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คํานํา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 กําหนดให้เด็กปฐมวัย ได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐตามที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย โดยมุ่งเน้นให้พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู ผูด้ ูแลเด็ก และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยมีความรู ้ ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการเลี้ยงดู การสร้างประสบการณ์ การส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเกิด
การเรี ยนรู ้และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
มาตรฐานการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ได้จดั ทําขึ้นนี้ กรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นได้ปรับปรุ งเนื้ อหา หลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสื อ
สั่งการ รวมทั้งอํานาจหน้าที่ ตามบริ บทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ให้มีความเหมาะสมและเป็ น
ปั จจุบนั เพื่อรองรับนวัตกรรมต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใช้เป็ นแนวทางใน
การดํา เนิ น งานศู น ย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ก ให้เ ป็ นไปอย่า งมี ร ะบบ มี ม าตรฐานและมี คุณ ภาพตามหลัก วิ ช าการ
สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 และเป็ นการเตรี ยมความ
พร้อมที่จะรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ซึ่ งรัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 18 สิ งหาคม 2552 มีมติเห็นชอบ
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแล้ว
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นขอขอบคุณคณะผูจ้ ดั ทํา ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ กี่ ยวข้องทุกท่านที่
ร่ วมกันคิดและให้ขอ้ เสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ตลอดจนขอขอบคุณองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และ
หน่วยงานต้นสังกัดที่ให้ความร่ วมมืออย่างดียิ่ง ทําให้การจัดทํามาตรฐานการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี หวังว่ามาตรฐานการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและผูเ้ กี่ยวข้องที่
จะใช้ในการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมเต็มศักยภาพตามวัย
เป็ นคนดี มีคุณธรรม มีสติปัญญา และสามารถดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
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บทนํา
เดิมองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล ได้จดั การศึกษาปฐมวัยแก่เด็กอายุ 3-5 ขวบ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้เทศบาลเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการ เพื่อมุ่งพัฒนา
ความพร้อมแก่เด็กในวัย 3-5 ขวบ ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และมี
ความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา
ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ที่ ด ํา เนิ น การจัด ตั้ง สถานพัฒ นาเด็ ก ปฐมวัย ได้แ ก่ กรมการพัฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย ดําเนิ นการในศูนย์เด็กเล็ก จํานวน 7,520 แห่ ง กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิ การ
(ปั จ จุ บนั อยู่ใ นสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) ดํา เนิ นการในวัด /มัสยิด จํานวน 4,155 แห่ ง และสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ (สปช.) ดําเนิ นการในโรงเรี ยน เรี ยกว่าการจัดการศึกษาอนุ บาล 3
ขวบ จํานวน 2,651 แห่ ง รวมทั้งสิ้ น 14,326 แห่ง
ส่ วนราชการดังกล่าวต่างมีวตั ถุประสงค์ ในการพัฒนาเด็กวัย 3-5 ขวบ ให้มีความพร้อมด้านร่ างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา
เช่ นเดี ยวกัน แต่ ก็มีโครงสร้ างการบริ หารงานและความเป็ นเอกภาพในการบริ หารจัดการที่ แตกต่างกัน
กล่ า วคื อ ศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก ของกรมการพัฒ นาชุ ม ชนบริ ห ารงานโดยคณะกรรมการพัฒ นาเด็ ก ซึ่ ง
ประกอบด้ว ย ตัว แทนผูป้ กครอง/ผูน้ ํา ท้อ งถิ่ น ศู น ย์อ บรมเด็ก ก่ อ นเกณฑ์ ในวัด /มัส ยิด บริ ห ารงานโดย
คณะกรรมการ บริ หารศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ ในวัด/มัสยิด ประกอบด้วย ผูแ้ ทนครู ผูส้ อน ผูแ้ ทนครู พี่เลี้ยง
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนองค์กรชุ มชน ผูแ้ ทนสถานศึกษา และผูท้ รงคุณวุฒิ โดยมีเจ้าอาวาส/อิหม่าม เป็ น
ประธาน และการจัดการศึ กษาอนุ บาล 3 ขวบ ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึ กษาแห่ งชาติ
(สปช.) บริ หารงานโดยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ต่อมาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่าง ๆ ดําเนินการได้ถ่ายโอนให้เทศบาล และองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล ซึ่ งเป็ นหน่ วยการปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการกระจายอํานาจจาก
รัฐบาล เป็ นผูร้ ับผิดชอบดําเนิ นการแทนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็ นต้นมาจนถึงปั จจุบนั ตามพระราชบัญญัติ
กํา หนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํา นาจให้แ ก่ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ. 2542 ภายใต้ก าร
ส่ งเสริ มสนับสนุนการดําเนิ นงานของกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่นทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ
และการพัฒนาบุคลากร
ศูนย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็กที่ ส่วนราชการต่ าง ๆ ถ่ ายโอนให้องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นและที่ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ถือว่าเป็ นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 18 และมาตรา 4 แต่ก็ยงั มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในด้านโครงสร้างการบริ หารงาน ได้แก่ ด้าน
บุคลากร ด้านการบริ หารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตรด้านอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่ วมและสนับสนุนจากชุมชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งองค์กรปกครอง
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ดังนั้นกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงได้จดั ทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็ นแนวทางให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นถือ
ปฏิบตั ิในการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน แบ่ง
มาตรฐานออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านบุคลากร และการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2. ด้านอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
3. ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
4. ด้านการมีส่วนร่ วม และสนับสนุนจากชุมชน
