1,763         1,683         3,446        1,387  
เทศบาลตําบลเวียงสา        1,386        1,629         3,015         1,259 
เทศบาลตําบลท�าวังผา        2,536         2,719         5,255         2,600 
เทศบาลตําบลป:ว        5,150         5,482       10,632         4,637  
เทศบาลตําบลนาน4อย        1,209         1,338        2,547         1,190  
เทศบาลตําบลหนองแดง        1,158        1,169         2,327          1,002  
รวมท้ังส้ิน    241,052     238,684     479,736      164,962 

 

 
2,3 ท่ีมาของข4อมูล : ท่ีทําการปกครองจังหวัดน�าน กระทรวงมหาดไทย ข4อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 
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2. ความเป9นมาของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 54 รัฐต4องดําเนินการให4เด็กทุกคนได4รับ
การศึกษาเป
นเวลาสิบสองปFต้ังแต�ก�อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย�างมีคุณภาพโดยไม�เก็บค�าใช4จ�ายรัฐต4อง
ดําเนินการให4เด็กเล็กได4รับการดูแลและพัฒนาก�อนเข4ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร�างกายจิตใจวินัยอารมณ.สังคมและ
สติป:ญญาให4สมกับวัยโดยส�ง เสริมและสนับสนุนให4องค.กรปกครองส�วนท4อง ถ่ินและภาคเอกชนเข4ามา               
มีส�วนร�วมในการดําเนินการซ่ึงในการดําเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวมของประเทศมีการต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห�งชาติ (ก.พ.ป.) ข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด4วยการพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2551 โดย
มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได4รับมอบหมายเป
นประธานซ่ึงก.พ.ป. ชุดป:จจุบันมีรองนายกรัฐมนตรี             
(พลอากาศเอกประจินจั่นตอง) เป
นประธานและก.พ.ป. ได4แต�งต้ังคณะอนุกรรมการข้ึนมารับผิดชอบดําเนินการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเด็นสําคัญ 4 เรื่องคือ (1) การจัดทําร�างนโยบายและแผนยุทธศาสตร.ด4าน   
เด็กปฐมวัย (2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแสดงผลข4อมูลของเด็กปฐมวัย (3) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห�งชาติและ (4) สมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 0 – 5 ปFเพ่ือนําไปใช4เป
นกรอบการดําเนินงานร�วมกัน 
ของทุกกระทรวงและทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข4อง 
 ท้ังนี้เนื่องจากในการดําเนินการให4เด็กเล็กได4รับการพัฒนาและดูแลก�อนเข4ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน
นั้นมีหน�วยงานท่ีเก่ียวข4องหลายหน�วยงานเช�นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย.กระทรวงแรงงานองค.กรภาคเอกชนหรือมูลนิธิเป
นต4นรวมถึงมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติเพ่ือให4มีความเหมาะสมตามสภาพภูมิศาสตร.ในแต�ละพ้ืนท่ีเช�นพ้ืนท่ีสูงห�างไกลทุรกันดาร 
เกาะแก�งดังนั้นเพ่ือให4การดําเนินงานขับเคลื่อนการส�งเสริมสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกหน�วยงาน
ท่ีเก่ียวข4องท้ังในส�วนกลางและส�วนภูมิภาคมีเปSาหมายการดําเนินงานและแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนเป
นไปใน
ทิศทางเดียวกันสอดคล4องกับนโยบายยุทธศาสตร.หรือแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวมของประเทศสิ่งท่ีมีความ
จําเป
นต4องดําเนินการเป
นลําดับแรกคือการสร4างความรู4ความเข4าใจเก่ียวกับนโยบายยุทธศาสตร.เปSาหมายและ             
แนวทางการดําเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยให4กับผู4บริหารครูผู4สอนและบุคลากรท่ีเก่ียวข4องกับการส�งเสริมสนับสนุน
ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยให4ถูกต4องตรงกันเพ่ือให4การดําเนินงานหรือการบูรณาการการทํางานร�วมกันในระดับพ้ืนท่ี
เป
นไปในทิศทางเดียวกันบรรลุเปSาหมายท่ีกําหนดไว4สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได4ให4ความสําคัญกับเรื่องนี้         
จึงจัดทําโครงการส�งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ข้ึนเพ่ือสร4างความรู4ความเข4าใจเก่ียวกับ
แนวนโยบายทิศทางเปSาหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยให4กับผู4บริหารครูและบุคลากรของทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข4อง
ท้ังในส�วนกลางส�วนภูมิภาคการบูรณาการการทํางานร�วมกันระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข4องในพ้ืนท่ีให4เป
นในทิศทาง
เดียวกันรวมถึงรวบรวมองค.ความรู4ผลงานวิจัยนวัตกรรมรูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงานการส�งเสริมการดูแลและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพโดยอาศัยหน�วยงานในระดับภาคและระดับจังหวัดเป
นฐานในการดําเนินการในระดับ
ภูมิภาคได4แก�สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเป
นหน�วยงานหลักดําเนินการในแต�ละพ้ืนท่ี 
 เด็กต้ังแต�แรกเกิดถึง 5 ปF (เด็กปฐมวัย) เป
นช�วงอายุท่ีมีอัตราการพัฒนาการสูง ถ4าเด็กได4รับการเลี้ยงดู  
ท่ีดีและถูกต4องตามหลักจิตวิทยา และหลักวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข4อง เด็กก็จะพัฒนาได4เต็มตามศักยภาพ จากทฤษฎี
องค.ความรู4เรื่องพัฒนาการเด็ก และการพัฒนาของสมอง รวมท้ังงานวิจัยต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับเด็กปฐมวัย สรุปได4ว�า
ช�วงเวลาท่ีสําคัญและจําเป
นท่ีสุดในการพัฒนาสมองคือในช�วง 5 ปFแรกของชีวิต เด็กท่ีไม�ได4รับการเลี้ยงดูและพัฒนา
อย�างถูกต4องในช�วงเวลานี้ เม่ือพ4นวัยนี้ไปแล4วโอกาสทองเช�นนี้จะไม�หวนกลับมาอีก 
 ด4วยเหตุนี้พ�อแม� ผู4ปกครอง ครู ผู4เลี้ยงดูเด็กต4องมีความรู4ความเข4าใจ ตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาเด็กในช�วงวัย 0 – 5 ปF ต4องสามารถเลี้ยงดู จัดประสบการณ. พัฒนาเด็กให4เกิดการเรียนรู4และพัฒนาได4เต็มตาม
ศักยภาพ 
 ป:จจุบันหลายหน�วยงานท่ีจัดบริการสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 0-5 ปF) แต�ก็ยังไม�สามารถจัดบริการได4
ครอบคลุมท่ัวถึงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการประเมินพบว�าสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย.พัฒนาเด็กปฐมวัยรวมท้ัง
การอนุบาลศึกษาในโรงเรียนยังต4องปรับปรุงคุณภาพท้ังในด4านการบริหารจัดการ วิธีการเลี้ยงดูผู4ดูแลเด็กยังขาด
ความรู4ความเข4าใจในบทบาท หน4าท่ี ขาดการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานและไม�มีการกําหนดเกณฑ.มาตรฐาน
คุณภาพท่ีเหมาะสมและถูกต4องตามหลักวิชา 
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 สภาวการณ.ในเรื่องเด็กปฐมวัยและครอบครัวในป:จจุบันอยู�ในภาวะวิกฤต จึงจําเป
นต4องดําเนินการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย�างเร�งด�วน เริ่มต้ังแต�การให4การศึกษาสําหรับคู�สําคัญใหม� ผู4เตรียมตัวเป
นพ�อแม� หญิงต้ังครรภ. 
เพ่ือพัฒนาการเป
นพ�อแม�ท่ีดีมีคุณภาพ อันจะเป
นรากฐานสําคัญต�อการพัฒนาเด็กในระยะยาวต�อไป  นอกจากนี้ ต4อง
มีการกําหนดคุณภาพมาตรฐานของสถานรับเลี้ยงเด็ก (อายุตํ่ากว�า 3 ปF) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปF) เพ่ือ
ให4บริการท่ีมีคุณภาพ 

3. เหตุผลท่ีต.องมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ ระดับจังหวัด 
 ประเทศไทยมีแผนการพัฒนาเด็กมาต้ังแต�ปF 2522 โดยได4จัดทําแผนพัฒนาเด็กระยะยาวและแผนพัฒนา
เยาวชนระยะยาว นอกจากนี้ยังได4จัดทําแนวนโยบายในการดําเนินการพัฒนาเด็กโดยใช4สภาวะความต4องการพ้ืนฐาน
และการบริการสําหรับเด็ก (สพด.) ด4วย เอกสารท้ังหมดมีประโยชน.และได4กระตุ4นให4เกิดความตระหนักในความสําคัญ
ของการพัฒนาเด็ก แต�การนําไปสู�การปฏิบัติไม�สู4จะครบถ4วน ในแผนพัฒนาเด็กทุกแผนท่ีเน4นเฉพาะเด็กปฐมวัย 0-5 ปF 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาเด็กและเยาวชน คือ สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมและประสานงาน
เยาวชนแห�งชาติ 
 รัฐธรรมนูญแห#งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 หมวด 5 หน4าท่ีของรัฐ  
 มาตรา 54 รัฐต4องดําเนินการให4เด็กทุกคนได4รับการศึกษาเป
นเวลาสิบสองปF ต้ังแต�ก�อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย�างมีคุณภาพโดยไม�เก็บค�าใช4จ�ายรัฐต4องดําเนินการให4เด็กเล็กได4รับการดูแลและพัฒนาก�อนเข4า
รับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนาร�างกาย จิตใจ วินัย อารมณ. สังคม และสติป:ญญาให4สมกับวัย โดยส�งเสริมและ
สนับสนุนให4องค.กรปกครองส�วนท4องถ่ินและภาคเอกชนเข4ามีส�วนร�วมในการดําเนินการด4วย  
 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ปE (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 ยุทธศาสตร.ท่ี 3 ยุทธศาสตร.การพัฒนาและเสริมสร4าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย. 
  1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช�วงชีวิต 
  มุ�งเน4นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช�วงวัย ต้ังแต�ช�วงการต้ังครรภ. วัยเรียน วัยรุ�น/นักศึกษา       
วัยแรงงาน และ วัยผู4สูงอายุ เพ่ือสร4างทรัพยากรมนุษย.ท่ีมีศักยภาพ มีทักษะความรู4 และความสามารถในการ
ดํารงชีวิตอย�างมีคุณค�า 
  2) การปฏิรูปการเรียนรู4แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning) 
โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู4ท่ีตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ�งเน4นผู4เรียนให4มีทักษะการเรียนรู4
และมีใจใฝDเรียนรู4 ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู4ใหม� การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบ การเรียนรู4ตลอดชีวิต 
  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู4ให4เอ้ือต�อการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 โดยออกแบบ
กระบวนการเรียนรู4 ในทุกระดับชั้นอย�างเป
นระบบ ต้ังแต�ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ท่ีมุ�งเน4นการใช4ฐานความรู4
และระบบคิดใน 5 ศาสตร.สําคัญ ประกอบด4วย Science (ความรู4ทางวิทยาศาสตร.และการต้ังคําถาม) Technology 
(ความเข4าใจและความสามารถในการใช4เทคโนโลยี) Engineering (ความรู4ทางวิศวกรรมศาสตร.และการคิดเพ่ือหาทาง
แก4ป:ญหา) Art (ความรู4และทักษะทางศิลปะ) และ Mathematics (ความรู4ด4านคณิตศาสตร.และระบบคิดของเหตุผล
และการหาความสัมพันธ.) การพัฒนาระบบการเรียนรู4 เชิงบูรณาการท่ีเน4นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท4อนความคิด/ 
ทบทวนไตร�ตรอง (Reflection) มีการใช4และพัฒนาเทคโนโลยี ผสมผสานในการเรียน ตลอดจนสร4างผู4เรียนให4สามารถ
กํากับการเรียนรู4ของตนได4 (Self-directed learners) 
  3) การพัฒนาและรักษากลุ�มผู4มีความสามารถพิเศษ (Talents) 
  โดยการพัฒนาและส�งเสริมกลุ�มผู4มีความสามารถพิเศษของประเทศอย�างเป
นระบบ การสร4าง
สภาพแวดล4อมและระบบสนับสนุนให4เอ้ือต�อกลุ�มผู4มีความสามารถพิเศษในการสร4างสรรค.งานบนฐานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาและส�งเสริมผู4มีความสามารถพิเศษด4านต�าง ๆ อย�างเป
นระบบและต�อเนื่อง ต้ังแต�ระดับปฐมวัย
จนถึง ระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมเรื่องกลไกในการคัดกรองและการส�งเสริมเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษอย�างถูกต4อง 
การจัดให4มีโรงเรียนรองรับสําหรับผู4มีความสามารถพิเศษ การสร4างความร�วมมือกับภาคส�วนต�าง ๆ ในการพัฒนาผู4มี
ความสามารถ พิเศษอย�างเหมาะสม ตลอดจนจัดทําฐานข4อมูลกลุ�มผู4มีความสามารถพิเศษท้ังในและต�างประเทศ 
  



แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศึกษาปฐมวยัเชิงบูรณาการ จงัหวดัน่าน (พ.ศ. 2561-2564)(ฉบบัปรบัปรุงแกไ้ข 1231)  หน้า 8 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
 ได4กําหนดยุทธศาสตร.การพัฒนาประเทศท่ีมุ�งพัฒนาคนในภาพรวมให4เป
นคนท่ีสมบูรณ.ในทุกช�วงวัย     
ท่ีสามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงท่ีเป
นสภาพแวดล4อมการดําเนินชีวิตได4อย�างดีโดยเฉพาะอย�างยิ่งการพัฒนา
ทุนมนุษย.จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู4 การพัฒนาทักษะและยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให4
ท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี พร4อมท้ังต4องส�งเสริมบทบาทสถาบันทางสังคมในการกล�อมเกลาสร4างคนดี มีวินัย มีค�านิยมท่ีดีและ 
มีความรับผิดชอบต�อสังคม ในส�วนของเด็กปฐมวัยนั้น ได4ส�งเสริมให4เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะ
ทางสังคมท่ีเหมาะสม ดังนี้ 
  1) ให4ความรู4แก�พ�อแม�หรือผู4ดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการท่ีเหมาะสม วิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีจะ
กระตุ4นพัฒนาการเด็กในช�วง 0– 3 ปFแรก รวมท้ังสนับสนุนให4แม�เลี้ยงลูกด4วยนมแม�อย�างน4อย 6 เดือน  
  2) กําหนดมาตรการสร4างความสมดุลระหว�างชีวิตและการทํางานให4พ�อแม�สามารถ เลี้ยงดูบุตรได4
ด4วยตนเองท้ังการจูงใจให4สถานประกอบการจัดให4มีการจ4างงานท่ียืดหยุ�น รณรงค.ให4ผู4ชายตระหนักและมีส�วนร�วมใน
การทําหน4าท่ีในบ4านและดูแลบุตรมากข้ึน  
  3) พัฒนาหลักสูตรการสอนท่ีอิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให4มี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีเน4นการพัฒนาทักษะสําคัญด4านต�างๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด4านความคิดความจํา 
ทักษะการควบคุมอารมณ. ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู4จักประเมินตนเอง ควบคู�กับการยกระดับ
บุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให4มีความพร4อมท้ังทักษะ ความรู4 จริยธรรม และความเป
นมืออาชีพ  
  4) สนับสนุนการผลิตสื่อสร4างสรรค.ท่ีมีรูปแบบหลากหลายท่ีให4ความรู4ในการเลี้ยงดู และพัฒนา            
เด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแม�และเด็ก วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม  
  5) ผลักดันให4มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให4ครอบคลุมท้ังการพัฒนาทักษะการเรียนรู4เน4นการ
เตรียมความพร4อมเข4าสู�ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให4มีพัฒนาการท่ีสมวัย และการเตรียมทักษะการอยู�
ในสังคมให4มีพัฒนาการอย�างรอบด4าน 
 

