
การด้าเนินการป้องกันการจมน ้า 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โดย  
นายศตพงษ์  สุนทรารักษ์ 

รกน.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะ
และการศึกษาท้องถิ่น  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  



ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
General Information about Local Education 

ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2560  

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

7,565 อปท.  
(ไม่รวม กทม./เมืองพทัยา) 

19,429 ศูนย์ 

889,432 คน 
 
 ครูผู้ดูแลเดก็/ผู้ดูแลเดก็ 

52,207 คน 
 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของท้องถิ่น 

โรงเรียนอนุบาล 

 754 อปท. 
(ไม่รวม กทม./เมืองพทัยา) 

 

 1,246  โรง 

146,396 คน 
 
 ครู 

4,592 คน 
 
 ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2560  



ท้าไมเราจึงต้องพัฒนาเด็กปฐมวัย? เด็กปฐมวัย (แรกเกิด-6ปี)  

 เป็นวัยที่ส ำคัญและเหมำะสมที่สุด 
ในการปูพื นฐานเพื่ อยกระดับ 
ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
น อ ก เ ห นื อ จ ำ ก ก ำ ร อ ยู่ ร อ ด 
ป ล อ ด ภั ย ก ำ ร อ บ ร ม เ ลี้ ย ง ดู  
ส่งเสริมพัฒนำเด็กอย่ำงถูกต้อง 
และเหมำะสม 

เด็กไทยมีระดับ IQ ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

เด็กมีคะแนนไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 98.23 ถือเป็น
ระดับสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ค่อนไป
ทางต่้ากว่าค่ากลางของมาตรฐานสากล 
ในยุคปัจจุบัน (IQ = 100)  

 เป็นช่วงวัยที่ส้าคัญที่สุดของการ
เจริญเติบโตทุกด้าน ทั้งร่ำงกำย 
จิตใจ-อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ 
โดยเฉพำะด้ำนสมองซึ่งเติบโตถึง
ร้อยละ 80 ของผู้ใหญ ่

เด็กไทย 23% ยังต้องได้รับการพัฒนา EQ 
เด็กมีระดับ EQ อยู่ ในระดับปกติขึ นไป  
ร้อยละ 77 และ EQ อยู่ในระดับควรได้รับ
การพัฒนา ร้อยละ 23  

ข้อมูลสถิติ : สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 



เป้าหมายและกระบวนการในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 เด็กปฐมวัยได้รับการเลี ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสม
มีพัฒนาการและการเจริญเติบโตอย่างเต็ม
ศักยภาพอย่างองค์รวม 

 

 เด็กปฐมวัยอยู่ในสภาพแวดล้อม 
ที่สะอาด ปลอดภัย และเอื อต่อการ
เรียนรู้ 

นโยบายการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ของ อปท. 

1. ปลูกฝังจิตส ำนึกในเรื่อง “วินัยในเด็กปฐมวัย” 
2. กำรป้องกันการจมน ้าในเด็กปฐมวัย 
3. กำรพัฒนำภาษาอังกฤษในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
4. กำรจัดกิจกรรมธรรมศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย 
5. กำรประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่กำรเรียนกำรสอน  
6. กำรจัดมุมหนังสือและมุมการอ่าน 
7. เปิดภำคเรียนตลอดทั้งปีงบประมำณ 



•กำรใช้สระว่ำยน้ ำหรืออ่ำงเล่นน้ ำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก : จัดหลักสูตรสอน 
ว่ำยน้ ำเพื่อเอำชีวิตรอด , จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ป้องกันกำรจมน้ ำ 
• เกณฑ์ควำมปลอดภัย : จัดสภำพแวดล้อมรอบตัวเด็กให้ปลอดภัย, เฝ้ำระวัง

ดูแล ปกป้องคุ้มครองเด็ก, สอนเด็กให้รู้กฎแห่งควำมปลอดภัย 
• ให้รู้จักแหล่งน้ ำเสี่ยง : เน้นกำรสอน “อย่าใกล้  อย่าเก็บ  อย่าก้ม” 
•สอนครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กรู้วิธีช่วยเหลือคนตกน้ ำ จมน้ ำ : เน้นหลัก  
  “ตะโกน โยน ยื่น” 