ปี พ.ศ. 2553 กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นเห็นว่า มาตรฐานการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่จดั ทําขึ้นใน ปี พ.ศ. 2547 นั้น ควรจะปรับปรุ งเนื้ อหาหลักเกณฑ์ หรื อ
หนังสื อสั่งการต่าง ๆ ให้เป็ นปั จจุ บนั สอดคล้องกับนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้ดาํ เนิ นการ
ปรับปรุ งมาตรฐานการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยแบ่งมาตรฐาน
ออกเป็ น 6 ด้าน ดังนี้
1. มาตรฐานด้ านการบริหารจัดการศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
2. มาตรฐานด้ านบุคลากร
3. มาตรฐานด้ านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้ อมและความปลอดภัย
4. มาตรฐานด้ านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสู ตร
5. มาตรฐานด้ านการมีส่วนร่ วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่ วน
6. มาตรฐานด้ านส่ งเสริมเครือข่ ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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นิยามศัพท์
ศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่ งเสริ มพัฒนาการ การ
เรี ยนรู ้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม ด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา สังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
หัวหน้ าศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก หมายถึง บุคลากรที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นคัดเลือกและแต่งตั้งจากครู ผดู ้ ูแล
เด็กเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการดําเนินงานในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ครู ผู้ดูแลเด็ก หมายถึง บุคลากรที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นคัดเลือกและแต่งตั้งจากผูท้ ี่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่หลักในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่ งเสริ มพัฒนาการการเรี ยนรู ้ให้
เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก หมายถึง บุคลากรที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นคัดเลือกและแต่งตั้งจากผูท้ ี่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ เพื่ อปฏิ บตั ิ ห น้าที่ เ ป็ นผูช้ ่ วยครู ผูด้ ู แลเด็กในการอบรมเลี้ ย ง ประสบการณ์ และส่ งเสริ ม
พัฒนาการการเรี ยนรู ้ ให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา
เด็กเล็ก หมายถึ ง เด็กอายุร ะหว่า ง 2-5 ปี ที่ เ ข้ารั บการอบรมเลี้ ย งดู และพัฒนาความพร้ อมด้า นร่ า งกาย
อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
คณะกรรมการศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก หมายถึง บุคคลที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง
เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการดําเนิ นงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้มีประสิ ทธิภาพ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น หมายถึง องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตําบล และ
เมืองพัทยา
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1.2 การย้ าย/รวมศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
1) จัดเวทีประชาคม เพื่อสํารวจความต้องการของชุมชน
2) ให้คณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กนําเรื่ องเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเสนอ
ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
3) จัดทําแผนการย้าย/รวมศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
4) จัดทําประกาศย้าย/รวมศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
5) รายงานการย้าย/รวมศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นทราบ
ั นาเด็กเล็ก
1.3 การยุบเลิกศูนย์ พฒ
ให้คณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กศึกษาวิเคราะห์เหตุผลความจําเป็ นในการยุบ
เลิกศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และเสนอองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้นสังกัดเพื่อดําเนินการ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) จัดเวทีประชาคม เพื่อสํารวจความต้องการของชุมชน
2) นําผลการประชาคมพิจารณาเสนอผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อเสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
3) จัดทําประกาศยุบเลิกศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโดยให้มีผลเมื่อสิ้ นสุ ดภาคเรี ยน
4) รายงานการยุบเลิกศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่นทราบ
1.4 การให้ บริการ การอบรมเลีย้ งดู การจัดประสบการณ์ และส่ งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ศูนย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็กเป็ นสถานศึ กษาที่ ให้ก ารอบรมเลี้ ยงดู จดั ประสบการณ์ และส่ งเสริ ม
พัฒนาการเรี ยนรู ้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสม
ตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ระยะเวลาการจัดการเรี ยนรู ้และแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจึงต้องดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ องและเหมาะสมเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและพัฒนา
เป็ นไปตามวัยแต่ละช่ วงอายุ สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสู ตรการศึ กษา
ปฐมวัย ให้เด็กเล็กพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ดังนี้
1.4.1 ระยะเวลาเรี ยนรู ้ในรอบปี การศึกษา เริ่ มต้นปี การศึกษาในวันที่ 16 พฤษภาคม และ
สิ้ นปี การศึกษาในวันที่ 15 พฤษภาคม ของปี ถัดไป โดยให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเปิ ดภาคเรี ยนรวมกันแล้วไม่
น้อยกว่า 230 วัน และปิ ดภาคเรี ยนตามปกติในรอบปี การศึกษา ดังนี้
1) ภาคเรี ยนที่ 1 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 16 พฤษภาคม
วันปิ ดภาคเรี ยนวันที่ 11 ตุลาคม
2) ภาคเรี ยนที่ 2 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ 1 พฤศจิกายน
วันปิ ดภาคเรี ยนวันที่ 1 เมษายน ของปี ถัดไป
หมายเหตุ - หากวันเปิ ดภาคเรี ยนตรงกับวันหยุดราชการให้เปิ ดเรี ยนในวันทําการถัดไป
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- กรณี ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กใดประสงค์จะเปิ ดและปิ ดภาคเรี ยนแตกต่างไปจากที่กาํ หนดไว้ตาม
ข้อ 1.4.1 สามารถดําเนิ นการได้ตามความต้องการของชุ มชนและความพร้ อมขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น นั้น
- การกําหนดระยะเวลาเรี ยนรู ้ การเปิ ดและปิ ดภาคเรี ยนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทํา
เป็ นประกาศ
1.4.2 การให้บริ การส่ งเสริ มสนับสนุนเด็กเล็ก ได้แก่
1) อาหารกลางวัน
2) อาหารว่าง
3) เครื่ องนอน
4) อาหารเสริ ม (นม)
5) วัสดุ สื่ อ อุปกรณ์การศึกษา และวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
6) การตรวจสุ ขภาพเด็กเล็กประจําปี โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
7) บริ การอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความพร้อม เช่ น เป็ นศูนย์ 3 วัย