 แผนการศึกษาแห#งชาติ พ.ศ. 2560– 2579 
 ยุทธศาสตร.ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช�วงวัยและการสร4างสังคมแห�งการเรียนรู4 
 รัฐมีหน4าท่ีดําเนินการให4คนไทยทุกคนได4รับการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความสามารถของแต�ละ
บุคคลตามความถนัด ความต4องการและความสนใจ เพ่ือให4มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได4 และดํารงชีวิตอยู�ใน
สังคมอย�างมีความสุข โดยการให4การศึกษาและการเรียนรู4ท่ีครอบคลุมคนทุกช�วงวัย ต้ังแต�ปฏิสนธิในครรภ.มารดา
จนถึงสิ้นชีวิต การเตรียมความพร4อมพ�อแม�เม่ือต้ังครรภ. การเลี้ยงดูเด็กต้ังแต�แรกคลอดจนเข4าสู�ระบบการศึกษา             
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กช�วงปฐมวัย ช�วงวัยเรียน วัยทํางาน และวัยสูงอายุ ด4วยรูปแบบการจัดการศึกษาท้ังใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในลักษณะการศึกษาเรียนรู4และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
 แผนการศึกษาแห�งชาติ ได4กําหนดเปSาหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปF ให4เด็กปฐมวัย          
มีพัฒนาการสมวัย โดยปรับระบบการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย (3 – 5 ปF) ให4มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนา
หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย สมรรถนะเด็กปฐมวัยท่ีสอดคล4องกับมาตรฐานอาเซียนและระดับสากล เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพและพัฒนาการรอบด4าน สมวัยของเด็กปฐมวัย 
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 ยุทธศาสตร.ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข4าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู4อย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต 
ผลผลิต /ผลลัพธ. ผู4เรียนทุกคนเข4าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย�างเท�าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษาได4รับ
การสนับสนุนค�าใช4จ�ายต้ังแต�ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู4จากแหล�งเรียนรู4ได4อย�าง
ต�อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบทได4รับการยกระดับคุณภาพในการให4บริการเด็กพิการและด4อยโอกาส
ได4รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมท้ังสามารถเทียบโอนผลการเรียนและ
ทักษะประสบการณ.เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได4 
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 แผนพัฒนาจังหวัดน#าน 4 ปE (พ.ศ. 2561 – 2564) 

  วิสัยทัศน“เมืองแห�งความสุขเศรษฐกิจสร4างสรรค. ธรรมชาติสมบูรณ.การเกษตรม่ังค่ัง ชุมชนเข4มแข็ง ท�องเท่ียว
ยั่งยืน” 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสร.างความเข.มแข็งของชุมชนและสังคมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร.การเสริมสร4างความ
เข4มแข็งของชุมชนและสังคมมีฐานคิดมาจากประเด็นป:ญหาท่ีได4จากการวิเคราะห.และสังเคราะห.โดยผู4มีส�วนได4ส�วน
เสียในการพัฒนาทุกภาคส�วนรวมท้ังข4อมูลศักยภาพและความต4องการของอําเภอทุกอําเภอ ผลการวิเคราะห.พบว�า
น�านเป
นจังหวัดท่ีประชาชนมีความสุขเป9นอันดับท่ี 7จาก 77 จังหวัดมีการพัฒนาโครงสร4างพ้ืนฐานอย�างต�อเนื่องมี
ปราชญ.และผู4นํ าชุมชนภาคีเครือข� าย องค.กรสตรีสภาเด็กและเยาวชนในพ้ืน ท่ี มีความเข4มแข็ง  แต�ยั ง 
พบป:ญหาสําคัญในคุณภาพการศึกษา นักเรียนสอบตกวิชา วิทยาศาสตร. คณิตศาสตร. ภาษาอังกฤษได4คะแนน
ประมาณ 40%ค�าเฉลี่ยคะแนนภาษาไทย 49% นอกจากนั้นสถานพยาบาลมีไม�เพียงพอต�อการเข4ารับบริการของ
ประชาชนประชาชนในพ้ืนท่ีมีป:ญหาด4านสุขภาพโดยเฉพาะโรคติดต�อไม�ร4ายแรงเช�น ความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน/
โรคระบบทางเดินหายใจ/โรคปวดเม่ือยกล4ามเนื้อจากการทํางาน/ขาดการจัดเพ่ือให4เกิดการบริการและโครงสร4างพ้ืนท่ี
ทุกระดับท่ีเอ้ือต�อสังคมผู4สูงอายุตลอดจนเป
นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดชายแดนทําให4เสี่ยงต�อความม่ันคงป:ญหาสังคมและ
สุขภาพดังนั้นในยุทธศาสตร.นี้จึงมีแนวทางการแก4ไขป:ญหาข4างต4นโดยให4ระดับการพัฒนาตํ่ากว�าค�าเฉลี่ยของประเทศ
ซ่ึงมีความในสอดคล4องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี ในยุทธศาสตร.ท่ี 5 การเสริมสร4าง 12 
ความม่ันคงแห� งชาติ เ พ่ือการพัฒนาประเทศสู� ความ ม่ัง ค่ังและยั่ งยืน ซ่ึ งให4ความสํ า คัญกับการบริหาร 
จัดการความม่ันคงเ พ่ือการพัฒนา เ พ่ือให4 เ กิดความสอดคล4องกันระหว�างแผนงานท่ีเ ก่ียวข4องกับความ 
ม่ันคงการพัฒนาภายใต4การมีส�วนร�วมของภาคประชาชน และ การปSองกันและแก4ไขป:ญหาโรคระบาดและสถานการณ.
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆโดยให4ความสําคัญกับแนวทางการพัฒนา 4 ประเด็นสําคัญ ได4แก� 1) การพัฒนาด4าน
การศึกษาและคุณภาพชีวิต2) การสร4างและพัฒนาภาคีเครือข�ายเพ่ือสร4างความเข4มแข็ง3) การเสริมสร4างสุข 
ภาวะชุมชนและ 4) การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงภายในประเทศและเสริมสร4างความสัมพันธ.ชายแดน 

 
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) ศึกษาธิการภาค 16  

วิสัยทัศน 
“ประชากรได4รับการศึกษาและเรียนรู4ตลอดชีวิตอย�างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยู�ในโลกศตวรรษท่ี 21  

              ภายใต4วิถีวัฒนธรรมล4านนาอย�างมีความสุข” 
พันธกิจ 

1. ส�งเสริมสนับสนุนให4ประชากรทุกคนได4รับโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู4ตลอดชีวิต 
2. ส�งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพประชากรให4มีความรู4 ตามคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู4 
    ในศตวรรษท่ี 21 มีศักยภาพและสมรรถนะในการดํารงชีวิตอย�างสอดคล4องและรองรับการ       
    เปลี่ยนแปลงของโลก 
3. ส�งเสริมสนับสนุนให4ประชากรดํารงอัตลักษณ.และเอกลักษณ.ตามวิถีวัฒธรรมล4านนาได4อย�างมีความสุข 
4. ส�งเสริมสนับสนุนสร4างความเข4มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาอย�างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
    ทุกระดับทุกประเภท 
5. ส�งเสริม สนับสนุนให4หน�วยงานภาครัฐและเอกชนมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. สร4างโอกาสความเสมอภาคและความเท�าเทียมทางการศึกษา 
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู4 
3. พัฒนาครู คณาจารย. และบุคลากรทางการศึกษา 
4. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
5. พัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล4องกับความต4องการของการพัฒนาประเทศ 
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6. ส�งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
7. การบริหารจัดการ 

 
เปHาประสงค 

1. ประชากรทุกคนเข4าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย�างท่ัวถึง  
2. ประชากรวัยเรียนทุกกลุ�มเปSาหมายได4รับการบริการทางการศึกษาอย�างเสมอภาคและเท�าเทียม 
3. ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู4เรียนทุกระดับให4บรรลุขีดความสามารถและเติมเต็ม 
    ตามศักยภาพ 
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู4เรียนทุกระดับอย�างท่ัวถึง 
    และมีคุณภาพและการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ4มค�า คุ4มทุนและบรรลุเปSาหมาย 
5. ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก4าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป
นพลวัต และบริบท 
    ท่ีเปลี่ยนแปลงโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สร.างโอกาสความเสมอภาคและความเท#าเทียมทางการศึกษา 
  กลยุทธท่ี 1ส�งเสริม สนับสนุนการเข4าถึงบริการทางการศึกษา 
  กลยุทธท่ี 2 ส�งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผู4สําเร็จการศึกษาให4ตรงกับความต4องการ 
                                    ของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู. 
  กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถและประสานหน�วยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัด 
                                    เพ่ือพัฒนาคุณภาพให4ได4ตามมาตรฐานการศึกษา 
  กลยุทธท่ี 2ส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะผู4เรียนภายใต4วิถีวัฒนธรรม  
                                    ล4านนา สู�ความเป
นสากล บนพ้ืนฐานความเป
นไทย 

 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดน#าน 

วิสัยทัศน 

 “คนน�านได4รับการศึกษาตลอดชีวิตอย�างมีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ สืบสานวัฒนธรรมวิถีน�านตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป
นคนดีมีความสุขพร4อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ 

 1) สร4างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคนน�านให4ได4รับการศึกษาตลอดชีวิตอย�างมีคุณภาพเสมอภาค
ท่ัวถึง และต�อเนื่อง 
 2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให4ได4มาตรฐานการศึกษาของชาติ “คนน�านได4รับการศึกษาตลอด
ชีวิตอย�างมีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ สืบสานวัฒนธรรมวิถีน�านท่ีสอดคล4องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
เป
นคนดีมีความสุขพร4อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  
 3) พัฒนาทักษะอาชีพแก�คนน�านให4สอดคล4องกับความต4องการของตลาดแรงงาน 
 4) ส�งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู4เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมวิถีน�าน 
 5) ส�งเสริมการสร4างจิตสานึกรักษ.สิ่งแวดล4อม สร4างคุณธรรม จริยธรรม และน4อมนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การปฏิบัติ และพร4อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  
 6) พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส�วนมีส�วนร�วม 
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เปHาหมายหลัก 

 1) คนน�านได4รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ 

 2) สถานศึกษาทุกแห�งได4รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให4ได4มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 3) คนน�านได4รับการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคล4องกับความต4องการของตลาดแรงงานมีอาชีพมีงานทํา
เป
นคนดีและมีความสุข 

 4) สถานศึกษาได4รับการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู4ท่ีสืบสานวัฒนธรรมวิถีน�าน 

 5) สถานศึกษามีการสร4างจิตสํานึกรักษ.สิ่งแวดล4อม สร4างคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 สู�ห4องเรียน 

 6) หน�วยงานทางการศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส�วน 
มีส�วนร�วม 

ยุทธศาสตร 

 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร4างขีดความสามารถในการแข�งขันของ
ประเทศ 

 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช�วงวัย และการสร4างสังคมแห�งการเรียนรู4 

 4) การสร4างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางการศึกษา 

 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร4างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป
นมิตรต�อสิ่งแวดล4อมและน4อมนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การปฏิบัติ 

 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา  

 ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวข.อง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช�วงวัย และการสร4างสังคมแห�งการเรียนรู4 

 เพ่ือให4คนทุกช�วงวัยได4รับการพัฒนาและเสริมสร4างศักยภาพท่ีเหมาะสมกับแต�ละช�วงวัยอย�างมีคุณภาพ 
และได4รับการพัฒนาเต็มศักยภาพสอดรับกับทักษะการเรียนรู4ในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะชีวิต มีพฤติกรรมการบริโภคท่ี
ถูกต4องเหมาะสม มีภูมิคุ4มกัน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสร4างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางการศึกษา 

 เพ่ือเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข4าถึงการศึกษาและการเรียนรู4ท่ีตอบสนองความต4องการของ
คนน�าน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  โดยได4รับการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของคนน�านแต�ละ
กลุ�ม ในสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมกัน 
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แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560 – 2564 สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. จังหวัดน�าน 

นโยบายด.านเด็กปฐมวัย 
 1. เด็กปฐมวัยทุกคนต4องได4รับการพัฒนาอย�างรอบด4าน อย�างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและ 
ต�อเนื่อง 
 2. การพัฒนาเด็กตามข4อ 1 ต4องจัดให4เป
นระบบและมีความสัมพันธ.ระหว�างกัน โดยบูรณาการชัดเจน
ระหว�างหน�วยงานราชการ และท่ีไม�ใช�ราชการ ระหว�างวิชาชีพท่ีสัมพันธ.กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และระหว�างระดับ
ต�างๆ ของการบริหารราชการแผ�นดินจากระดับชาติ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค และส�วนท4องถ่ิน 
 3. รัฐและทุกภาคส�วนต4องร�วมกันระดมทรัพยากรให4เพียงพอแก�การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามนโยบาย          
ข4อ 1 

วิสัยทัศน 
 “เด็กปฐมวัยทุกคนได4รับการพัฒนาอย�างรอบด4านเต็มตามศักยภาพ เป
นพ้ืนฐานของความเป
นพลเมือง 
คุณภาพ” 

ปรัชญา 
 เด็กปฐมวัยทุกคนต4องได4รับการพัฒนาอย�างรอบด4าน อย�างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต�อเนื่อง 
ท้ังด4านสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สังคม จริยศาสตร. และสุนทรียศาสตร. รวมท้ังการคิดริเริ่ม โดยปราศจากการกระทํา
ด4านความรุนแรงในทุกรูปแบบ และกระบวนการท้ังหมดนี้เด็กต4องเกิดการพัฒนาและเรียนรู4อย�างมีความสุข  โดยการ
ปฏิบัติต�อเด็กทุกคนอาศัยหลักศักด์ิศรีของความเป
นมนุษย. การมีส�วนร�วม การเป
นท่ียอมรับของผู4เก่ียวข4องกับเด็ก 
และท้ังปวงเพ่ือประโยชน.สูงสุดของเด็กเป
นสําคัญ 
 การพัฒนาเด็กดังกล�าว ต4องจัดให4เป
นระบบและมีความสัมพันธ.ระหว�างกัน โดยบูรณาการชัดเจน
ระหว�างหน�วยงานราชการ และท่ีไม�ใช�ราชการ ระหว�างวิชาชีพท่ีสัมพันธ.กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและระหว�างระดับ
ต�างๆ ของการบริหารราชการแผ�นดินจากระดับประเทศ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค และส�วนท4องถ่ิน รวมถึงรัฐและทุก
ภาคส�วนต4องร�วมกัน ระดมทรัพยากรให4เพียงพอแก�การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
 ยุทธศาสตร.เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน 7 ยุทธศาสตร. ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร.ท่ี 1 การจัดและการให4เด็กเข4าถึงบริการท่ีพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ยุทธศาสตร.ท่ี 2 การพัฒนาบทบาทความเป
นพ�อเป
นแม� (Parenting) การอบรมเลี้ยงดู และบทบาท 
        ของครอบครัว 
 ยุทธศาสตร.ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให4บริการท่ีพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ยุทธศาสตร.ท่ี 4 การจัดระบบข4อมูลและตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร.ท่ี 5 การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวกับเด็กปฐมวัยและการดําเนินการ 
                                    ตามกฎหมาย 
 ยุทธศาสตร.ท่ี 6 การวิจัยพัฒนาและเผยแพร�องค.ความรู4 
 ยุทธศาสตร.ท่ี 7 การบริหารจัดการ การสร4างกลไก การประสานการดําเนินงาน และการติดตาม 
       ประเมินผล 
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 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดน#าน พ.ศ. 2561-2564 
(ฉบับปรับปรุงแก4ไข 2562) 