 

แนวทางการป้องกันการจมน ้าในเด็กปฐมวัย 



การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาท้องถิ่นที่ผ่านมา  

• วางแผนงานบุคคล พิจารณาสรรหาบุคลากร ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  

• การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ
ในกลุ่มสาระทุกกลุ่ม รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ๆ  

• จัดอบรม ให้ความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความสามารถให้กับครู ครู
ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

• สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ อปท. และ 
สถานศึกษาในสังกัด  

• พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการศึกษาทุกระดับและประเภท 
รวมถึงเตรียมความพร้อมในการประเมินภายนอกจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

• พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และระบบงานทะเบียน
วัดผลและการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  

• จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

• เร่งรัดจัดกำรศึกษำให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอกันในกำรเข้ำรับบริกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 12 ปี ให้ได้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  
โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ตำมรัฐธรรมนูญ 

• จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้ อปท. :  
- เงินเดือน ค่าตอบแทน ประกันสังคม สวัสดิการ เงินประกันสังคม 
ทุนการศึกษา ให้แก่ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก  
- ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอาหารเสริม (นม) และค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด อปท. 
- ค่าจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 

• จัดท ามาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
อปท., มาตรฐานการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด อปท.) 
ปรับปรุงแปลนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

• สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท ารายละเอียด สาระหลักสูตรแกนกลาง และสาระ
หลักสูตรท้องถ่ิน ที่เน้นความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระบบการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย 

• ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
UNICEF สสส. เป็นต้น  

• สนับสนุนกิจกรรมทักษะชีวิต และกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองท้องถ่ิน, ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน, สร้างภูมิคุ้มกัน 
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 



การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 กำรจัดสรรอัตรำข้ำรำชกำรครูผู้ดูแลเด็กให้แก่ อปท.  
 กำรอบรมพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/หัวหน้ำศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็ก เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยท่ีเข้ำรับ
บริกำรในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

 กำรส่งเสริมกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำกำรศึกษำ
ปฐมวัย 
 

 จัดสรรงบประมำณเงินอุดหนุนให้ อปท. :  
    - เงินเดือน ค่ำตอบแทน ประกันสังคม สวัสดิกำร  
เงินประกันสังคม ทุนกำรศึกษำ ให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก  
และพนักงำนจ้ำงผู้ดูแลเด็ก  
    - ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ค่ำอำหำรเสริม (นม)  
และค่ำอำหำรกลำงวัน 
    - ค่ำก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 จัดท ำมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
(6 ด้ำน : ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนบุคลำกร ด้ำนอำคำร สถำนที่ สิ่งแวดล้อม 
และควำมปลอดภัย ด้ำนวิชำกำรและกิจกรรมตำมหลักสูตร ด้ำนกำรมีส่วนร่วม
และส่งเสริมสนับสนุน และด้ำนส่งเสริมเครือข่ำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย )   

       
 

 จัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำส ำหรับประกันคุณภำพภำยในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก (มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน + ขั้นพัฒนำ)  

 จัดท ำระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ 
อปท. ( Child development Center Information 
System : CCIS)  

   
 

 จัดท ำคู่มือแนวทำงกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำหรับเด็กอำยุ  
2 – 3 ปี และ 3 – 5 ปี) 

 สนับสนุนองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดประสบกำรณ์
ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยร่วมกับหน่วยงำน
ภำยนอก (UNICEF, สสส., ศอ.บต., สธ., ศธ., พม., เป็นต้น)   



แนวทางการพัฒนา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินงาน
ของ อปท. ด้านการพัฒนาการ
จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท . ให้มีคุณภาพ และ
เป็นไปตามมาตรฐาน 