และหรื อศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน เป็ นต้น
1.4.3 การให้บริ การอบรมเลี้ยงดุ จัดประสบการณ์ และส่ งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู ้ให้เด็กเล็ก
อายุ 2-5 ปี ที่มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น หรื อใกล้เคียงได้ตามศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
1.4.4 จัดประสบการณ์ และส่ งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู ้ ให้เด็กเล็กมีการพัฒนาการครบทั้ง 4
ด้าน (ด้าน ร่ างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญา) เหมาะสมตามวัย ศักยภาพของเด็กแต่ละคนตาม
มาตรฐานการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร
1.4.5 กรณี จาํ เป็ นต้องใช้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเพื่อประชุม สัมมนา ฝึ กอบรม จัดกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตร หรื อกิจกรรมอื่นใดที่เป็ นประโยชน์ต่อราชการและชุมชน หรื อเหตุจาํ เป็ นอื่นที่ไม่อาจเปิ ดเรี ยนได้
ตามปกติ ให้ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สั่งปิ ดศูนย์พฒั นาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 15 วัน หากเป็ นเหตุ
พิเศษที่เกิดขึ้นจากภัยพิบตั ิสาธารณะ ให้ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สั่งปิ ดศูนย์พฒั นาเด็กเล็กได้
ไม่เกิน 30 วัน โดยให้ทาํ คําสัง่ ปิ ดเป็ นหนังสื อ และต้องกําหนดการเรี ยนชดเชยให้ครบตามจํานวนวันที่สงั่ ปิ ด
1.4.6 ในระหว่างปิ ดภาคเรี ยน หรื อปิ ดศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตามข้อ 1.4.5 ให้ผบู ้ ริ หารองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมีคาํ สั่งให้หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ผูช้ ่วยครู ผูด้ ูแลเด็ก หรื อพนักงาน
จ้างอื่นในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก มาปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเตรี ยมการด้านวิชาการ หลักสูตร การจัดการเรี ยนรู ้แก่
เด็กเล็ก สื่ อ นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดสภาพแวดล้อม หรื อการพัฒนาศูนย์ในด้านต่าง ๆ หรื องาน
ด้านการศึกษาปฐมวัยอื่น
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1.5 คณะกรรมการศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ประกอบด้วย บุคคลที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งโดยกําหนด
จํานวนตามความเหมาะสมจากชุมชน และผูด้ าํ รงตําแหน่ง ดังนี้
1) ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษา
2) ผูน้ าํ ทางศาสนา
3) ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
4) ผูแ้ ทนชุมชน
5) ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
6) ผูแ้ ทนครู ผดู ้ ูแลเด็ก/ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก
ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการ 1 คน เป็ นประธาน โดยมีหัวหน้าศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเป็ นกรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการโดยตําแหน่ ง และให้ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดํารงตําแหน่ งเป็ นที่ปรึ กษาของ
คณะกรรมการมีจาํ นวนตามความเหมาะสม ให้คณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีอาํ นาจหน้าที่ดงั นี้
1) กําหนดแนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ใน
ด้า นต่ าง ๆ ให้ไ ด้คุ ณ ภาพและมาตรฐานการดํา เนิ น งานศูน ย์พฒ
ั นาเด็ก เล็ก ตาม
นโยบายและแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2) เสนอแนะให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน การพัฒนาคุณภาพศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
แก่ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
3) เสนอแนะให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบเลิก หรื อย้ายรวมศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
4) พิจารณาเสนอผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เกี่ ยวกับการบริ หารงานด้าน
บุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
5) พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่ งเสริ มและพัฒนาศูนย์ฯ
ตามหลักวิชาการ และแผนพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
6) ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผปู ้ กครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการ จัด
การศึกษา และพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
7) ส่ งเสริ มสนับสนุนความร่ วมมือการพัฒนาเด็กเล็กของบุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
และระหว่างศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
8) ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรื อตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย กรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดกําหนด
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2. ด้ านการบริหารงบประมาณ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบริ หารงบประมาณศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ที่ได้รับการอุดหนุนจาก
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และเงินรายได้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตามแนวทางดังนี้
2.1 งบประมาณทีไ่ ด้ รับการอุดหนุนจากกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น จัดสรรเป็ นเงิ นอุ ด หนุ น ให้องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น นําไปใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าอาหารเสริ ม (นม)
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่าตอบแทน และค่าครองชีพของบุคลากร
- เงินประกันสังคม ของบุคลากร
- ค่าวัสดุการศึกษา
- ค่าพาหนะนําส่ งเด็กไปสถานพยาบาล
- ทุ น การศึ ก ษา หลัก สู ตรครุ ศาสตรบัณ ฑิ ต /ศึ ก ษาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาหารศึ ก ษา
ปฐมวัย ตามโครงการความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และกรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
- อื่น ๆ
โดยดําเนินการเบิกจ่ายรายการต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรร
2.2 งบประมาณเงินรายได้ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
วิธีการจัดหางบประมาณศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
- จัดทําแผนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ระยะ 3 ปี เพื่อนําเข้าสู่ แผนพัฒนาการศึ กษา และ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เสนอขอความเห็นชอบสภาท้องถิ่น
- จัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ
- จัดทําแผนจัดหาพัสดุรายปี
- จัดทําแผนจัดหาพัสดุ
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ
- จัดทําสมุดคุมงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่าง ๆ เพื่อการรายงานและการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