  จากการประชุมร�วมกันของตัวแทนจาก 4 กระทรวงท่ีรับผิดชอบการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด4วย ตัวแทนจาก 
1. กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน�าน 
2. กระทรวงมหาดไทย โดย ตัวแทนจากท4องถ่ินจังหวัดน�าน/อบจ.น�าน/เทศบาลเมืองน�าน 
3. กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. โดย ตัวแทนจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย. จังหวัดน�าน 
4. กระทรวงศึกษาธิการ โดยตัวแทนจาก ศธจ.น�าน,สพป.น�านเขต 1-2 และผู4แทนโรงเรียน 

 

  ได4วิเคราะห.สภาพป:จจุบันในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยและผู4มีส�วนเก่ียวข4อง และได4ร�วมกันกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดน�าน เพ่ือใช4เป
นกรอบการดําเนินงานและทิศทางในการพัฒนาร�วมกันของหน�วยงานท่ีจัด
การศึกษาปฐมวัยและสถานศึกษาในจังหวัดน�าน ประกอบไปด4วย 
 

วิสัยทัศน 
 “ เด็กปฐมวัยจังหวัดน�าน มีพัฒนาการสมวัยและได4รับการเลี้ยงดูอย�างมีคุณภาพตามมาตรฐานโดยความ
ร�วมมือจากทุกภาคส�วน ” 

พันธกิจ 
 1. ส�งเสริมให4เด็กปฐมวัยจังหวัดน�านทุกคนได4รับการอบรมเลี้ยงดูอย�างมีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห�งชาติ พ.ศ. 2561 
 2. พัฒนาศักยภาพผู4ท่ีเก่ียวข4องในเรื่องการอบรมเลี้ยงดู ส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 3. ส�งเสริมให4มีการจัดและพัฒนาสภาพแวดล4อมท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยตามบริบทของแต�ละพ้ืนท่ีใน
จังหวัดน�าน 
 4. พัฒนาเครือข�ายในเรื่องการอบรมเลี้ยงดู ส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
จังหวัดน�าน 

      5. พัฒนาฐานข4อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย สถานศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวข4องให4สามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข4อมูลเพ่ือใช4ร�วมกับหน�วยงานอ่ืนได4 

เปHาประสงค 
 1. เพ่ือให4เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด4านร�างกาย อารมณ. – จิตใจ สังคม และสติป:ญญา เต็มตาม
ศักยภาพ 
 2. เพ่ือให4ครอบครัว สังคม ชุมชน องค.กรภาครัฐ และเอกชน เข4ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 3. เพ่ือใช4เป
นแนวทางในการดําเนินงานด4านการส�งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยท่ีบูรณาการกับทุกภาคส�วน 
ยุทธศาสตร  
 ยุทธศาสตร.ท่ี 1 การจัดและการให4เด็กเข4าถึงบริการท่ีพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ยุทธศาสตร.ท่ี 2 การพัฒนาบทบาทความเป
นพ�อเป
นแม� (Parenting) ในการอบรมเลี้ยงดู และบทบาทของ
ครอบครัว  

ยุทธศาสตร.ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให4บริการท่ีพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ยุทธศาสตร.ท่ี 4 การจัดระบบข4อมูลสารสนเทศและตัวชี้วัด ด4านเด็กปฐมวัย 

ยุทธศาสตร.ท่ี 5 สร4างความเข4าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวกับเด็กปฐมวัยและการดําเนินการตาม
กฎหมาย  
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ยุทธศาสตร.ท่ี 6 การวิจัยพัฒนาและเผยแพร�องค.ความรู4  
ยุทธศาสตร.ท่ี 7 การบริหารจัดการ การสร4างกลไก การประสานการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล 

4. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 สภาพการดําเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 การศึกษาปฐมวัยคือหัวใจของการพัฒนาคน เนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาการท่ีบ�งบอกว�าช�วงวัยแรกของ
มนุษย.มีความสําคัญต�อการพัฒนามนุษย.ทุกด4าน ท้ังด4านอารมณ. สังคม สติป:ญญา และด4านร�างกาย คนจะเป
นอย�างไร
ในอนาคตย�อมข้ึนอยู�กับการวางรากฐานชีวิตในช�วงวัยนี้ ดังนั้นแม4ว�าระบบการศึกษาจะไม�จัดว�าการศึกษาในช�วงนี้เป
น
การศึกษาภาคบังคับแต�ก็มีหน�วยงานท่ีจัดบริการพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปF รวมท้ังการให4ความรู4แก�พ�อแม� ผู4ปกครอง
และผู4ท่ีเก่ียวข4องกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กท้ังภาครัฐ เอกชน และองค.กรชุมชน 
 การดําเนินงานพัฒนา/จัดบริการ สําหรับเด็กปฐมวัย จําแนกเด็กออกเป
นสองกลุ�มอายุคือ กลุ�มเด็กอายุ
ตํ่ากว�า 3 ปF หรือเด็กอายุ 0-3 ปF และกลุ�มเด็กอายุ 3-5 ปF ซ่ึงในแต�ละกลุ�มจะมีการพัฒนาและบริการ ดังนี้ 
 1) กลุ�มเด็กอายุต่ํากว�า 3 ปF 
 เด็กอายุตํ่ากว�า 3 ปF ส�วนใหญ�ได4รับการเลี้ยงดูและพัฒนาโดยครอบครัว กรณีท่ีครอบครัว ท่ีไม�สามารถ
เลี้ยงดูเด็กได4จะส�งเด็กไปสถานบริการหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซ่ึงมีรูปแบบการให4บริการ ในรูปแบบของสถานรับ
เลี้ยงเด็ก ศูนย.เด็ก ศูนย.พัฒนาเด็ก เป
นต4น 
 หน�วยงานของรัฐบาล/ท่ีดูแลรับผิดชอบเด็กอายุตํ่ากว�า 3 ปF ได4แก� กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง               
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. และกระทรวงมหาดไทย 
 2) กลุ�มเด็กอายุ 3-5 ปF 
 เด็กอายุ 3-5 ปF ส�วนใหญ�จะเข4ารับบริการศึกษาจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเป
นโรงเรียนและศูนย.
พัฒนาเด็ก หน�วยงานของรัฐบาลท่ีดูแลรับผิดชอบเด็กอายุ 3-5 ปF ได4แก�หน�วยงานท่ีสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห�งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย.  
 

 ความหมายและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก4ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 นั้นการศึกษาปฐมวัยจัดได4ท้ัง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยการจัดการศึกษาปฐมวัยต4องเน4นผู4เรียนเป
นสําคัญ และจัดกระบวนการเรียนรู4ตามความถนัดและ
ความสนใจของผู4เรียน การประเมินผู4เรียนให4พิจารณาจากพัฒนาการ ความประพฤติ การร�วมกิจกรรม และจากการ
ทดสอบ 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยให4จัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครอบคลุมศูนย.เด็กเล็ก ศูนย.พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย.พัฒนาก�อนเกณฑ.ของสถาบันศาสนา ศูนย.บริการช�วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความต4องการ
พิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกชื่อเป
นอย�างอ่ืน โรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัดสถาบันพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาอ่ืน ศูนย.การเรียนหรือสถานท่ีเรียนท่ีหน�วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค.กรชุมชน องค.การปกครองส�วนท4องถ่ิน องค.กรเอกชน องค.กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย. สถานสงเคราะห. และสถาบันสังคมอ่ืน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือโรงเรียนท่ีจัด
การศึกษาปฐมวัยต4องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 ความสําคัญของเด็กปฐมวัย 
 1. พัฒนาการด4านสมองและการเรียนรู4 เป
นไปอย�างรวดเร็วท่ีสุดในชีวิต 
 2. เป
นการลงทุนท่ีคุ4มค�า 
 3. ลดความเหลื่อมล้ํา และสร4างความเป
นธรรมในสังคม 
 4. สร4างรากฐานของชีวิต (Foundation/Building Blocks) 
 5. เป
นช�วงวัยท่ีต4องการการปลูกฝ:ง บ�มเพาะเป
นพิเศษ 
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 ความสําคัญของการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ช�วงปฐมวัยเป
นช�วงท่ีมีพัฒนาการด4านสมองและการเรียนรู4เป
นไปอย�างรวดเร็วท่ีสุด ในทศวรรษท่ีผ�านมา
มีการใช4ศาสตร.ต�างๆ ไปวิเคราะห.สมอง ถ�ายภาพสมองเพ่ือศึกษาพัฒนาการแต�ละข้ันตอน ความรู4ใหม� พบว�า โอกาส
แห�งการเรียนรู4และอัตราการเรียนรู4สูงสุดอยู�ในช�วงวัยเด็ก การเติบโตและพัฒนาการของสมองเป
นรากฐานของการ
เรียนรู4และเริ่มต้ังแต�ทารกอยู�ในครรภ. ในช�วง3-6 เดือนในครรภ.มีการสร4างเซลล.สมองสูงสุด การเติบโตของสมองสูงสุด
ในช�วง 0-6 ปF เป
นการเติบโตทางปริมาณ และไม�ได4หยุดเติบโตเม่ืออายุ 6 ปF แต�เติบโตจนถึงอายุ 20-25 ปF จากองค.
ความรู4นี้นําไปสู�การออกแบบการเรียนรู4สมัยใหม�ให4เข4ากับพัฒนาการของสมอง จึงถือได4ว�าช�วงปฐมวัยเป
นช�วงท่ี
ต4องการการปลูกฝ:งบ�มเพาะเป
นพิเศษ โดยถือว�าการปลูกฝ:ง หรือการบ�มเพาะใดๆจะเป
นการสร4างฐานรากของชีวิตท่ี
ช�วยลดความเหลื่อมล้ําและสร4างความเป
นธรรมในสังคม และให4ถือว�าการลงทุนในช�วงวัยนี้เป
นการลงทุนคุ4มค�าท่ีสุด 
  

 สภาพการดําเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 การดําเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแบ�งเป
น 2 กลุ�มอายุ คือ กลุ�มอายุต่ํากว�า 3 ปF และกลุ�ม 3-5ปF 
 1) กลุ�มอายุตํ่ากว�า 3 ปF ครอบครัวต4องเป
นแกนหลักในการดูแลและส�งเสริมพัฒนาการ ซ่ึงบุคคลสําคัญ
คือ พ�อแม� ผู4ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว โดยต4องถือเป
นเด็กทุกคนมีสิทธิ์ท่ีจะได4รับการดูแล ช�วยเหลือ ให4มีชีวิต
อยู�รอดปลอดภัย ได4รับการคุ4มครองปSองกันและได4รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ สามารถดําเนินชีวิตอยู�ในสังคมได4อย�างมี
ความสุข 
 2) กลุ�มอายุ 3-5 ปF ใช4สถานพัฒนาเด็กหรือรูปแบบอ่ืนท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยให4
ครูผู4เลี้ยงดูเด็ก ผู4ดูแลเด็ก ร�วมมือกับพ�อแม� ผู4ปกครองและครอบครัวในการพัฒนาเด็ก 
 หน#วยงานรับผิดชอบดําเนินการจัดบริการเพ่ือดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย. จังหวัดน�าน การดําเนินงานด4านการพัฒนาเด็กปฐมวัย กระทรวงมีมาตรการ กลไก และนวัตกรรมในการ
ส�งเสริมสวัสดิภาพและคุ4มครองพิทักษ.สิทธิเด็กปฐมวัย เพ่ือให4เด็กปฐมวัยต้ังแต�แรกเกิดถึงก�อนประถมศึกษาปFท่ี 1       
ในประเทศไทยทุกคนได4รับการคุ4มครองสวัสดิภาพและพิทักษ.สิทธิ ในการได4รับการอบรมเลี้ยงดูอย�างมีคุณภาพแบบ
องค.รวม และปราศจากความรุนแรง อย�างท่ัวถึง เท�าเทียม โดยคํานึงประโยชน.สูงสุดท่ีเกิดกับเด็ก เพ่ือให4เด็กได4รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ ตลอดจนบูรณาการการมีส�วนร�วมละเสริมสร4างความเข็มแข็งของภาคีเครือข�ายทุกระดับในการ
ทํางานร�วมกัน เพ่ือให4เด็กปฐมวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต  
 