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีเครือข่าย
ความร่วมมือ และบูรณาการงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 

พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ทักษะ ความสามารถ ด้านการ
ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ส่งเสริมการปลูกฝังการสร้าง
จิ ต ส้ า นึ ก  ก า ร มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม มีวินัย และความ
เป็นพลเมือง ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 



การบูรณาการงาน 4 กระทรวงหลัก 
เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       กระทรวงมหาดไทย       กระทรวงสาธารณสุข       กระทรวงศึกษาธิการ       กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 

1. จัดสรรงบประมาณในด้านต่างๆ เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. จัดท าแบบแปลนมาตรฐานอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ก่อสร้างศูนย์ฯ ตามแบบ 
3. ก าหนดให้ อปท. จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลโดยใช้
มาตรฐานท่ี สถ. ก าหนด 
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพโดย
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น รวมท้ังอบรมพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ 
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานเชิงบูรณา
การกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในระดับ
พ้ืนท่ีในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
เร่ืองต่างๆ 

 
 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจรวมทั้งถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก และพ่อแม่ 
ผู้ปกครองในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ตาม
หลักวิชาการ ดังนี้ 
        1.1 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
        1.2 โภชนาการของเด็กปฐมวัย 
        1.3 การดูแลและป้องกันโรคต่างๆ ในเด็ก
ปฐมวัย 
        1.4  การจัดสภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. สนับสนุนให้หน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น รพ .สต. 
หรือสถานีอนามัยประจ าต าบล ท างานประสานกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลเพ่ือ
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยและพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 
3. การให้องค์ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองในเรื่องการดูแลเด็กพิเศษ เพ่ือให้ได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียม 

 
 

1. จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือใช้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล 
2. พัฒนาครูปฐมวัยในระดับสถาบันอุดมศึกษาให้
สามารถผลิตครูทีม่คีณุภาพ มีความรู้ความสามารถ 
และมีจรรยาบรรณของความเป็นครู 
3. ประสานความร่วมมือการส่งต่อเด็กปฐมวัยใน
ระดับพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถส่งต่อ
เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่โรงเรียนในระดับ
อนุบาลหรือประถมศึกษาของ สพฐ. ได้อย่างมี
คุณภาพ และเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

1. จัดท ามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
2. ให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อม
ในการเป็นพ่อแม่มือใหม่ และการเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว  
3. การพัฒนากลไกการท างานด้านครอบครัวใน
ชุมชนกับ อปท. เพ่ือให้ อปท. มีเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความเข้าใจในการท างาน
ด้านครอบครัว 
4. ส่งเสริมและผลักดันให้เด็กปฐมวัย 2 – 6 ปี  
ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาได้เข้าศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง 

 





 

ความร่วมมือกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
   

ลงพื้นที่เยี่ยมชมสนำมเด็กเล่น สร้ำงปัญญำ ตำมแนวทำงเล่น
ตำมรอยพระยุคลบำท และร่วมหำรือแนวทำงกำรยกระดับ
มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ อปท .  
โดยน ำแนวทำงของ “สนำมเด็กเล่น สร้ำงปัญญำ” ที่มี
ลักษณะเป็นกำรเล่นในธรรมชำติ กิจกรรมต่ำงๆ จะยึด
ธรรมชำติเป็นหลัก ใช้สวนป่ำเป็นตัวสร้ำงคลื่นสมองให้พร้อม
รับกำรเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ควำมรอบรู้ 
ในสิ่งที่ ใช้ได้จริง รวมถึงกำรเล่นตำมรอยพระยุคลบำท  
มำปรับใช้กับสนำมเด็กเล่นของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ อปท. 



อาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 



อาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 



เคร่ืองเล่นเสริมพฒันาการเดก็เลก็ 



สนามเดก็เล่นสร้างปัญญา 



กิจกรรมเพื่อการพัฒนาคณุภาพชีวิตของเด็กปฐมวัย 
ในสถานศึกษาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 