2.3 งบประมาณเงินรายได้ ของศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ดําเนิ นการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงิ น
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และหนังสื อสัง่ การที่เกี่ยวข้อง
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2.4 การจัดหาสื่ อ หนังสื อ วัสดุ อุปกรณ์ การเรียน และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิธีดําเนินการ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่ อ หนังสื อ วัสดุ อุปกรณ์การเรี ยน วัสดุ
อุปกรณ์การเรี ยน วัสดุพฒั นาเด็ก ประกอบด้วย ผูอ้ าํ นวยการสํานัก/กอง/หัวหน้าส่ วนการศึกษา หรื อผูแ้ ทน
เป็ นประธาน หั ว หน้า ศู น ย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ก ศึ ก ษานิ เ ทศก์ นัก วิ ช าการศึ ก ษา ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ด้า นการศึ ก ษา
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นสาธารณสุ ข และผูแ้ ทนผูป้ กครองในจํานวนที่เหมาะสม เป็ นกรรมการ
2) แจ้งหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ผดู ้ ูแลเด็ก/ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก สํารวจความ
ต้องการในการใช้สื่อ หนังสื อ วัสดุ อุปกรณ์การเรี ยน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้คาํ นึ งถึงความปลอดภัย
ประโยชน์ ประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับจิตวิทยาการเรี ยนรู ้ของเด็กเล็กแต่ละวัย
3) ขออนุ มตั ิ จดั ซื้ อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
4) จัดทําทะเบียนควบคุมวัสดุและครุ ภณ
ั ฑ์
5) ดําเนิ นการเบิกจ่ายสื่ อ หนังสื อ วัสดุ อุปกรณ์การเรี ยน ที่ได้มาให้กบั หัวหน้า
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ผดู ้ ูแลเด็ก/ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก
2.5 การเบิกจ่ ายงบประมาณ
ให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น /ศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก ถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บ
ดังต่อไปนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงิ นรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2551
4) ระเบียบ หนังสื อสัง่ การของกระทรวงมหาดไทย กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และหนังสื อสัง่ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. การบริหารงานบุคคล
กรณีทเี่ ป็ นพนักงานจ้ าง
3.1 การสรรหา/เลือกสรร และการปรับสถานภาพ
3.1.1 ให้ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ดํา เนิ น การสรรหาและเลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ เป็ น
พนักงานจ้างตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทวั่ ไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนท้องถิ่นกําหนด โดยยึด
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คณะกรรมการดําเนินการสรรหา/เลือกสรร และการปรับสถานภาพ ประกอบด้วย
1) ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย เป็ นประธาน
2) ผูอ้ าํ นวยการสํานัก/กอง/ส่ วนการศึกษา เป็ นกรรมการ
3) หัวหน้าสํานักปลัดหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย เป็ นกรรมการและเลขานุการ
4) ให้นายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพิจารณาแต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษา
ในคณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็กร่ วมเป็ นคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม
หนังสื อสั่ งการทีเ่ กีย่ วข้ อง ได้แก่
1) หนัง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น ที่ มท 0809.2/10297 ลงวัน ที่ 10
พฤศจิกายน 2547
2) หนัง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น ที่ มท 0809.5/ว 85 ลงวัน ที่ 21
มิถุนายน 2550
3) หนัง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น ที่ มท 0893.4/ว 1469 ลงวัน ที่ 8
กรกฎาคม 2551
3.1.2 การกําหนดอัตราบุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
- ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก 1 อัตรา มีอตั ราครู ผูด้ ูแลเด็ก
เป็ นไปตามสัดส่ วน (ครู :นักเรี ยน) 1:20 หากมีเศษตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ให้เพิ่มครู ผดู ้ ูแลเด็กได้อีก 1 คน โดย
จัดการศึกษาห้องละ 20 คน
- สําหรั บอัตราผูช้ ่ วยครู ผูด้ ูแลเด็ก และตําแหน่ งอื่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พิจารณากําหนดให้มีได้ตามจํานวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
3.1.3 การปรับสภาพพนักงานจ้างทัว่ ไปตําแหน่ งผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก และครู ผดู ้ ูแลเด็ก เป็ น
พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ถือปฏิบตั ิตามหนังสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/
ว 80 ลงวันที่ 10 มกราคม 2550 และหนังสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 846 ลงวันที่
22 เมษายน 2551
3.2 การคัดเลือกหัวหน้ าศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ให้ดาํ เนิ นการตามหนังสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว61 ลง
วันที่ 10 มกราคม 2551 หนังสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว476 ลงวันที่ 3
มีนาคม 2551 และหนังสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/1612 ลงวันที่ 18 สิ งหาคม 2552
และหนังสื อสัง่ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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3.3 การกําหนดค่ าตอบแทน สิ ทธิ สวัสดิการ
ให้อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น กํา หนดค่ า ตอบแทน สิ ท ธิ และสวัส ดิ ก ารของ
หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ผดู ้ ูแลเด็ก และผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานท้องถิ่น หนังสื อกระทรวงมหาดไทย กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น และหนังสื อสั่งการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมิ นผลการปฏิบตั ิ งานของหัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ครู ผูด้ ู แลเด็ก และ
ผูช้ ่ ว ยครู ผูด้ ู แ ลเด็ ก เพื่ อ นํา ผลการประเมิ น ไปใช้เ ป็ นข้อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาในเรื่ องการเลื่ อ น
ค่าตอบแทน การต่อสัญญาจ้าง และอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนท้องถิ่น
เรื่ องมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หนังสื อกระทรวงมหาดไทย กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
และหนังสื อสัง่ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรณี ที่จะต่อสัญญาจ้างของหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ผดู ้ ูแลเด็ก และผูช้ ่ วยครู
ผูด้ ูแลเด็ก ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพิจารณาจากผูด้ าํ รงตําแหน่ งคนเดิมเป็ นลําดับแรก กล่าวคือ เมื่อ
สัญญาจ้างใกล้จะสิ้ นสุ ดลง ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแจ้งคณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ประชุ ม พิ จ ารณาประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของผูด้ ํา รงตํา แหน่ ง ซึ่ ง เป็ นพนัก งานจ้า งในเบื้ อ งต้น หาก
คณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมี มติประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานผูน้ ้ ันไม่ต่ าํ กว่าระดับดี ก็ขอให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพิจารณาต่อสัญญาจ้างผูน้ ้ นั ต่อไป เพื่อให้การบริ หารงานภายในศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลดีต่อศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
3.5 การพัฒนาบุคลากร
ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดให้มีการปฐมนิเทศหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู
ผูด้ ูแลเด็ก และผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็กที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่รวมทั้งการอบรมและศึกษาดูงาน การนิ เทศติดตาม
การดําเนิ นงานในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และส่ งเสริ มสนับสนุ นการให้ทุนการศึกษาแก่หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก และพนักงานจ้างในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตามหลักเกณฑ์และฐานะการ
คลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พัฒนาความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ องเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ

4. การบริหารจัดการศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
4.1 ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น มี 2 ประเภท ดังนี้
1) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง
2) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรั บถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 โดยรับถ่ายโอนจากส่ วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน สํานักงาน
การประถมศึกษาแห่ งชาติ และกรมการศาสนา
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4.2 การบริหารจัดการ
1) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดตั้งเองและศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชนและสํานักงานการ
ประถมศึกษาแห่ งชาติ ให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรั บถ่ายโอนจากกรมการศาสนา
ให้ปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถม
ศึ กษาในศาสนสถาน ตามหนังสื อคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ นร 0107/ว 20522 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ดังนี้
2.1) กรณี ที่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กได้เลือกรู ปแบบการบริ หารจัดการแบบที่ 1
ที่มอบให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการศูนย์ท้ งั หมด ให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการดําเนิ นงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2.2) กรณี ที่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเลือกรู ปแบบการบริ หารจัดการแบบที่ 2
และ 3 ให้เป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นกําหนด ทั้งในด้านการ
บริ หารงาน บุคลากร งบประมาณ และวิชาการ
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มาตรฐานที่ 2 ด้ านบุคลากร
บุคลากรที่เกี่ ยวข้องในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู ผดู ้ ูแลเด็ก
ผูช้ ่ ว ยครู ผูด้ ู แ ลเด็ก ผูป้ ระกอบอาหาร ภารโรง และพนัก งานจ้า งที่ ปฏิ บตั ิ ห น้าที่ อื่ น จะต้องมี คุ ณสมบัติ
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นมีศกั ยภาพในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และส่ งเสริ มพัฒนาการสําหรับเด็กเล็กได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ
เนื่ องจากกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่ งเสริ มสนับสนุนผูด้ ูแลเด็กในศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก ให้มีความก้าวหน้า และมัน่ คงทางวิชาชีพ โดยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กดําเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผูด้ ูแลเด็กที่มีคุณสมบัติเป็ นหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโดยมีสถานภาพเป็ น
พนักงานจ้างตามภารกิ จตั้งแต่ปี 2551เป็ นต้นมา ดังนั้นในมาตรฐานที่ 2 ด้านบุ คลากรกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่นจึงได้กาํ หนดคุณสมบัติสถานภาพและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตําแหน่งหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และครู ผูด้ ู แลเด็ก ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่ อง
ตําแหน่ งและวิทยฐานะพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (เพิ่มเติม) ซึ่ งได้กาํ หนดให้หัวหน้า
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และครู ผดู ้ ูแลเด็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีสถานภาพเป็ นข้าราชการ/พนักงานครู
ส่ ว นท้อ งถิ่ น แต่ ก ารที่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จะดํา เนิ น การคัด เลื อ กและแต่ ง ตั้ง ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกําหนดได้ตอ้ งเป็ นกรณี ที่ได้รับการจัดสรรอัตราจากกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านั้น ดังนั้น ในระหว่างที่ยงั ไม่มีการคัดเลือกและแต่งตั้งผูด้ ูแลเด็กจากสถานภาพ
พนักงานจ้างเป็ นตําแหน่ งหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และครู ผูด้ ูแลเด็ก ตามประกาศคณะกรรมการกลาง
ดังกล่าว ให้ผดู ้ ูแลเด็กซึ่งดํารงตําแหน่งหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และผูด้ ูแลเด็กในปั จจุบนั มีสถานภาพเป็ น
พนักงานเจ้าขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นปฏิบตั ิ หน้าที่หัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และครู ผูด้ ู แลเด็ก
รวมทั้งการสรรหาเข้าสู่ ตาํ แหน่ งดังกล่าวโดยมีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
กําหนด แต่ให้มีบทบาทหน้าที่ ความรั บผิดชอบตามมาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากรนี้ ไปก่ อน มาตรฐานการ
ดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากรนี้ จึงได้กาํ หนด
คุ ณ สมบัติของหัวหน้าศูน ย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็ก และครู ผูด้ ู แลเด็ก ออกเป็ น 2 กรณี คื อ กรณี มีสถานภาพเป็ น
ข้าราชการ/พนักงานครู ส่วนท้องถิ่น และกรณี มีสถานภาพเป็ นพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

1. หัวหน้ าศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
1.1 กรณีมีสถานภาพเป็ นข้ าราชการ/พนักงานครูส่วนท้ องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับผู้ดํารงตําแหน่ ง
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1) มีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่า ปริ ญญาตรี ทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุ บาลศึกษาหรื อปฐมวัย หรื อ
ทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ และ