 2. กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดน�าน 
 กระทรวงสาธารณสุข นับเป
นกระทรวงต4น ๆ ของการดูแล ส�งเสริมสุขภาพประชากรทุกช�วงวัย โดยวาง
แนวคิดในการพัฒนา “คน” อย�างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้ังแต�ทารกอยู�ในครรภ. ช�วงปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ�น วัยทํางาน
และวัยสูงอายุ ต�อเนื่องตลอดชีวิต ป:จจัยทางพันธุกรรม ทางชีวภาพ ด4านสิ่งแวดล4อมและการเลี้ยงดูเด็กท่ีเหมาะสม 
สามารถเปลี่ยนโครงสร4างและประสิทธิภาพการทํางานของสมองมนุษย. และการพัฒนาทักษะชีวิตให4แก�เด็ก อีกท้ังการ
เลี้ยงดูเด็กอย�างถูกต4องและตอบสนองความต4องการอย�างสมดุล เป
นการวางรากฐานบุคลิกภาพของเด็กเพ่ือการ
ปSองกันป:ญหาสังคมในระยะยาว โดยเน4นให4พ�อแม�และบุคคลในครอบครัวเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและฝ�กทักษะการอยู�ใน
สังคมอย�างมีความสุข โดยมีชุมชนเป
นฐานรากท่ีมีส�วนร�วมอย�างแท4จริงในการพัฒนาเด็ก ซ่ึงผลงานวิจัยสรุปชัดเจนว�า 
การท่ีเด็กได4รับสิ่งเร4าด4วยการสัมผัสประสบการณ.ต�างๆ การกระตุ4นพัฒนาการ สามารถพัฒนาระบบการคิด 
พัฒนาการควบคุมอารมณ. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็กให4มีความพร4อมในการนําใช4กับชีวิตประจําวันได4อย�างมี
ความสุข กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยจึงจัดทําแผนงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย และสตรีอย�างมีคุณภาพโดยใช4
กระบวนการความฉลาดทางป:ญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ. (EQ) และความฉลาดทางสังคม (SQ) ให4เด็กมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีเติบโตเป
นผู4ใหญ�ท่ีเป
นกําลังสําคัญต�อการพัฒนาประเทศชาติต�อไป 
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 3. กระทรวงมหาดไทย โดยท4องถ่ินจังหวัดน�าน 
 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส�งเสริมการปกครองท4องถ่ิน ในฐานะท่ีเป
นองค.กรหลักในการส�งเสริม
สนับสนุนให4องค.กรปกครองส�วนท4องถ่ินปฏิบัติงานตามอํานาจหน4าท่ีภายใต4หลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน.สุขของ
ประชาชน ได4เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงเป
นรากฐานของการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศชาติ จึงได4กําหนดนโยบายในการส�งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย.พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลขององค.กรปกครองส�วนท4องถ่ิน โดยส�งเสริมและมุ�งพัฒนาความพร4อมแก�เด็กปฐมวัยให4ได4รับการพัฒนาท้ังด4าน
ร�างกาย อารมณ. จิตใจ สังคม สติป:ญญา และมีความพร4อมในการเข4ารับการศึกษาต�อในระดับประถมศึกษา เพ่ือให4
สอดคล4องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ท้ังนี้ต้ังแต�ปF พ.ศ.2546 เป
นต4นมา องค.กรปกครองส�วน
ท4องถ่ินได4รับถ�ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย.พัฒนาเด็กเล็ก ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให4แก�องค.กรปกครองส�วนท4องถ่ิน พ.ศ.2542 จากกรมพัฒนาชุมชน ศูนย.อบรมเด็กก�อน
เกณฑ.ในวัด/มัสยิด จากกรมการศาสนา และการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ จากสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห�งชาติ (สปช.เดิม) 
 4. กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีหน�วยงานท่ีจัดการศึกษาและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได4แก�
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ดังนี้ 
  1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษาปฐมวัย
คือ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สํานักนโยบายและแผนการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษในระดับจังหวัดท่ีสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาน�าน เขต1,2 
  2) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน�วยงานในสังกัดท่ีรับผิดชอบการศึกษาปฐมวัย 2 หน�วยงาน 
คือ สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสํานักงานคณะกรรมการการส�งเสริม
การศึกษาเอกชนในระดับจังหวัดท่ีมีสถานศึกษาเอกชน 
  3) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีภารกิจในฐานะพัฒนานโยบายและแผน และเป
นฝDาย
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห�งชาติ ดําเนินงานด4านการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
 5. กระทรวงแรงงาน 
 กระทรวงแรงงานมีหน�วยงานท่ีเก่ียวข4องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ กรมสวัสดิการและคุ4มครอง
แรงงาน มีภารกิจในการส�งเสริมให4นายจ4าง/เจ4าของสถานประกอบกิจการให4ความสําคัญในการจัดสวัสดิการแรงงาน 
โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนดในรูปแบบการจัดต้ังศูนย.เลี้ยงเด็กและมุมนมแม�
ในสถานประกอบกิจการ โดยมีวัตถุประสงค.เพ่ือช�วยลดภาระค�าครองชีพและความกังวลในการเลี้ยงดูบุตรหลานของ
ลูกจ4าง 
 6. สํานักนายกรัฐมนตรี 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีหน�วยงานท่ีอยู�ในความรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ สํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ โดยกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจัดการศึกษาให4พัฒนาเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน โดยมุ�งกระตุ4นและพัฒนาให4สมาชิกของชุมชน อาทิ ผู4ปกครอง กรรมการหมู�บ4าน ผู4ท่ีเก่ียวข4องในชุมชนเห็น
ความสําคัญและมีส�วนร�วมในการเตรียมความพร4อมของเด็กในชั้นอนุบาลท่ีจะเข4าเรียนในระดับประถมศึกษา รวมท้ัง
ให4มีความเข4าใจในเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก พัฒนาการ จิตวิทยาเด็ก และสามารถจัดกิจกรรมให4เหมาะสมกับวัยของเด็ก 
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 นิยามศัพท 
 เด็กปฐมวัยทุกกลุ�มในจังหวัดน�าน หมายถึง เด็กปฐมวัยทุกกลุ�มรวมถึงเด็กด4อยโอกาส เด็กท่ีมีความ
ต4องการพิเศษ 
 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) หมายถึง การดําเนินการเพ่ือให4เด็กอายุ 3-5 ปF ได4รับการ
ดูแลและพัฒนาให4มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ท้ังด4านร�างกาย จิตใจ อารมณ. สังคม และสติป:ญญา ก�อนเข4ารับ
การศึกษาภาคบังคับ 
 แผนยุทธศาสตร.การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด หมายถึง การวางแผนเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยให4มีคุณภาพ สอดคล4องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวง แผน หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข4องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีเปSาหมายและแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยในระดับจังหวัดอย�างชัดเจน นําไปสู�การบรรลุเปSาหมายท่ีกําหนดไว4ได4 ท้ังนี้ เปSาหมายและแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีกําหนดนั้นเกิดจากความร�วมมือกันของทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข4องกับการดูแลและจัดการศึกษาปฐมวัยใน
จังหวัด อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (ถ4ามี) ศูนย.
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/อําเภอ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ประถมและมัธยม) 
ศูนย.การศึกษาพิเศษเขต/จังหวัด) กระทรวงมหาดไทย (องค.กรปกครองส�วนท4องถ่ิน (เทศบาล/อบจ./ อบต.) สํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย. (สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย.จังหวัด) กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) กระทรวงแรงงาน (แรงงานจังหวัด) 
สํานักนายกรัฐมนตรี (กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน) เป
นต4น 
 แผนท่ีต้ังสถานศึกษาปฐมวัย หมายถึง การแสดงตําแหน�งท่ีต้ังของสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบดูแลการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย (พิกัด) ลงในแผนท่ีประเทศไทย พร4อมนําเสนอข4อมูลสารสนเทศหรือสถิติการศึกษาพ้ืนฐาน 
เช�น ท่ีอยู� จํานวนนักเรียน จํานวนครู เป
นต4น โดยให4สามารถเรียกดูผ�านเครือข�ายอินเทอร.เน็ตได4 
 สารสนเทศ หมายถึง ข4อมูลท่ีผ�านการประมวลผล วิเคราะห. แปลผลความหมายเป
นข4อความท่ีสามารถ
นํามาใช4ประโยชน.สําหรับการตัดสินใจ การบริหารการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ได4อย�างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล4องกับความต4องการจําเป
นของเด็ก ชุมชน ท4องถ่ิน 
 การสร4างการรับรู4 หมายถึง การชี้แจง สร4างความรู4ความเข4าใจให4กับผู4บริหาร ครู บุคลากรท่ีเก่ียวข4องท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค.กรเอกชน เก่ียวกับแนวนโยบาย ทิศทาง และเปSาหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึง
กฎหมายและแผนท่ีเก่ียวข4อง ด4วยวิธีการและแนวทางท่ีหลากหลาย อาทิ การอบรม การนิเทศ การประชุมสัมมนา 
การเสวนาทางวิชาการ เป
นต4น 
 ศูนย.เด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาท่ีให4การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ.และส�งเสริมพัฒนาการ การ
เรียนรู4ให4 เด็กเล็กท่ีมีอายุตั้งแต� 2-5 ปF ให4มีความพร4อมด4านร�างกาย อารมณ. จิตใจ สังคม และสติป:ญญา 
 หน�วยงานท่ีเก่ียวข4อง หมายถึง หน�วยงานท่ีเก่ียวข4องท่ีรับผิดชอบดูแลหรือจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
จังหวัด เช�น องค.กรปกครองส�วนท4องถ่ิน สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย.จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด 
แรงงานจังหวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ประถมและมัธยม) ศูนย.การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ศูนย.การศึกษา
พิเศษจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา (ท่ีมีโรงเรียนสาธิต) สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (ถ4ามี) โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน รวมถึงภาคเอกชน มูลนิธิ องค.กรพัฒนาเอกชน NGO ฯลฯ 
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5. ข.อมูลพ้ืนฐานด.านการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดน#าน 
1) จํานวนสถานศึกษา/ศูนยพัฒนาเด็กปEการศึกษา 2561 จําแนกรายสังกัด 

สังกัด โรงเรียน 
ศูนย 

พัฒนาเด็ก 
รวม 

รวมท้ังหมด 292 238 530 
กระทรวงศึกษาธิการ  
สพป.น�าน เขต 1 133 - 133 
สพป.น�าน เขต 2 138 - 138 
สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชน 15 - 15 
กระทรวงมหาดไทย  
เทศบาลเมือง 3 2 5 
เทศบาลตําบล 2 35 37 
องค.การบริหารส�วนตําบล 1 178 179 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน - 23 23 
  
 
2) จํานวนครูและพ่ีเล้ียงเด็กปฐมวัยจําแนกรายสังกัด 
 

สังกัด ครู พ่ีเล้ียงเด็ก รวม 
รวมท้ังหมด 1,054 452 1,506 

กระทรวงศึกษาธิการ  
สพป.น�าน เขต 1 283 8 291 
สพป.น�าน เขต 2 120 18 138 
สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชน 185 - 185 
กระทรวงมหาดไทย  
เทศบาลเมือง 6 4 10 
เทศบาลตําบล 81 76 157 
องค.การบริหารส�วนตําบล 296 273 569 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
สถานรับเลี้ยงเด็ก 83 73 156 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศึกษาปฐมวยัเชิงบูรณาการ จงัหวดัน่าน (พ.ศ. 2561-2564)(ฉบบัปรบัปรุงแกไ้ข 1231)  หน้า 19 

 

 
 
 
3) จํานวนเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ในสถานศึกษา ปEการศึกษา 2561 จําแนกรายสังกัด  
 

 

สังกัด 
รวม เตรียมอนุบาล เด็กเล็ก/ปฐมวัย อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

ร ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร ช ญ 
รวมท้ังหมด 20,405 10,516 9,889 440 210 230 9,963 5,189 4,774 1,249 631 618 4,103 2,104 1,999 4,650 2,382 2,268 

กระทรวงศึกษาธิการ  
สพป.น�าน เขต 1 3,438 1,755 1,683 - - - - - - 202 94 108 1,442 740 702 1,794 921 873 
สพป.น�าน เขต 2 3,836 1972 1864 - - - - - - 119 68 51 1698 880 818 2,019 1,024 995 
สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริม
การศึกษาเอกชน 

1,682 864 818 - - - - - - 514 253 261 569 289 280 599 322 277 

กระทรวงมหาดไทย  
กรมส�งเสรมิการปกครองท4องถ่ิน 9,744 5,044 4,700 - - - 9,293 4,819 4,474 121 58 63 145 72 73 185 95 90 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 

 

สถานรับเลี้ยงเด็ก 1,705 881 824 440 210 230 670 370 300 293 158 135 249 123 126 53 20 33 

 

 

 



แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศึกษาปฐมวยัเชิงบูรณาการ จงัหวดัน่าน (พ.ศ. 2561-2564)(ฉบบัปรบัปรุงแกไ้ข 1231)  หน้า 20 

 

6. สภาพปKจจุบันปKญหา 
 1) หน�วยงานจัดการศึกษา 
     หน�วยงานท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย มีท้ังภาครัฐและเอกชน แต�ก็ยังไม�สามารถจัดบริการได4ครอบคลุม
ท่ัวถึงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขาดการประสานงาน และไม�มีเอกภาพของนโยบาย ขาดการสร4างภาคีเครือข�าย 
ระหว�างหน�วยงานสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังใน
ระดับอําเภอและจังหวัด 
 2) ขาดการบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
     การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย�างเป
นองค.รวม ต4องมีการบูรณาการของงานด4านต�าง ๆ ได4แก� สุขภาพ 
การศึกษา การพัฒนาชุมชน การประชาสงเคราะห. โดยมีการประสานกับครอบครัว ชุมชน อย�างมีประสิทธิภาพ และ
จําเป
นต4องมีการปรับเปลี่ยนให4ทันเหตุการณ. วิทยาการท้ังระดับท4องถ่ิน ระดับประเทศและสากล แต�ในความเป
นจริง
มีโครงการพัฒนาครอบครัวแต�ยังมีอุปสรรคขัดข4องหลายอย�างท่ีควรแก4ไข โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย               
ในระดับจังหวัดขาดศูนย.วิชาการการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยท่ีจะเป
นหน�วยขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย               
ในภาพรวมท้ังจังหวัด 
 3) การขาดคุณภาพ 
     ผลการประเมินการจัดบริการพัฒนาเด็ก 3-5 ปF ในภาพรวมของประเทศ พบว�า เด็กไม�ได4รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพด4อยคุณภาพท้ังในด4านการบริหารและจัดการ ขาดคุณภาพในเรื่องวิธีการเรื่องรู4ของเด็ก เช�น 
การเรียนรู4โดยการให4เด็กท�องจําอย�างเดียวไม�ส�งเสริมให4เด็กใช4ความคิดต้ังแต�เล็กๆ การให4เด็กนั่งอยู�กับท่ีท้ังวัน การจัด
หลักสูตรท่ีตายตัว การเร�งสอนอ�าน เขียน คิดเลข เพ่ือให4สอบเข4าชั้นประถมศึกษาปFท่ี 1 ได4 ไม�ให4อิสระในการ
แสดงออก ห4ามเด็กพูด ให4นั่งเงียบๆ บังคับให4ทําการบ4านทุกวัน ความเข4าใจผิดเก่ียวกับวิธีการเรียนรู4ท่ียึดผู4เรียนเป
น
สําคัญ (Child Center) สถานศึกษาเอกชน องค.กรปกครองส�วนท4องถ่ินขาดศึกษานิเทศก.ทําการนิเทศการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
 4) ขาดการให4ความรู4แก�พ�อแม� ผู4ปกครองอย�างท่ัวถึง 
     พ�อแม�ผู4ปกครองนักเรียนยังขาดความรู4 ความเข4าใจเก่ียวกับจิตวิทยาเด็ก รวมท้ังพัฒนาการของเด็ก
พ�อแม�ผู4ปกครองนักเรียนจํานวนหนึ่งยังมีความเข4าใจไม�ถูกต4องในเรื่องการเลี้ยงดูลูกหลานและส�วนใหญ�ต4องการให4ครู
สอนให4นักเรียน โดยให4เร�งอ�าน เร�งเขียน และแข�งขันกันเอง มากกว�าเน4นการพัฒนาการของเด็ก  
 5) ขาดการฝ�กอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวข4อง 
     กระบวนการผลิตครูและการเตรียมบุคลากรท่ีจะทํางานกับเด็กปฐมวัยจะต4องเน4นการเสริมสร4างให4
บุคลากรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม มีความรู4ความเข4าใจ โดยเฉพาะด4านจิตวิทยาเด็ก ป:จจุบันยังขาดการฝ�กอบรม ท้ัง
ก�อนประจําการ และระหว�างประจําการอย�างเป
นระบบ สถานศึกษาบางแห�งผู4บริหารและครูขาดความรู4เก่ียวกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะด4านการจัดประสบการณ.สําหรับเด็กปฐมวัยท่ีเน4นกระบวนการคิด หลักสูตรและการ
นําหลักสูตรไปใช4 สื่อและแหล�งเรียนรู4 บางแห�งไม�มีครูผู4สอนท่ีจบหลักสูตรปฐมวัยโดยตรงผู4บริหารและครูผู4สอน
ปฐมวัยในสังกัดการศึกษาเอกชนและองค.กรปกครองส�วนท4องถ่ินยังขาดการพัฒนาเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
เท�าท่ีควร 
 6) ขาดความเข4าใจเรื่องปรัชญาการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
      ป:จจุบันการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยดําเนินการโดยขาดความเข4าใจปรัชญาพ้ืนฐานท่ีมีต�อมนุษย. 
และช�วงปฐมวัยของชีวิต จึงทําให4ไม�มีความเข4าใจสาเหตุท่ีต4องจัดสิ่งแวดล4อมและประสบการณ.สําหรับเด็กปฐมวัย 
 7) ขาดวิธีบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพประสิทธิภาพ 
      ผู4บริหารสถานศึกษาส�วนใหญ�ไม�ได4รับความรู4เฉพาะทางท่ีจะช�วยให4การบริการแก�เด็กปฐมวัยเป
นไป
อย�างมีคุณภาพ รวมท้ังการจัดหาทรัพยากรท่ีเหมาะสมแก�เด็กตามวัย 
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 8) ขาดการวิจัย/ความรู4เชิงสังเคราะห.ท่ีจะเอ้ือต�อการเรียนรู4ของเด็ก 
      มีการศึกษาวิจัยองค.ความรู4ใหม� ๆ องค.ความรู4เรื่องพัฒนาการของเด็ก การอบรมเลี้ยงดูท่ีเหมาะสม 
และทฤษฎีการเรียนรู4ดูแลเด็กปฐมวัยในต�างประเทศมากมาย องค.ความรู4เหล�านี้น�าจะได4นํามาศึกษาและนํามาปรับใช4
ในบริบทของจังหวัด โดยการวิจัยและพัฒนา การเผยแพร�รวมท้ังการส�งเสริมให4มีความเชี่ยวชาญแก�ผู4ท่ีสอนและวิจัย
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือนํามาใช4ฝ�กอบรมให4ได4ประโยชน.แก�เด็กปฐมวัยในระยะยาว 
 9) ขาดการมีส�วนร�วมของชุมชน ประชาชน 
  การส�งเสริมและสนับสนุนให4ภาคเอกชน องค.กรปกครองส�วนท4องถ่ิน องค.กรชุมชน สถาน
ประกอบการ องค.กรวิชาชีพ ศิษย.เก�า พ�อแม� ผู4ปกครองเข4ามามีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการจัด
การศึกษาปฐมวัย รวมท้ังร�วมกับสถานศึกษาในการดําเนินภารกิจต�างๆ ยังทําได4น4อย เนื่องจากยังเข4าใจว�าการจัด
การศึกษาเป
นเรื่องของโรงเรียนเท�านั้นและขาดกลไกท่ีจะจูงใจ และกฎระเบียบของรัฐยังเป
นอุปสรรค ส�งผลให4ภาค
ส�วนต�างๆ ไม�สามารถเข4ามามีส�วนร�วมจัดการศึกษากับภาครัฐได4เท�าท่ีควร 
 10) ขาดการแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติ 
      ประเทศไทยมีนโยบายและแผนการพัฒนาเด็กมาเป
นเวลากว�า 20 ปF แต�ไม� มีการกําหนด 
ผู4รับผิดชอบโดยตรงในการนําแผนไปสู�การปฏิบัติ และไม�มีการติดตามประเมินผลให4มีการดําเนินการให4เป
นตาม
นโยบายและแผนต�าง ๆ  

7. ยุทธศาสตร เปHาประสงค ตัวช้ีวัด แนวทาง/มาตรการ 

 ยุทธศาสตร 1. การจัดและการให.เด็กเข.าถึงบริการท่ีพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 เปSาประสงค. 
 1) เด็กปฐมวัยทุกคนเข4าถึงบริการด4านสุขภาพ การศึกษาและสังคม 
 2) เด็กปฐมวัยท่ีมีความต4องการพิเศษ และเด็กด4อยโอกาสทุกคนสามารถเข4าถึงการบริการด4านต�างๆได4
อย�างเท�าเทียมกัน 
 ตัวชี้วัด 

1) ร4อยละของเด็กปฐมวัยได4รับการบริการด4านสุขภาพ การศึกษา และสังคม 
2) ร4อยละเด็กปฐมวัยท่ีมีความต4องการพิเศษ และเด็กด4อยโอกาสทุกคนสามารถเข4าถึงการบริการด4าน

ต�างๆได4อย�างเท�าเทียมกัน 
  แนวทาง/มาตรการ 
 1) ส�งเสริมสนับสนุนให4ทุกหน�วยงานท่ีมีส�วนเก่ียวข4องสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให4เจริญเติบโต มี
พัฒนาการสมวัย 
 2.) สนับสนุนการขยายบทบาทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป
นศูนย.วิทยาการของชุมชนใช4ประโยชน.
จากสถานท่ี บุคลากร สื่อ อุปกรณ.ต�าง ๆ รวมท้ังให4ชุมชนมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆ ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 3) ส�งเสริมให4มีแหล�งเรียนรู4ตามอัธยาศัย สนามเด็กเล�น สวนสาธารณะ สถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจและ
สถานส�งเสริมกิจกรรมสําหรับครอบครัวมากข้ึน พร4อมท้ังดําเนินการให4สถานท่ีดังกล�าวเป
น 
 4) สนับสนุน ส�งเสริม ให4มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยถือเป
นการลงทุนท่ีสําคัญ 
อันเป
นพ้ืนฐานต�อการพัฒนาคนสถานท่ีสําหรับการปฏิสัมพันธ.ในครอบครัว 
 5) ส�งเสริมให4องค.กรภาครัฐและเอกชนผลิตสื่อการเรียนรู4ท่ีเหมาะสม สําหรับเด็กปฐมวัยในการท่ีจะ
พัฒนาทักษะ  สติป:ญญา  รวมท้ังมุ�งเน4นให4เด็กมีจริยธรรมและค�านิยมท่ีเหมาะสมในการดําเนินชีวิตไปยังชุมชนและ
อนาคต  ส�งเสริมให4สื่อมวลชนทุกรูปแบบ 
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ตารางรายละเอียดโครงการกิจกรรม 

ยุทธศาสตร.ท่ี 1  การจัดและการให4เด็กเข4าถึงบริการ พัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค. เปSาหมาย

โครงการ 
ตัวช้ีวัดและ         
ค�าเปSาหมาย 

งบประมาณ แหล�ง
งบประมาณ 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 รวม 
1.โครงการคาราวาน
เสริมสร.างเด็ก
พัฒนาการสมวัย 
 กิจกรรมหลัก 
1.เฝSาระวังด4าน
โภชนาการเด็กปฐมวัย 
2.สร4างบริการตามสิทธิ
ประโยชน. 
3.การคัดกรองเด็ก/การ
ส�งต�อเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ส�งเสรมิพัฒนาการ
เด็กได4เหมาะสมกับ
วัยและได4รับบริการ
ตามสิทธิประโยชน.  

เด็กปฐมวัยทุก
คน 
 

ร4อยละ100 เด็ก
ปฐมวัยได4รับ
บริการตามสิทธิ
ประโยชน. 
 

4,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,100,000 4,200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพฐ./อปท./
พม/
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพป.น�าน 1,2 
อปท./พม./       
ศธจ.น�าน/ 
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตรท่ี 2. การพัฒนาบทบาทความเป9นพ#อเป9นแม#(Parenting)ในการอบรมเล้ียงดู และบทบาทของ
ครอบครัว 
 เปSาประสงค. 
 1) พ�อแม� ผู4ปกครอง สมาชิกในครอบครัว รวมท้ังผู4อาวุโส และผู4ท่ีเตรียมตัวเป
นพ�อแม�ตระหนักใน
ความสําคัญของการพัฒนาเด็กในช�วงปฐมวัย มีความรู4 ความเข4าใจพัฒนาการของเด็กและวิธีการอบรมเลี้ยงดูและจัด
ประสบการณ.สําหรับเด็กปฐมวัยอย�างถูกต4องและเหมาะสม 
 ตัวชี้วัด 
 1) พ�อแม� ผู4ปกครอง สมาชิกในครอบครัว รวมท้ังผู4อาวุโส และผู4ท่ีเตรียมตัวเป
นพ�อแม�ตระหนักใน
ความสําคัญของการพัฒนาเด็กในช�วงปฐมวัย มีความรู4 ความเข4าใจพัฒนาการของเด็กและวิธีการอบรมเลี้ยงดูและจัด
ประสบการณ.สําหรับเด็กปฐมวัยอย�างถูกต4องและเหมาะสมเพ่ิมข้ึน 
 2) พ�อแม� ผู4ปกครอง สมาชิกในครอบครัว รวมท้ังผู4อาวุโส และผู4เตรียมตัวเป
นพ�อแม� มีทักษะในการ
ดูแล รวมท้ังสามารถทราบแหล�งหลากหลายท่ีเป
นแหล�งความรู4และท่ีให4บริการแก�เด็กในด4านต�าง ๆ ได4 
              
 แนวทาง/มาตรการ 
 1) สถานศึกษา หน�วยงานท่ีเก่ียวข4องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ังภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน
ร�วมกันรณรงค.เพ่ือสร4างจิตสํานึกให4แก�ประชาชนท่ัวไปให4ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและการมีส�วนร�วมใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 2) จัดบริการเสริมความรู4 ความเข4าใจ ตลอดจนฝ�กทักษะ พ�อแม� ครอบครัว คู�สมรส ฯลฯ ให4มีความรู4
ความเข4าใจในวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย�างถูกต4องเหมาะสมตามวัย รวมท้ังสร4างจิตสํานึกให4เห็นคุณค�าของการพัฒนา
เด็ก รับผิดชอบ อบรม เลี้ยงดูด4วยความรัก ความอบอุ�น ความเอาใจใส� สามารถสร4างประสบการณ.การเรียนรู4และเป
น
แบบอย�างท่ีดีแก�เด็ก 
 3) ส�งเสริมให4องค.กรของรัฐ เอกชน รวมท้ังท4องถ่ินจัดการฝ�กอบรมให4พ�อแม� คู�สมรสใหม� และผู4ปกครอง 
ในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนสนับสนุนให4มีการจัดต้ังชมรมผู4ปกครองของกลุ�มเด็กปฐมวัยเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย 
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบทบาทความเป
นพ�อเป
นแม�  (Parenting) ในการอบรมเลี้ยงดู และบทบาทของครอบครัว  

โครงการ/กิจกรรม
หลัก 

วัตถุประสงค เปHาหมายโครงการ ตัวชี้วดัแลและค#าเปHาหมาย งบประมาณ แหล#ง
งบประ
มาณ 

หน#วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 รวม 

1. โครงการส#งเสริม
การเรียนรู. สู#
ผู.ปกครองพันธุใหม# 
4.0 
กิจกรรมที่ 1  
อบรมผู4ปกครองใน
การเล้ียงดูสู�พ�อแม�
พันธ.ใหม� 4.0 
 
กิจกรรมที่ 2 
เสริมสร4าง
ความสัมพันธ.
(โรงเรียนพ�อแม�) 
 
กิจกรรมที่ 3 
การสร4างเครือข�าย
ผู4ปกครอง 
 
กิจกรรมที่ 4 
การจัดคู�มือ/แนว
ทางการเล้ียงดูเด็ก
พิเศษ/ด4อยโอกาส 
 
 
 

1. เพื่อให4พ�อ แม�
ผู4ปกครองเด็กปฐมวัย
จังหวัดน�านมีความรู4
และทักษะในการเล้ียงดู
และดูแลเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อให4พ�อ แม�
ผู4ปกครองเด็กปฐมวัย
จังหวัดน�านนําความรู4
และทักษะในการเล้ียงดู
และดูแลเด็กปฐมวัยไป
ปฏิบัติได4 
3. เพื่อให4เกิดเครือข�าย
พ�อแม�ผู4ปกครอง ครู
ผู4ดูแลเด็ก และ
เจ4าหน4าท่ีหน�วยงานท่ี
เกี่ยวข4องในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยจังหวัดน�าน 
4.เพื่อให4มีคู�มือ/แนว
ทางการเล้ียงดูเด็กพิเศษ
ด4อยโอกาส 

1.พ�อแม� ผู4ปกครองเด็ก
ปฐมวัยมีความรู4ความ
เข4าใจเกี่ยวกับการอบรม
เล้ียงดูเด็ก และดูแลเด็ก
ปฐมวัย 
2. พ�อแม� ผู4ปกครองเด็ก
ปฐมวัยมีแนวทางพัฒนา
และสามารถจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาบุตรหลานของ
ตนเองเม่ืออยู�ท่ีบ4านได4
อย�างมีประสิทธภิาพ  
3.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู4
ร�วมกันระหว�าง พ�อแม� 
ผู4ปกครองเด็กปฐมวัยและ
ได4ร�วมมือกันกับครูผู4สอน
ระดับปฐมวัยในเร่ืองการ
พัฒนาการเรียนรู4ของเด็ก
ปฐมวัย อย�างมี
ประสิทธิภาพ  
4.มีคู�มือ/แนวทางการ
เล้ียงดูเด็กพิเศษ/ด4อย
โอกาส 

1. ร4อยละของสถานศึกษาเด็กปฐมวยั
ท่ีมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
ส�งเสริมทักษะและ ความรู4แก�พ�อแม� 
ผู4ปกครองในการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวัย ไม�น4อยกว�าร4อยละ 90 
2. ร4อยละของสถานศึกษาเด็กปฐมวยั
ท่ีเครือข�ายพ�อแม� ผู4ปกครอง มีส�วน
ร�วมในการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย ไม�น4อย
กว�าร4อยละ 70 
3. ร4อยละของพ�อแม� ผู4ปกครองท่ีได4
ร�วมเครือข�ายออนไลน.และรับข4อมูล
การดูแล ส�งเสริม และพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ไม�น4อยกว�าร4อยละ 70  
4.ร4อยละของเด็กอายุตํ่ากว�า 5 ปF ท่ีมี
หนังสือสําหรับ เด็กอย�างน4อย 3 เล�ม 
ไม�น4อยกว�า ร4อยละ 70 
5. ร4อยละของพ�อแม� ผู4ปกครองท่ีมี
ความรู4และทักษะในการส�งเสริมการ
เรียนรู4ไม�น4อยกว�า ร4อยละ 60  
6. ร4อยละของพ�อแม� ผู4ปกครองท่ีเข4า
ร�วมกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู4ไม�น4อย
กว�าร4อยละ 70 
7. คู�มือ/แนวทาง การเล้ียงดูเด็กพิเศษ 
เด็กด4อยโอกาส 

11,760,000 12,936,000 14,180,000 15,498,000 54,374,000 ศธ. 
พม. 
มท. 
สธ. 
 