2) ได้ปฏิบตั ิงานหรื อเคยปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น
ติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสื อรับรองการปฏิบตั ิงานจากนายจ้างหรื อหน่ วยงานซึ่ งระบุถึง
ลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบตั ิงาน และ
3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
1.2 กรณีมีสถานภาพเป็ นพนักงานขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ให้มีคุณสมบัติการคัดเลือกและแต่งตั้งตามหนังสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0893.4/ว61 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 หนังสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ด่ วนมาก ที่ มท
0893.4/ว476 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551 หนังสื อกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/1612 ลงวันที่
18 สิ งหาคม 2552 และหนังสื อสัง่ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก รวมถึงการดําเนิ นงานในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ให้เป็ นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ได้แก่ งานบุคลากรและการบริ หารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม งานวิ ช าการ
และกิจกรรมตามหลักสู ตร งานการมีส่วนร่ วมและการสนับสนุ นจากชุ มชน งานธุ รการ การเงินและพัสดุ
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก รวมถึง การดําเนิ นงานในศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2) วางแผนพัฒนาการศึ กษา ประเมิ นและจัดทํารายงานเกี่ ยวกับการดําเนิ นงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดทําแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่ งเสริ มและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้าน
อย่างต่อเนื่อง
3) จัดทําและพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล
4) จัดทําภาระงานของบุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตาม
มาตรฐานด้านบุคลากรของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5) ประสานความร่ วมมื อกับชุ มชน ในการระดมทรั พยากรเพื่อการศึ กษาและพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
6) เป็ นผูแ้ ทนของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในกิจการทัว่ ไป และประสานเครื อข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
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7) นิ เทศ ส่ งเสริ มสนับสนุ น การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ผดู ้ ูแลเด็กและผูช้ ่วยครู
ผูด้ ูแลเด็ก
8) จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง
9) ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย

2. ครู ผู้ดูแลเด็ก
2.1 กรณีมีสถานภาพเป็ นข้ าราชการ/พนักงานครูส่วนท้ องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับผู้ดํารงตําแหน่ ง
1) มีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรื อทางอื่นที่ ก.ท. กําหนด
เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ และ
2) ได้ปฏิบตั ิงานหรื อเคยปฏิบตั ิงานเกี่ ยวกับการทํางานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่น
ติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสื อรับรองการปฏิบตั ิงานจากนายจ้างหรื อหน่ วยงาน ซึ่ งระบุถึง
ลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบตั ิงาน และ
3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2.2 กรณีมีสถานภาพเป็ นพนักงานจ้ างขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ให้มี คุณ สมบัติ ก ารคัด เลื อ กและแต่ ง ตั้ง ตามที่ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น
กําหนด
บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ เ กี่ ย วกับ การจัด ประสบการณ์ เ รี ย นรู ้ การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ พัฒ นาผูเ้ รี ย น
ปฏิบตั ิงานทางวิชาการของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1) ปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับการจัดประสบการณ์ เรี ยนรู ้ และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย
3) ปฏิบตั ิงานวิชาการของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
4) ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
5) ปฏิบตั ิงานความร่ วมมือกับเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6) อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามหลักสูตรกําหนด
7) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
8) จัดทําแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
9) จัดทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
10) จัดหา/ผลิตสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

จัดทําเครื่ องมือวัดและประเมินผล
ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พฒั นาเด็กเล็กกับผูป้ กครอง ชุมชน
พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผูเ้ รี ยน
จัดระบบธุรการในชั้นเรี ยน
รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามลําดับ
ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับผู้ดํารงตําแหน่ ง
มีคุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ งตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่ วนท้องถิ่นกําหนด และระเบียบ หนังสื อสัง่ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานภาพ เป็ นพนักงานจ้างทัว่ ไป/พนักงานจ้างตามภารกิจ
บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1) สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานร่ วมกับครู ผดู ้ ูแลเด็ก
2) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. พนักงานจ้ างทีป่ ฏิบัตหิ น้ าทีอ่ นื่ ในศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ประกอบด้วย
1) ธุรการ/การเงิน/พัสดุ
2) ผูป้ ระกอบอาหาร
3) ภารโรง
4) ยามรักษาความปลอดภัย
5) พนักงานจ้างตําแหน่งอื่น ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเห็นว่าจําเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับผู้ดํารงตําแหน่ ง
มีคุณสมบัติทวั่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ งตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่ วนท้องถิ่นกําหนด และระเบียบ หนังสื อสัง่ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถานภาพ เป็ นพนักงานจ้างทัว่ ไป/พนักงานจ้างตามภารกิจ
บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1) ธุรการ/การเงิน/พัสดุ มีบทบาทหน้ าที่ ดังนี้
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1) ทําหน้าที่ธุรการ การเงิน และพัสดุของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตามระเบียบ หนังสื อ
สัง่ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2) ผู้ประกอบการ มีบทบาทหน้ าที่ ดังนี้
1) ประกอบอาหารให้ถูกสุ ขลักษณะ ถูกอนามัย ตามหลักโภชนาการ สําหรับเด็ก
เล็ก แต่งกายสะอาดเรี ยบร้ อย มีสุขภาพดี ไม่เป็ นโรคติดต่อ จัดสถานที่ประกอบอาหารและเครื่ องครัวให้