ศธ. 
พม. 
มท. 
สธ. 
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบทบาทความเป
นพ�อเป
นแม�  (Parenting) ในการอบรมเลี้ยงดู และบทบาทของครอบครัว  

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปHาหมายโครงการ ตัวชี้วดัแลและค#าเปHาหมาย งบประมาณ แหล#ง
งบประมาณ 

หน#วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 รวม 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กปฐมวัยด.วยการ
ส#งเสริมพัฒนาการและ
สร.างวินัย เชิงบวก โดย
ครอบครัวมีส#วนร#วมใน
พ้ืนที่จังหวัดน#าน 
กิจกรรมหลักที่ 1 
พัฒนาศักยภาพผู4ดูแลเด็ก 
เจ4าหน4าท่ีสาธารณสุข 
เจ4าหน4าท่ีองค.กรปกครอง
ส�วนท4องถิ่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขในพื้นท่ี 
กิจกรรมหลักที่ 2 
ตรวจ คัดกรองภาวะ
โภชนาการ,พัฒนาการ ,
ความฉลาดทางอารมณ.  
กิจกรรมหลักที่ 3 
จัดกิจกรรมสร4างเสริม
พัฒนาการและการสร4าง
วินัยเชิงบวกเด็กปฐมวัย
โดยครอบครัวมีส�วนร�วม  
กิจกรรมหลักที่ 4 
จัดเวทีแลกเปล่ียน และ
สรุปผลการดําเนินงาน
ตามโครงการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กปฐมวยัฯ 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู4ดูแลเด็ก เจ4าหน4าท่ี
สาธารณสุข เจ4าหน4าท่ี
องค.กรปกครองส�วน
ท4องถิ่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขในพื้นท่ี 
ให4สามารถตรวจและ
กระตุ4นพัฒนาการเด็กได4
อย�างถูกต4อง 
2.เพื่อส�งเสริมให4
ผู4ปกครองเด็กสามารถ
กระตุ4นพัฒนาการเด็กและ
การสร4างวินัยเชิงบวกให4
เด็กได4อย�างถูกต4อง 
3. เพื่อให4เกิดเครือข�ายพ�อ
แม�ผู4ปกครอง ครูผู4ดูแล
เด็ก และเจ4าหน4าท่ี
หน�วยงานท่ีเกีย่วข4องใน
การพัฒนาเด็กปฐมวยั
จังหวัดน�าน 
 

1.ผู4ดูแลเด็ก เจ4าหน4าท่ี
สาธารณสุข เจ4าหน4าท่ี
องค.กรปกครองส�วน
ท4องถิ่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขในพื้นท่ี 
สามารถตรวจและกระตุ4น
พัฒนาการเด็กได4อย�าง
ถูกต4อง  
2. พ�อแม� ผู4ปกครองเด็ก
ปฐมวัยสามารถกระตุ4น
พัฒนาการเด็กและการ
สร4างวินัยเชิงบวกให4เด็กได4
อย�างถูกต4อง 
3.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู4
ร�วมกันระหว�าง พ�อแม� 
ผู4ปกครองเด็กปฐมวัยและ
ได4ร�วมมือกันกับครูผู4สอน
ระดับปฐมวัยในเร่ืองการ
พัฒนาการเรียนรู4ของเด็ก
ปฐมวัย อย�างมี
ประสิทธิภาพ  
 

 1. เด็กปฐมวัยในพื้นท่ีจังหวัดน�านมี
ภาวะโภชนาการตามเกณฑ. ร4อยละ56 
2. เด็กปฐมวัยในพื้นท่ีจังหวัดน�านมี
พัฒนาการสมวยั ร4อยละ85 
3. เด็กปฐมวัยในพื้นท่ีจังหวัดน�านมี
ความฉลาดทางอารมณ. เพิ่มขึ้น         
ร4อยละ 5 
4.ร4อยละของพ�อแม� ผู4ปกครองท่ีเข4า
ร�วมกิจกรรมมีความรู4และสามารถ
กระตุ4นพัฒนาการเด็ก เพิ่มขึ้น            
ร4อยละ 70 

- 1,045,700 4,452,500 5,166,000 10,664,200 งบพัฒนา
จังหวัด 

ศธ. 
พม. 
มท. 
สธ. 
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ยุทธศาสตรท่ี 3. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให.บริการท่ีพัฒนาเด็กปฐมวัย   
 เปSาประสงค. 
 เด็กอายุ 3-5 ปF  ได4รับการดูแลส�งเสริมการพัฒนาเด็กท้ังทางร�างกายสติป:ญญา อารมณ. สังคม จริยธรรม 
และการมีลักษณะนิสัยท่ีดีจากท้ังพ�อแม� ผู4ปกครอง ผู4เลี้ยงดูและผู4ดูแลเด็ก ครูปฐมวัย หรือท่ีเรียกชื่อเป
นอย�างอ่ืนอย�าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด 
 1) ร4อยละของเด็กอายุ 3 -5ปFมีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมข้ึน 
 2) ร4อยละของศูนย.เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับปฐมวัยท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู4ได4คุณภาพและมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
 แนวทาง/มาตรการ 
 1) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรทุกประเภทในสถานบริการสําหรับเด็กปฐมวัย ให4เป
น “มืออาชีพ”โดยจัด
ให4มีการจัดฝ�กอบรมท่ีเป
นระบบแต�หลากหลายสําหรับครู ผู4ดูแลเด็ก พ่ีเลี้ยงเด็ก ผู4เลี้ยงดูเด็กท่ีมีความรู4พ้ืนฐานและ
ระดับการศึกษาต�างกัน ให4สามารถมีความรู4และทักษะเฉพาะทางเพ่ิมข้ึน รวมท้ังความรู4และทักษะท่ีรู4จักเยี่ยวยาเด็กท่ี
มีป:ญหาด4านพฤติกรรมด4านสติป:ญญา และด4านการเรียนรู4 
 2) ส�งเสริมให4มี ชมรม สมาคมวิชาชีพสําหรับบุคลากรด4านเด็กปฐมวัยเพ่ือสนับสนุนให4มีความรู4ทันสมัย
สามารถใช4เทคโนโลยีต�าง ๆ เพ่ิมประสบการณ.ด4านนวัตกรรม สนใจสื่อต�าง ๆ ด4านเด็กปฐมวัย และมีจรรยาบรรณใน
การประกอบวิชาชีพและให4มีกฎหมายรองรับ 
 3) ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการพัฒนาเด็กและบริการการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายสําหรับ
เด็กปฐมวัยให4ท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยมุ�งเน4นการอบรมบ�มนิสัยและการส�งเสริมให4เด็กมีพัฒนาการทางร�างกาย จิตใจ 
อารมณ. สังคม สติป:ญญา ค�านิยมและบุคลิกภาพ อย�างต�อเนื่อง และเหมาะสมกับวัย 
 4) ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู4 ท่ีเน4นตัวเด็กปฐมวัยเป
นสําคัญ เน4นการคิดการคิด
สร4างสรรค. การคิดริเริ่ม จินตนาการ การมีส�วนร�วมอย�างแข็งขันในการเรียนรู4ของตนเอง และสามารถแสดงออกซ่ึง
ความคิด ทรรศนะและความรู4สึกได4อย�างเสรีและเหมาะสม มีการสร4างวินัยในตนเอง มีความสัมพันธ.กับผู4อ่ืนในทางท่ีดี 
และสามารถช�วยเหลือกันและกัน รู4จักมองโลกในแง�ดี มีความกระตือรือร4นในการใฝDรู4 และการอยากรู4อยากเห็น 
ซาบซ้ึงในความงามของธรรมชาติและสนใจใฝDดีรวมท้ังปฏิรูปวิธีการถ�ายทอดความรู4 วิธีการเรียนรู4 วิธีคิด และสื่อการ
เรียนรู4ทุกรูปแบบ (เพ่ือให4เด็กสามารถพัฒนาตนเองได4ตามกระบวนหรือแบบการเรียนรู4ท่ีเหมาะสมกับตน พร4อมสร4าง
เสริมสิ่งแวดล4อมและบรรยากาศแวดล4อมท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู4 ท4าทายเด็กให4อยากเรียนรู4มากข้ึน และสร4างความพอใจ
และความสุขให4แก�เด็ก) 
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการให4บริการท่ีพัฒนาเด็กปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปHาหมายโครงการ 
ตัวชี้วดัและ 
ค#าเปHาหมาย 

งบประมาณ 
แหล#ง 

งบประมาณ 
หน#วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1.โครงการสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 5 ดาว 
 1.1 การเข4าร�วมประชุมสัมมา
การพัฒนาตามมาตรฐานชาติ 
   1.2 การคัดกรองพัฒนาการ
และการส�งต�อ 
   1.3 พัฒนาเด็กปฐมวัยอย�างมี
คุณภาพ 
 -จัดประชุมสัมมนาทางวชิาการ 
   2. โครงการส�งเสริมพัฒนาส่ือ
การเรียนรู4ปฐมวัย 
    2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การผลิตส่ือคุณภาพที่ส�งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
   2.2 การประกวดส่ือ
เทคโนโลยี   เพื่อพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
   2.3 การติดตาม ควบคุมการ
ใช4ส่ือเทคโนโลยีที่ส�งผลต�อ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
   2.4 การจัดทําทะเบียน 
ระบบสารสนเทศส่ือส�งเสริม
การเรียนรู4จากภูมิป:ญญา
ท4องถิ่น 

1. เสริมสร4างความรู4
ความเข4าใจเรื่อง
มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แห�งชาติ พ.ศ. 2561 
ในการดูแลเด็ก
ปฐมวัย 
2. ให4ความรู4 พ�อแม� 
ผู4ปกครอง ครู 
อาจารย.และผู4ทํางาน
กับเด็กปฐมวัย 
1.สนับสนุนส�งเสริม
ตลอดจนควบคุมการ
ผลิตส่ือ การใช4ส่ือ
เทคโนโลยีของเด็ก
ปฐมวัย 
2.พัฒนาครูผู4สอน
ปฐมวัยให4สามารถ
ผลิตส่ือจากภูมิ
ป:ญญาท4องถิ่นมาใช4
ในการส�งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 
3. เพ่ือปลูกฝ:งให4เด็ก
ปฐมวัยรักท4องถิ่น
ตามวิถีคนน�านและ
ความเป
นไทย 

1.ศึกษานิเทศก.
ผู4บริหาร 
ครูผู4สอน 
บุคลากรท่ี
เก่ียวข4องกับเด็ก
ปฐมวัย 
 
 
 
 
 
1.ครูผู4สอน
ปฐมวัย 
2.เด็กปฐมวัย 

 
 
 

1.ศึกษานิเทศก. ผู4บริหาร 
ครูผู4สอนบุคลากรท่ี
เก่ียวข4องกับเด็กปฐมวัย 
ได4รับการพัฒนาเพ่ิมความ
เข4มแข็งการจัด
ประสบการณ.เรยีนรู4ให4กับ
เด็กร4อยละ 100 
 
 
 
 
1.เด็กปฐมวัยใช4สื่อ
เทคโนโลยีเหมาะสม
สําหรับการพัฒนาตาม
มาตรฐานและบริบททุก
คน 
2.ครูผู4สอนปฐมวัยจัดทํา
สื่อจากภูมิป:ญญาท4องถ่ิน
นํามาใช4ในการจัดการ
เรียนการสอนเด็กปฐมวัย 
ร4อยละ 100 
 

2561 2562 2563 2564 รวม สพฐ/ปท./
พม./ศธจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพฐ/อปท./
พม./ศธจ. 

สพป.น�าน 1
สพป.น�าน 2 
อปท./พม./ 

ศธจ. 
 
. 
 
 
 
 
 

สพป.น�าน 1 
สพป.น�าน 2 
อปท./พม./ 

ศธจ. 

 500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 

1,500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการให4บริการท่ีพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค 
เปHาหมาย
โครงการ 

ตัวชี้วัดและ 
ค#าเปHาหมาย งบประมาณ 

แหล#ง 
งบประมาณ 

หน#วยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
3. โครงการเด็กน�านสุขภาพด ี
   3.1 สร4างสนามเด็กเล�นเพ่ือ
น4อง 
   3.2 ห4องเรียนเสริม
พัฒนาการ 
3.3 เสริมสร4างเฝSาระวัง
สุขอนามัยเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดพ้ืนท่ี
สร4างสรรค.เพ่ือ
ส�งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 
2. เสริมสร4างให4มี
การพัฒนา
สุขอนามัยเด็ก
ปฐมวัย เด็กไม�ปDวย
ในโรคท่ีปSองกันได4 
 

1. สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยมี
พ้ืนท่ีและอุปกรณ.
ท่ีส�งเสรมิ
พัฒนาการ 
2. เด็กปฐมวัย
ได4รับ
ประสบการณ.ท่ีมี
คุณภาพเต็มตาม
ศักยภาพ 
3.เด็กปฐมวัยมี
สุขอนามัยตาม
มาตรฐานชาต ิ
 

1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
มีพ้ืนท่ีและอุปกรณ.
ส�งเสริมครบทุกแห�ง 
2. เด็กปฐมวัยมีความ
พร4อมทุกด4านในการท่ีจะ
เรียนต�อในระดับท่ีสูงข้ึนไม�
น4อยกว�าร4อยละ 80 
3.เด็กปฐมวัยมสีุขอนามัย
ตามมาตรฐานชาต ิ
 

2561 2562 2563 2564 รวม สพฐ/อปท./
พม./ ศธจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพป.น�าน 1 
สพป.น�าน 2 
อปท./พม./ 

ศธจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10,000,000 
 

10,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30,000,000 
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ยุทธศาสตรท่ี 4. การจัดระบบข.อมูลสารสนเทศและตัวช้ีวัดด.านเด็กปฐมวัย 
 เปSาประสงค. 
 1)ทุกส�วนของสังคม  ได4แก�  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค.กรชุมชน  องค.กรเอกชน องค.กรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  มีส�วนร�วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ร�วมระดมทรัพยากร
เพ่ือจัดการศึกษาปฐมวัยโดยเป
นผู4จัด หรือมีส�วนร�วมในการจัด  การบริจาคทรัพย.สิน  หรือร�วมรับภาระค�าใช4จ�ายใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

     2)การสร4างระบบฐานข4อมูลและสารสนเทศเพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการ การดําเนินการ             
การติดตามประเมินผล มีความถูกต4องครอบคลุม และเป
นป:จจุบัน โดยเชื่อมโยงข4อมูลต้ังแต�แรกเกิด 

 ตัวชี้วัด 
 1) จํานวนเครือข�ายการศึกษาท่ีมีศักยภาพและความพร4อมในการส�งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ปฐมวัย ร�วมระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาปฐมวัยโดยเป
นผู4จัด หรือมีส�วนร�วมในการจัด  การบริจาคทรัพย.สิน  
หรือร�วมรับภาระค�าใช4จ�ายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยตอบสนองความต4องการของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 2) จํานวนองค.กรสมาคมมูลนิธิหรือหน�วยงานอ่ืนท่ีเข4ามาจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ิมข้ึน 
 3) จํานวนมาตรการ/แนวทางการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือสร4างแรงจูงใจในการมีส�วนร�วม
ของทุกภาคส�วนในสังคมเพ่ิมข้ึน 
 4) จํานวนฐานข4อมูลด4านการศึกษาท่ีเก่ียวข4องกับปฐมวัยเพ่ิมข้ึน 
 แนวทาง/มาตรการ 
 1)  จัดเก็บข4อมูล ข4อสนเทศ พร4อมสร4างเครือข�าย และเชื่อมโยงข4อมูลและสารสนเทศท่ีทันสมัยและทัน
ต�อเหตุการณ.และเชื่อถือได4ท่ีเก่ียวข4องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือนํามาใช4ประโยชน.ได4 โดยทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข4อง 
รวมท้ังจัดให4มีการนําความรู4สากลด4านพัฒนาเด็กปฐมวัยมาเผยแพร�อาทิ จากอินเทอร.เน็ต และโฮมเพจต�าง ๆ 
 2) ใช4ศักยภาพในการเผยแพร�ความรู4ท่ีเป
นประโยชน.ต�อการพัฒนาเด็ก 
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การจัดระบบข.อมูลสารสนเทศด.านเด็กปฐมวัย 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปHาหมาย
โครงการ 

ตัวชี้วัดและค#าเปHาหมาย งบประมาณ แหล#งงบ 
ประมาณ  

หน#วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 รวม 

1. โครงการ พัฒนาระบบ
ฐานข4อมูลสารสนเทศเด็ก
ปฐมวัยและแผนท่ีตั้งของ
หน�วยงาน/สถานศึกษาท่ี
จัดการศึกษาปฐมวัย 
(School Mapping) 
- จัดทําระบบฐานข4อมลู
สารสนเทศของแต�ละ
หน�วยงาน 
- จัดทํา school 
mapping 
- จัดทํา website เพ่ือ
เผยแพร�ข4อมลูสารสนเทศ
ของแต�ละหน�วยงานให4
สามารถใช4ร�วมกันได4ทุก
หน�วยงาน 

-เพ่ือจัดทําระบบ
ฐานข4อมูลและ
สารสนเทศเด็ก
ปฐมวัยท่ีสามารถ
เช่ือมโยงและ
แลกเปลีย่นข4อมูล
ร�วมกับหน�วยงาน
อ่ืนได4 
-เพ่ือเผยแพร�และ
เช่ือมโยงข4อมูล
แลกเปลีย่นข4อมูล
สารสนเทศของเด็ก
ปฐมวัยแก�
หน�วยงานท่ี
เก่ียวข4องในระดับ
จังหวัดและใน
ระดับประเทศ 

4 กระทรวงหลัก 
ได4แก� 
1.กระทรวง
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย. 
2.กระทรวง 
มหาดไทย 
3. กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
4. กระทรวง
สาธารณสุข 

ตชว.ท่ี 1.1 ร4อยละของหน�วยงาน
ท่ีมีระบบฐานข4อมลูและ
สารสนเทศท่ีอ4างอิงเลขประจําตัว 
13 หลัก(บุคคลต�างด4าวให4ใช4เลข
หนังสือเดินทางในการระบุตัว
บุคคล) โดยผ�านระบบฐานข4อมลู
เดียวกันท่ัวประเทศ ร4อยละ 100 
ตชว.ท่ี 1.2 ร4อยละของหน�วยงาน
ท่ีมีการจัดเก็บข4อมูลเด็กปฐมวัย
ตามระบบข4อมูลสารสนเทศ ร4อย
ละ 100 
ตชว.ท่ี 1.3 ร4อยละของหน�วยงาน
ท่ีมีฐานข4อมูลและสารสนเทศเด็ก
ปฐมวันท่ีเป
นไปตามมาตรฐาน 
ถูกต4อง เป
นป:จจุบันและทันต�อ
สถานการณ.สามารถเช่ือมโยงและ
แลกเปลีย่นข4อมูลเพ่ือใช4ร�วมกับ
หน�วยงานอ่ืนได4 ไม�น4อยกว�าร4อย
ละ 90 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 สพฐ. 
อปท. 
พม. 
ศธจ. 

หน�วยงานหลัก 
ศธจ.น�าน 
หน�วยงานร�วม 
1. พมจ. 
2. สสจ. 
3. อปท. 
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การจัดระบบข.อมูลและตัวช้ีวัด 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค เปHาหมาย
โครงการ 

ตัวชี้วัดและค#าเปHาหมาย งบประมาณ แหล#ง
งบประมาณ 

หน#วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 รวม 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ด4าน
การบริหารจัดการ ติดตาม
และประเมินผลเด็ก
ปฐมวัย 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการใช4ระบบสารสนเทศ 
สามารถจัดทํา และ
เผยแพร�สารสนเทศได4 
- นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการ
ระบบสารสนเทศ ท้ังทาง
ระบบ และเชิงประจักษ.  

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
ด4านการบริหาร
จัดการ ตดิตาม
และประเมินผล
เด็กปฐมวัย รวมถึง
สามารถใช4ระบบ
สารสนเทศได4อย�าง
มีประสิทธิภาพ 
 

4 กระทรวงหลัก 
ได4แก� 
1.กระทรวง
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย. 
2.กระทรวง 
มหาดไทย 
3. กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
4. กระทรวง
สาธารณสุข 

ตชว.ท่ี 1.4 ร4อยละของบุคลากร
ท่ีได4รับการพัฒนาศักยภาพด4าน
การบริหารจัดการ ติดตามและ
ประเมินผลเด็กปฐมวัย ไม�น4อย
กว�าร4อยละ 90  

250,000 250,000 250,000 250,000 1,000,000 สพฐ. 
อปท. 
พม. 

หน�วยงานหลัก 
ศธจ.น�าน 
หน�วยงานร�วม 
1. พมจ. 
2.. สสจ. 
3. อปท. 
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ยุทธศาสตรท่ี 5. สร.างความเข.าใจในกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับเด็กปฐมวัยและการดําเนินการตามกฎหมาย 
 เปSาประสงค. 
 1) ผู4มีส�วนเก่ียวข4องทุกภาคส�วนเก่ียวกับปฐมวัยมีความรู4ความเข4าใจเก่ียวกับกฎหมายและมาตรฐานการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  
 2) ผู4มีส�วนเก่ียวข4องทุกภาคส�วนเก่ียวกับปฐมวัย นําความรู4ท่ีได4รับไปประยุกต.ใช4ในการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับเด็กปฐมวัย 
 ตัวชี้วัด 

1) กฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวข4องกับเด็กปฐมวัยมีบังคับใช4อย�างมีประสิทธิภาพ 
2) ร4อยละของพ�อแม� ผู4ปกครองท่ีรับรู4และตระหนักถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานจากแนวนโยบายของรัฐ 

 
 แนวทาง/มาตรการ 

1) รณรงค.ประชาสัมพันธ.ส�งเสริมพ�อแม�ให4พ�อแม� ผู4ปกครองตระหนักถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานซ่ึงได4รับ
ประโยชน.จากแนวนโยบาย 

2) ส�งเสริมให4บุคลากรนําความรู4ท่ีได4รับไปประยุกต.ใช4ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับปฐมวัย 
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร.ท่ี 5      สร4างความเข4าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวกับเด็กปฐมวัยและการดําเนินการตามกฎหมาย 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค.หลัก เปSาหมาย
โครงการ 

ตัวช้ีวัดและค�าเปSาหมาย   งบประมาณ แหล�งงบ 

ประมาณ 
หน�วยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 รวม 
 

การพัฒนาบุคลากร
เก่ียวกับกฎหมายและ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
กิจกรรม 
1. อบรม/สมัมนา 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู4 
3.ประชาสัมพันธ.กิจกรรม
เด็ก 

1. เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให4มีความรู4
ความเข4าใจเก่ียวกับ
กฎหมายการศึกษา
ปฐมวัย 
2. เพ่ือส�งเสรมิให4
บุคลากรนําความรู4ท่ี
ได4รับไปประยุกต.ใช4
ในการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับปฐมวัย 

บุคลากรได4แก�
ผู4อํานวยการ ครู 
ผู4ปกครอง 
ศึกษานิเทศก. 
เจ4าหน4าท่ีจาก 4 
หน�วยงานและ
องค.กร อ่ืน ๆ 

1.ผู4บริหาร ครู ผู4ปกครอง 
ศึกษานิเทศก. แล
เจ4าหน4าท่ีท่ีเก่ียวข4องกับ
ปฐมวัยมีความรู4ความ
เข4าใจเก่ียวกับกฎหมาย 
และมาตรฐานกับพัฒนา
เด็กปฐมวัย ร4อยละ 100 
2. ผู4บริหาร ครู ผู4ปกครอง 
ศึกษานิเทศก.แลเจ4าหน4าท่ี
ท่ีเก่ียวข4องกับปฐมวัย      
นําความรู4ท่ีได4รับไป
ประยุกต.ใช4ในการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับเด็ก
ปฐมวัย  

1,266,500 1,266,500 1,266,500 1,266,500 5,066,000 ศธ. 
พม. 
ศธ. 
มท. 

ศธจ. น�าน 
สพป.น�าน
เขต1,2 
พมจ. 
สสจ. 
อปท. 
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ยุทธศาสตรท่ี 6. การวิจัยและพัฒนาเผยแพร#องคความรู. 
 เปSาประสงค. 
 1)พัฒนาและรวบรวมองค.ความรู4ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  โดยส�งเสริม สนับสนุน ให4มีการวิจัย
ทดลองเพ่ือพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมและหลากหลายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ตัวชี้วัด 
 1) จํานวนองค.ความรู4 งานวิจัยทดลองเพ่ือพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมและหลากหลายในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเพ่ิมข้ึน 
  
 แนวทาง/มาตรการ 
 1) ส�งเสริม สนับสนุนให4มีการศึกษา  วิจัย  การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการพัฒนา
องค.ความรู4เรื่องเด็กปฐมวัย ขยายผลการวิจัยและเผยแพร�สู�ประชาชนและผู4เก่ียวข4องสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย
และโปรแกรมการพัฒนาเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสมและหลากหลายในการให4บริการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยรวมท้ังรูปแบบ               
การประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยส�งเสริมการวิจัยพัฒนาด4านวิชาชีพของผู4ประกอบอาชีพทางด4านนี้ส�งเสริม
องค.กรท่ีมีหน4าท่ีหลักในการพัฒนาองค.ความรู4ในการวิจัย ทดลอง และเสนอองค.ความรู4เพ่ือเสนอเป
นนโยบาย 
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การวิจัยพัฒนาและเผยแพร#องคความรู. 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค. เปSาหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดและ 
ค�าเปSาหมาย 

งบประมาณ แหล�ง
งบประมาณ 

หน�วยงาน
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 รวม 

1.โครงการส�งเสริมการวิจัย
พัฒนา 

-เพ่ือส�งเสรมิ สนับสนุนให4มี
การศึกษา การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาองค.
ความรู4 หรือนวัตกรรมท่ี
ส�งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยทุกกลุ�ม 
 

นวัตกรรมท่ีส�งเสริม
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ร4อยละ 100 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 - พมจ.น�าน 
- สถจ.น�าน 
- สสจ.น�าน 
- ศธจ.น�าน 

- พมจ.น�าน 
- สถจ.น�าน 
- สสจ.น�าน 
- ศธจ.น�าน 

1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิจัยส�งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

ผู4ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
เด็กปฐมวัยในจังหวัด
น�าน 

ร4อยละ 100 - - - - -   

1.2 ส�งเสริมการวิจัยงาน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

งานวิจัยส�งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(หน�วยจัดปฐมวัย 
หน�วยละ 1 ฉบับ/ปF) 

ร4อยละ 100 - - - - -   

2.โครงการ สนับสนุนทุนการ
วิจัยส�งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

- เพ่ือนําผลการศึกษาวิจัย
องค.ความรู4และนวัตกรรมไป
ใช4ส�งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย       ทุกกลุ�ม 

ผลงานวิจัย 4 ฉบับ
(หน�วยงานละ 1 
ฉบับ/ปF) 

ร4อยละ 100 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000   

2.1 สนับสนุนทุนวิจัย  ผู4ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
เด็กปฐมวัยนําองค.
ความรู4 นวัตกรรมจาก
การวิจัยไปใช4 

ร4อยละ 80 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000   
2.2 เผยแพร�และนําผลการ
ศึกษาวิจัย องค.ความรู4และ
นวัตกรรมไปใช4ส�งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

   

2.3 ติดตามผลการนํา
ผลการวิจัยไปใช4 
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ยุทธศาสตรท่ี 7. การบริหารจัดการ การสร.างกลไก การประสานการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล 
 เปSาประสงค. 

1) สร4างกลไกประสานการดําเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
2) พัฒนาระบบบาริหารจัดการ การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 

 ตัวชี้วัด 
1) ระบบการบริหารจัดการการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2) มีกลไกในการประสานงานการดําเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 

 แนวทาง/มาตรการ 
 1) สนับสนุนโครงการต�าง ๆ ท่ีมีจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย เช�น โครงการพัฒนาครอบครัว  
โครงการครอบครัวดีมีสุข เป
นต4น โดยสนับสนุนชุมชนท่ีมีการดําเนินการอยู�แล4วให4ได4ดําเนินการอย�างต�อเนื่อง          
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนโครงการอ่ืน ๆ ท่ีเป
นประโยชน.ต�อชุมชนในเมืองหมู�บ4าน/ตําบลต�าง ๆ ท่ีมุ�ง
พัฒนาเด็ก โดยอาศัยผู4นําท4องถ่ินเป
นแกนหลักและมีการประสานงานกับหน�วยงานของภาครัฐและเอกชนเป
นผู4ให4การ
สนับสนุน 
 2) จัดให4มีวิธีการประเมินผลการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยพ�อแม� ผู4ปกครอง ฯลฯ แบบง�ายท่ีสามารถใช4เอง
ได4 รวมท้ังรวบรวมแหล�งต�าง ๆ ท่ีพ�อแม� ผู4ปกครอง สามารถติดต�อขอคําแนะนํา หรือความช�วยเหลือได4 
 3) พัฒนาระบบการส�งต�อ เชื่อมโยงจากบ4านไปสู�สถานรับเลี้ยงเด็ก/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/อนุบาล
ศึกษาและระบบเชื่อมสัมพันธ.ท่ีต�อเนื่องระหว�างพ�อแม� ผู4ปกครองกับผู4ดูแลเด็กประเภทต�างๆ ท่ีให4บริการสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 4) พัฒนาแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กท่ีเหมาะสมตามวัยเพ่ือให4สถานพัฒนาเด็กและหน�วยงานท่ี
เก่ียวข4องสามารถนําไปใช4ได4 
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร.ท่ี 7 การบริหารจัดการ การสร4างกลไกการประสานการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตามตัวชีวัดเด็กปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปHาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดและค#า

เปHาหมาย 
งบประมาณ แหล#ง

งบประมาณ 
หน#วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 รวม 

1.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ การสร4าง
กลไก ประสานงานการ
ดําเนินงานการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
-จัดทํารูปแบบระบบบรหิาร
จัดการ 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด 
-จัดทําตัวช้ีวัดการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
- สร4างกลไก ประสานงาน
การดําเนินงานการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
-ตั้งศูนย.ประสานงานกลาง 
 -ทําFlowchart 
-เผยแพร�ทางเว็บไซต. 

-เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด 
- เพ่ือสร4างกลไก 
ประสานงานการดําเนินงาน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด 
-จัดทําตัวช้ีวัด 
-ตั้งศูนย.ประสานงานกลาง 

- คณะกรรมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัด   
- เครือข�ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด 
-มีตัวช้ีวัดการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
-มีศูนย.ประสานงาน
กลางด4านปฐมวัย 
 

- มีระบบบรหิาร
จัดการการพัฒนา
เด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด ท่ีมี
ประสิทธิภาพตาม
ตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 
- มีกลไกในการ 
ประสานงานการ
ดําเนินงานการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัด 
-มีศูนย.ประสานงาน
เก่ียวกับเด็กปฐมวัย 

150,000 150,000 150,000 150,000 600,000 ศธจ. 
สธ. 