สะอาดเป็ นระเบียบ มีการจัดเก็บขยะถูกสุ ขลักษณะ
2) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
3) ภารโรง มีบทบาทหน้ าที่ ดังนี้
1) ทํา ความสะอาด รั ก ษาความสะอาดเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ดู แ ลซ่ อ มแซม
บํารุ งรักษาอาคารสถานที่ และทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และมีความปลอดภัยสําหรับเด็กเล็กใน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
4) ยามรักษาความปลอดภัย มีบทบาทหน้ าที่ ดังนี้
1) ดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคลากร และเด็กเล็กในศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก
2) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ผู้บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น และหัวหน้ าส่ วนราชการขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ถือ
ว่ าเป็ นผู้ที่มีบทบาทสํ าคัญในการบริ หารศู นย์ พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นให้ มีคุณภาพ
และได้ มาตรฐาน ดังนั้นผู้บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น และหัวหน้ าส่ วนราชการขององค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่นควรมีบทบาทหน้ าที่ ดังนี้

1. ผู้บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และรองนายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่
ได้รับมอบหมายการกํากับดูแลศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แ ละทิ ศทางการพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กอย่าง
ยัง่ ยืน
2) สนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร สื่ อ หนังสื อ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การ
พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งคุณภาพครู
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3) ส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้สําหรับเด็ก พ่อแม่ ผูป้ กครอง เยาวชน และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยจัดกิ จกรรมสานสายใยรั กเพื่อเสริ มสร้างความรั กความอบอุ่นใน
ครอบครัว
4) ส่ งเสริ มสนับสนุนความร่ วมมือของบุคลากรในศูนย์และเครื อข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
5) ระดมทรัพยากรเพื่อการบริ หารและพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก โดยเน้นการมีส่วน
ร่ วมของทุกภาคส่ วน
6) กํากับดูแลการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ให้เป็ นไปอย่างมีคุณภาพ ได้
มาตรฐานตามมาตรฐานการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น

2. หัวหน้ าส่ วนราชการขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
ได้ แก่ ปลัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ผู้บริ หารการศึ กษา และเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบ
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
1) นํานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบตั ิ
2) สํารวจความต้องการของชุมชน ในการจัดตั้ง ย้าย/รวม ยุบเลิก และดําเนิ นงาน
ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
3) กําหนดโครงสร้างการบริ หารงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก บุคลากร สถานที่ ตาม
ฐานะการคลังของแต่ละท้องถิ่น
4) ควบคุ ม กํากับดู แลการดํา เนิ นงานของศูน ย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ก ให้มีคุณ ภาพ และ
มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
5) จัดทําแผนงานโครงการ และงบประมาณในการจัดตั้ง และสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
6) จัดทําประกาศจัดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเพื่อเสนอผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นลงนาม
7) แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
8) จัดทําระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเพื่อเสนอผูบ้ ริ หาร
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเห็นชอบและลงนาม
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9) กําหนดแผนปฏิบตั ิการและงบประมาณในการส่ งเสริ มและพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก ด้านบุคลากร สื่ อ หนังสื อ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ และการบริ หารจัดการ
อย่างต่อเนื่อง
10) นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และรายงานผลพร้อมข้อเสนอให้
ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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มาตรฐานที่ 3 ด้ านอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้ อม และความปลอดภัย
ของศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเป็ นสถานที่อบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่ งเสริ มพัฒนาการการเรี ยนรู ้แก่
เด็กเล็ก ดังนั้น ในการก่อสร้างหรื อปรับปรุ งอาคาร สถานที่ และจัดภูมิทศั น์สภาพแวดล้อมทั้งภายในอาคาร
และภายนอกอาคาร ต้องคํานึ งถึงความมัน่ คง แข็งแรง ถูกสุ ขลักษณะ มีความเหมาะสมและปลอดภัยแก่เด็ก
เล็ก ตลอดจนการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก ให้ผปู ้ กครองมีความมัน่ ใจ ไว้วางใจ การก่อสร้าง
และพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูน ย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็กจะมี ส่วนช่ วยในการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาเด็กเล็ก โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ถูกสุ ขลักษณะ อันจะส่ งผลต่อสุ ขภาพโดยตรงในการ
ป้ องกันการแพร่ กระจายของโรคติดต่อ สามารถลดความเสี่ ยงจากการเกิดอุบตั ิเหตุส่งเสริ มความปลอดภัย
ให้กบั เด็กและฝึ กสุ ขนิ สัยให้เด็กมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสําคัญของการเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มี
คุณภาพ ดังนี้
1. ด้ านอาคารสถานที่
1.1 ทีต่ ้งั
1) สถานที่ต้ งั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กควรอยู่ในพื้นที่มีขนาดเหมาะสม และไม่อยู่ในพื้นที่ อาจ
เสี่ ยงอันตราย เช่น บริ เวณขนถ่ายแก๊ส นํ้ามัน สารเคมีหรื อสารพิษ ฌาปนกิจสถาน มลภาวะทางอากาศ แสง
และเสี ยงที่มากเกิ นควร หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องมีมาตรการป้ องกันอุบตั ิภยั ตามมาตรฐานความ
จําเป็ นและเหมาะสม
2) ไม่ควรอยู่ใกล้ถนน หรื อใกล้ทางรถไฟ โดยเฉพาะที่มีการจราจรคับคัง่ หกมีความจําเป็ น
ต้องสร้างให้ห่างจากแนวถนนไม่นอ้ ยกว่า 20 เมตร และมีร้ ัวป้ องกันอันตราย
3) พื้นที่ก่อสร้างควรเป็ นพื้นที่สามารถรับนํ้าหนักอาคารได้อย่างปลอดภัย และเป็ นพื้นที่ที่น้ าํ
ท่วมไม่ถึง
1.2 จํานวนชั้นของอาคาร
อาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ควรเป็ นอาคารชั้นเดียว หากเป็ นอาคาร 2 ชั้น ต้องมีมาตรการป้ องกัน
อุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั และอัคคีภยั ที่อาจเกิดขึ้น และความสูงของห้องจากพื้นถึงเพดาน ไม่นอ้ ยกว่า 2.00 เมตร
1.3 ทางเข้ า-ออกตัวอาคาร
ทางเข้า-ออกจากตัวอาคาร มีความกว้างที่สามารถเคลื่อนย้ายเด็กออกจากตัวอาคารได้สะดวก