อปท. 
พม. 

ศธจ. 
สธ. 

อปท. 
พม. 
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร.ท่ี 7 การบริหารจัดการ การสร4างกลไกการประสานการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล ตามตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปHาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดและค#า

เปHาหมาย 
งบประมาณ แหล#ง

งบประมาณ 
หน#วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 รวม 

2.โครงการตดิตามและ
ประเมินผลการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
- ตั้งคณะทํางานติดตาม
ประเมินผล 
-จัดทําเครื่องมือ 
-สร4างการรับรู4ความเข4าใจใน
การประเมินผล 
- จัดทําแผนออกประเมิน 
- สรุปรายงาน 
 

-เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
- เพ่ือพัฒนา
นวัตกรรม 
เครื่องมือสําหรับ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
- เพ่ือติดตามการ
ดําเนินงานการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

- คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 
- แต�ละหน�วยงานมี
นวัตกรรม/
เครื่องมือในการ
ติดตามและ
ประเมินผล 
- แต�ละหน�วยงานมี
การจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู4 
 

- คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
ได4รับการพัฒนาร4อยละ 
100 
- หน�วยงานแต�ละ
หน�วยงานมีเครื่องมือ
ในการติดตามและ
ประเมินผล ร4อยละ 
100 
- แต�ละหน�วยงานมีการ
จัดกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู4ร4อยละ 100 

300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 ศธจ. 
สธ. 

อปท. 
พม. 

ศธจ. 
สธ. 

อปท. 
พม. 
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร.ท่ี 7 การบริหารจัดการ การสร4างกลไกการประสานการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปHาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดและค#า

เปHาหมาย 
งบประมาณ แหล#ง

งบประมาณ 
หน#วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 รวม 

3. โครงการ Nan 
Symposium Childhood 
 
 
- การประชุมคณะ
ดําเนินงานการส�งเสริม
พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด 
 
-กิจกรรมจัดมหกรรม Nan 
Symposium Childhood 
 

-เพ่ือให4
คณะกรรมการ
ได4รับทราบผลการ
ดําเนินงาน 
แนวทาง การ
แก4ป:ญหา 
อุปสรรค 
ข4อเสนอแนะ ของ
การ พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับ
จังหวัด 
-เพ่ือแลกเปลีย่น
เรียนรุ4การ
ดําเนินงานส�งเสรมิ
การพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยระดับ
จังหวัด 
 
 

หน�วยงานหลักท่ี
ดําเนินการจัดการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
พม. 
ศธจ.น�าน 
- สพป.น�าน เขต 1 
- สพป.น�าน เขต 2 
- สช. 
- สศศ. 
อปท.น�าน 
สธ. 
 
 
 
 

- คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการและ
เครือข�าย มสี�วนร�วม 
สนับสนุน ส�งเสรมิการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
ดําเนินการประชุม
อย�างน4อย 2 เดือน / 
ครั้ง 
- ทุกหน�วยงานเข4าร�วม
กิจกรรมจัด
นิทรรศการเก่ียวกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัด 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 ศธจ. 
สธ. 

อปท. 
พม. 

ศธจ. 
สธ. 

อปท. 
พม. 
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8. เง่ือนไขสู#ความสําเร็จ 
 1) รัฐประกาศนโยบายให4ชัดเจนท่ีจะสนับสนุนส�งเสริมให4มีการดําเนินการด4วยการจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยถือเป
นการลงทุนท่ีสําคัญ 
 2) ทุกส�วนของสังคมต้ังแต�ครอบครัว ชุมชน หน�วยงานของรัฐ เอกชน ธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และ
สถาบันสังคมต�าง ๆ ต4องตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาเด็กอายุ 3-5 ปF และเห็นความจําเป
นในการวางรากฐาน
ท่ีม่ันคงต�อชีวิต 
 3) ต4องมีความร�วมมือกันระหว�างทุกส�วนในสังคมในการพัฒนาและการให4บริการสําหรับเด็กปฐมวัย
อย�างเป
นระบบ มีความหลากหลาย และต�อเนื่อง เพ่ือให4เกิดกระบวนการการเรียนรู4ท่ีมีคุณภาพ 
 4) ต4องมีการประสานงานกันชัดเจนระหว�างหน�วยงานหลักท่ีดูแลเด็กปฐมวัย ท้ังหน�วยนโยบาย หน�วย
ปฏิบัติ และหน�วยงานวิชาการ 
 5) กําหนดมาตรฐานของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และต4องมีการประเมินผล 
 6) ต4องดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเป
นรายละเอียด พร4อมท้ังกําหนดตัวบ�งชี้และติดตามผลทุกระดับ 
 7) ต4องมีทรัพยากรบุคคล เงิน และอุปกรณ.เครื่องใช4ให4เพียงพอในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมี
ทรัพยากรเพียงพอในการติดตามประเมินผล 
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 แผนพัฒนาเด็ก 
พ.ศ.2560-2564 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) 

แผนยุทธศาสตรพัฒนาเด็ก 
พ.ศ.2560  จังหวัดน#าน 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุยจังหวัดน#าน 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา       
เด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดน#าน 

พ.ศ. 2561-2564 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา        
เด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดน#าน 

พ.ศ. 2561-2564(ฉบับปรับปรุงแก.ไข 2562) 

วิสัยทัศน เด็กปฐมวัยทุกคนได4รับการพัฒนาอย�างรอบ
ด4านเต็มตามศักยภาพ เป
นพ้ืนฐานของความ

เป
นพลเมืองคุณภาพ 

เด็กปฐมวัยจังหวัดน�าน 
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย เป
นคนดี  

คนเก�ง  และมีความสุข 

เด็กปฐมวัยจังหวัดน�าน มีพฒันาการสมวัย
และได4รับการเลี้ยงดูอย�างมีคุณภาพตาม

มาตรฐานโดยความร�วมมือจากทุกภาคส�วน 

เด็กปฐมวัยจังหวัดน�าน มีพฒันาการสมวัยและ
ได4รับการเลี้ยงดูอย�างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

โดยความร�วมมือจากทุกภาคส�วน 

พันธกิจ/
นโยบาย 

1. เด็กปฐมวัยทุกคนต4องได4รับการพัฒนา
อย�างรอบด4าน อย�างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ
ตามวัยและต�อเนื่อง  
2. การพัฒนาเด็กตามข4อ 1 ต4องจัดให4เป
น
ระบบและมีความสัมพันธ.ระหว�างกันโดย
บูรณาการชัดเจนระหว�างหน�วยงานราชการ 
และที่ไม�ใช�ราชการ ระหว�างวิชาชีพที่สัมพันธ.
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และระหว�างระดับ
ต�างๆ ของการบริหารราชการแผ�นเดินจาก
ระดับชาติ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค และส�วน
ท4องถ่ิน  
3. รัฐและทุกภาคส�วนต4องร�วมกันระดม
ทรัพยากรให4เพียงพอแก�การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามนโยบายข4อ 1 

1. จัดให4มีชุดองค.ความรู4และสื่อการ
เรียนการสอนด4านการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให4เหมาะสมตามช�วงวัย 
2. ส�งเสริม  สนบัสนุน  
 ให4ครอบครัวและเครือข�ายในการดูแล
เด็กปฐมวัยให4เข4มแข็ง 
3. ส�งเสริม  สนบัสนุน   
พัฒนาศักยภาพของครอบครัวและผู4
เลี้ยงดูเด็กให4ปฏิบัติหน4าทีไ่ด4ตามความ
เหมาะสม 
4. กําหนดมาตรฐานการจัดการศึกษา
ก�อนวัยเรียน 
แบบบูรณาการในระดับจังหวัด  และ
การประเมินความพร4อมตามมาตรฐาน
ที่กําหนด 

1. ส�งเสริมให4เด็กปฐมวัยจังหวัดน�านทุกคน
ได4รับการอบรมเลี้ยงดูอย�างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
2. พัฒนาศักยภาพผู4ที่เก่ียวข4องในเร่ืองการ
อบรมเลี้ยงดู ส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 
3. ส�งเสริมให4มีการจัดและพัฒนา
สภาพแวดล4อมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยตาม
บริบทของแต�ละพ้ืนที่ในจังหวัดน�าน 
4. พัฒนาเครือข�ายในเร่ืองการอบรมเลี้ยงดู 
ส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยจังหวัดน�าน 
5. พัฒนาฐานข4อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย 
สถานศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข4องให4
สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นข4อมูลเพ่ือ
ใช4ร�วมกับหน�วยงานอ่ืนได4 

1. ส�งเสริมให4เด็กปฐมวัยจังหวัดน�านทุกคน
ได4รับการอบรมเลี้ยงดูอย�างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห�งชาติ 
พ.ศ. 2561 
2. พัฒนาศักยภาพผู4ที่เก่ียวข4องในเร่ืองการ
อบรมเลี้ยงดู ส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 
3. ส�งเสริมให4มีการจัดและพัฒนา
สภาพแวดล4อมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยตาม
บริบทของแต�ละพ้ืนที่ในจังหวัดน�าน 
4. พัฒนาเครือข�ายในเร่ืองการอบรมเลี้ยงดู 
ส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
จังหวัดน�าน 
5. พัฒนาฐานข4อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย 
สถานศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข4องให4สามารถ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข4อมูลเพ่ือใช4ร�วมกับ
หน�วยงานอ่ืนได4 

ตารางเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเด็ก ในระดับต�างๆ 
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 แผนพัฒนาเด็ก 
พ.ศ.2560-2564 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) 

แผนยุทธศาสตรพัฒนาเด็ก 
พ.ศ.2560  จังหวัดน#าน 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุยจังหวัดน#าน 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา       
เด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดน#าน 

พ.ศ. 2561-2564 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา        
เด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดน#าน 

พ.ศ. 2561-2564(ฉบับปรับปรุงแก.ไข 2562) 

เปHาประสงค เด็กปฐมวัยทุกคน ซ่ึงหมายถึงเด็กทุกคนที่อยู�
ในประเทศไทย รวมถึงเด็กที่เป
นลูกแรงงาน
ต�างชาติและเด็กที่ไม�ได4มาจากครอบครัวไทย 
ที่อาศัยอยู�ในประเทศไทย ต4องได4รับการ
พัฒนาอย�างรอบด4าน อย�างมีคุณภาพ ตาม
ศักยภาพ ตามวัย และต�อเนื่อง และสามารถ
เข4าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และ
สวัสดิการสงัคมได4อย�างเท�าเทียมกัน 

เด็กปฐมวัยทุกคนได4รับการพัฒนาให4
เต็มตามศักยภาพ และเหมาะสมกับวัย 
มีพัฒนาการ ด4านร�างกาย  อารมณ.  
จิตใจ สังคม และด4านสติป:ญญา  
เป
นเด็กดี  มีคุณธรรม ได4รับการ
คุ4มครองอยู�ในสังคมได4อย�างปลอดภัย 
และมีความสุข 
 

1. เพ่ือให4เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด4าน
ร�างกาย อารมณ. – จิตใจ สังคม และ
สติป:ญญา เต็มตามศักยภาพ 
2. เพ่ือให4ครอบครัว สังคม ชุมชน องค.กร
ภาครัฐ และเอกชน เข4ามามีส�วนร�วมในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. เพ่ือใช4เป
นแนวทางในการดําเนินงานด4าน
การส�งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่บูรณา
การกับทุกภาคส�วน 

1. เพ่ือให4เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด4าน
ร�างกาย อารมณ. – จิตใจ สังคม และสติป:ญญา 
เต็มตามศักยภาพ 
2. เพ่ือให4ครอบครัว สังคม ชุมชน องค.กร
ภาครัฐ และเอกชน เข4ามามีส�วนร�วมในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. เพ่ือใช4เป
นแนวทางในการดําเนินงานด4าน
การส�งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่บูรณาการ
กับทุกภาคส�วน 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดและการให4เด็กเข4าถึง
บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย  
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบทบาทความ
เป
นพ�อเป
นแม� (Parenting) การอบรมเลี้ยงดู 
และบทบาทของครอบครัว  
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการให4บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย  
ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดระบบข4อมูลและ
ตัวชี้วัด  
ยุทธศาสตรที่ 5 การปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ ที่เก่ียวกับเด็กปฐมวัยและการ
ดําเนินการตามกฎหมาย  

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดและการให4เด็ก
เข4าถึงบริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบทบาทการ
เป
นพ�อแม� การอบรมเลี้ยงดู และ
บทบาทของครอบครัว 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ
การให4บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย 

     ยุทธศาสตร 4 การจัด 
    ระบบข4อมูลและตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร.ที่ 5 การสนับสนนุให4
หน�วยงานที่เก่ียวข4องปฏิบัติตาม
กฎหมายและมาตรฐานการพัฒนาเด็ก

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดและการให4เด็กเข4าถึง
บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย  
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบทบาทความ
เป
นพ�อเป
นแม� (Parenting) ในการอบรม
เลี้ยงดู และบทบาทของครอบครัว  
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการให4บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย  
ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดระบบข4อมูล
สารสนเทศและตัวชี้วัด ด4านเด็กปฐมวัย 
ยุทธศาสตรที่ 5 สร4างความเข4าใจในกฎหมาย 
กฎระเบียบ ที่เก่ียวกับเด็กปฐมวัยและการ
ดําเนินการตามกฎหมาย  

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดและการให4เด็กเข4าถึง
บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย  
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบทบาทความเป
น
พ�อเป
นแม� (Parenting) ในการอบรมเลี้ยงดู 
และบทบาทของครอบครัว  
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการให4บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย  
ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดระบบข4อมูลสารสนเทศ
และตัวชี้วดั ด4านเด็กปฐมวัย 
ยุทธศาสตรที่ 5 สร4างความเข4าใจในกฎหมาย 
กฎระเบียบ ที่เก่ียวกับเด็กปฐมวัยและการ
ดําเนินการตามกฎหมาย  
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 แผนพัฒนาเด็ก 
พ.ศ.2560-2564 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) 

แผนยุทธศาสตรพัฒนาเด็ก 
พ.ศ.2560  จังหวัดน#าน 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุยจังหวัดน#าน 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา       
เด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดน#าน 

พ.ศ. 2561-2564 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา        
เด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดน#าน 

พ.ศ. 2561-2564(ฉบับปรับปรุงแก.ไข 2562) 

ยุทธศาสตรที่ 6 การวิจัยพัฒนาและเผยแพร�
องค.ความรู4  
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการ การสร4าง
กลไก การประสานการดําเนนิงาน และการ
ติดตามประเมินผล 

ปฐมวัยที่เก่ียวข4อง 
ยุทธศาสตร 6  การวิจัย พัฒนาและ
เผยแพร�องค.ความรู4 
ยุทธศาสตรที่ 7  การบริหารจัดการ 
การติดตาม ประเมินผล และการสร4าง
เครือข�ายการประสานงาน 

ยุทธศาสตรที่ 6 การวิจัยพัฒนาและเผยแพร�
องค.ความรู4  
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการ การสร4าง
กลไก การประสานการดําเนนิงาน และการ
ติดตามประเมินผล 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 6 การวิจัยพัฒนาและเผยแพร�
องค.ความรู4  
ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการ การสร4าง
กลไก การประสานการดําเนนิงาน และการ
ติดตามประเมินผล 
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