หากเกิดอุบตั ิภยั หรื อภาวะฉุกเฉิ นต่าง ๆ
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1.4 ประตู-หน้ าต่ าง
ประตู-หน้าต่าง ต้องมีความแข็งแรง อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ดี มีขนาด และจํานวนเหมาะสมกับ
ขนาดพื้นที่ของห้อง ความสูงของขอบหน้าต่าง ควรสูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 80.00 เซนติเมตร นับจากพื้น และ
หน้าต่างมีความกว้างและความสู งไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร เพื่อให้เด็กมองเห็นสิ่ งแวดล้อมได้กว้างและชัดเจน ไม่
ควรมีสิ่งกีดขวางใด ๆ มาปิ ดกั้นช่องทางลมและแสงสว่าง
1.5 บันได
ไม่ลาดหรื อชันเกิ นไป ควรมีความกว้างแต่ละช่วงไม่น้อยกว่า 1 เมตร ลูกตั้งของบันไดสู งไม่
เกิน 17.5 เซนติเมตร ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร บันไดทุกขั้นตอนมีลูกกรง และราวบันไดมี
ขนาดเหมาะสมกับมื อเด็ก และระยะห่ างของลูก กรงต้องไม่ เ กิ น 17 เซนติ เมตร ทั้งนี้ ให้คาํ นึ งถึ งความ
ปลอดภัยของเด็กเป็ นสําคัญ เช่น ปิ ดกั้นช่องบันไดและช่องลูกกรง บันได (ช่องที่เป็ นช่วงอันตรายอยูร่ ะหว่าง
9-23 เซนติเมตร)
1.6 พืน้ ทีใ่ ช้ สอยภายใน
พื้นที่ใช้สอย ต้องจัดให้มีบริ เวณพื้นที่ในอาคารที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอเหมาะสมกับ
การทํากิจกรรมของเด็ก เช่น การเล่น การเรี ยนรู ้ การรับประทานอาหาร และการนอน โดยแยกเป็ นสัดส่ วน
จากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วม และที่พกั ของเด็กป่ วย เฉลี่ยพื้นที่ใช้สอย 2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน
หากไม่สามารถแยกเป็ นแต่ละห้องได้ อาจจัดรวมเป็ นห้องอเนกประสงค์ โดยใช้พ้ืนที่เดียวกันแต่ต่างเวลา
และปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสม และข้อจํากัดของพื้นที่ โดยมีแนวทางดังนี้
1.6.1 บริ เวณพื้นที่สําหรั บการนอน ต้องคํานึ งถึงความสะอาดเป็ นหลัก อากาศถ่ายเทได้
สะดวก และอุปกรณ์เครื่ องใช้เหมาะสมกับจํานวนเด็ก มีพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน
โดยมีแนวทางในการจัดดําเนินการ ดังนี้
- จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ปลอดโปร่ ง ไม่มีเสี ยงรบกวน และแสงสว่างไม่จา้
เกินไป
- อุปกรณ์เครื่ องนอนต่าง ๆ มีความสะอาด นําไปปั ดฝุ่ น ตากแดดอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง
- ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม มีสภาพดี และมีเฉพาะเด็กแต่ละคน
ทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ด้วยการซัก หรื อผึ่งแดด เพื่อลดการแพร่ ของเชื้อ
โรค
- ตรวจตราดูแลไม่ให้มีสัตว์ หรื อแมลงต่าง ๆ มารบกวน ในบริ เวณพื้นที่สําหรั บ
นอน
1.6.2 บริ เวณพื้นที่สาํ หรับการเล่นและพัฒนาเด็ก สภาพพื้นที่ทุกห้องต้องไม่ลื่นและไม่ช้ืน
ควรเป็ นพื้นไม้หรื อวัสดุที่มีความปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ ทําความสะอาดง่าย และอยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่
เสมอ จัดวางสิ่ งของ เครื่ องใช้ เช่น ตู ้ โต๊ะ เป็ นระเบียบ และมีการยึดติดกับผนังหรื อพื้นอย่างมัน่ คง ในกรณี ที่
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1.6.3 บริ เวณพื้นที่รับประทานอาหาร ต้องคํานึงถึงความสะอาดเป็ นหลัก มีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก มี แสงสว่างเหมาะสม มี อุปกรณ์ เครื่ องใช้ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับจํานวนเด็ก ทั้งนี้ บริ เวณ
ห้องอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ ที่ใช้สาํ หรับรับประทานอาหาร ต้องทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ และควรจัดให้มี
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก มีสภาพแข็งแรง และใช้งานได้ดี
1.6.4 บริ เวณสถานที่ประกอบอาหารหรื อห้องครัว ต้องแยกห่ างจากบริ เวณพื้นที่สําหรับ
เด็กพอสมควร มีเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ น รวมทั้งที่ลา้ ง และเก็บภาชนะเครื่ องใช้ต่าง ๆ ที่ถูกสุ ขลักษณะ โดยเน้น
เรื่ องความสะอาดและความปลอดภัยเป็ นหลัก ดังนี้
1) สถานที่เตรี ยม ปรุ งอาหาร สะอาด เป็ นระเบียบ และการขนส่ งอาหารที่พร้ อม
บริ โภค ต้องมีการปกปิ ด
2) มีการระบายอากาศดี ไม่มีกลิ่นควันรบกวน
3) มีความปลอดภัยสําหรับเด็ก เช่น มีการป้ องกันอันตรายที่เกิดกับเด็กได้ จากมีด
ของมีคม ถังแก๊ส เป็ นต้น
4) โต๊ะเตรี ยมปรุ งอาหารมีสภาพดี สะอาด สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
5) ภาชนะใส่ อาหารทําด้วยวัสดุที่ปลอดภัย เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม เมลามีนสี ขาว
หรื อสี อ่อน ไม่แตกง่าย หรื อมีความคม
6) ที่ลา้ งภาชนะ ควรใช้อ่างที่มีก๊อกนํ้าหรื อ ท่อระบายนํ้า ถ้าใช้กะละมังต้องมี 3 ใบ
วางสู งจากพื้น อย่างน้อย 60 เซนติเมตร และบริ เวณที่ลา้ งจะต้องมีการระบายนํ้าได้ดี ไม่เฉอะแฉะ
7) ล้างภาชนะ อุปกรณ์ดว้ ยนํ้ายาล้างภาชนะ และนํ้าสะอาดอีก 2 ครั้ง หรื อล้างด้วย
นํ้าไหล
8) ภาชนะ อุปกรณ์ เมื่อล้างเสร็ จแล้วต้องควํ่าให้แห้ง ห้ามเช็ด วางในตะแกรงโปร่ ง
สะอาด สู งจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
9) เขียง มีด ต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด แยกใช้ตามประเภทของอาหาร ได้แก่ ผัก
ผลไม้ เนื้ อสัตว์สุก เนื้ อสัตว์ดิบ มีเขียงแยกใช้ตามประเภทอาหาร อย่างน้อย 3 อัน และควรทําความสะอาด
ทันทีเมื่อใช้เสร็ จ
1.6.5 ห้องปฐมพยาบาล ต้องแยกเป็ นสัดส่ วน มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตูย้ า เครื่ องภัณฑ์ที่
จํา เป็ น และขณะอยู่ใ นห้ อ งปฐมพยาบาลเด็ ก ต้อ งอยู่ใ นสายตาของครู ผูด้ ู แ ลเด็ ก หรื อ ผูช้ ่ ว ยผูด้ ู แ ลเด็ ก
ตลอดเวลา กรณี ไม่สามารถจัดห้องปฐมพยาบาลเป็ นการเฉพาะได้ ต้องจัดให้มีที่ปฐมพยาบาลแยกเป็ น
สัดส่ วนตามความเหมาะสม
1.6.6 บริ เวณพื้นที่สําหรับใช้ทาํ ความสะอาดเด็ก ต้องจัดให้มีบริ เวณที่ใช้สาํ หรับทําความ
สะอาดเด็ก และมีอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นตามสมควร อย่างน้อยต้องมีที่ลา้ งมือและแปรงฟัน ในขนาดระดับความสู ง

24

1.6.7 ห้องส้วมสําหรับเด็กต้องจัดให้มีหอ้ งส้วมสําหรับเด็กโดยเฉลี่ย 1 ที่ ต่อเด็ก 12 คน โถ
ส้วมต้องมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก มีฐานส้วมที่เด็กสามารถก้าวขึ้นลงได้ง่าย ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ
อากาศถ่ายเทได้สะดวก พื้นไม่ลื่น หากมีประตูจะต้องไม่ใส่ กลอน หรื อกุญแจและมีส่วนสู งที่สามารถเห็น
เด็กได้จากภายนอก หากห้องส้วมอยูภ่ ายนอกอาคาร จะต้องไม่ต้ งั อยูใ่ นที่ลบั ตาคน กรณี ไม่สามารถทําห้อง
ส้วมสําหรับเด็กเป็ นการเฉพาะได้ อาจดัดแปลงห้องส้วมที่มีอยู่แล้ว ให้เหมาะสม และปลอดภัยสําหรับเด็ก
แยกเป็ นสัดส่ วนสําหรับเด็กผูช้ ายและเด็กผูห้ ญิง
1.6.8 ห้องอเนกประสงค์ สําหรับใช้กิจกรรมพัฒนาเด็ก การรับประทานอาหารหรื อการ
นอน คํานึ งถึงความสะอาด และการจัดพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมหากเป็ นอาคารชั้น
เดียวต้องมีฝ้าใต้หลังคา หากเป็ นอาคารที่มีมากกว่า 1 ชั้น ควรจัดให้ช้ นั บนสุ ดมีฝ้าใต้หลังคา โดยมีความสู ง
จากพื้นถึงเพดานไม่นอ้ ยกว่า 2.00 เมตร แต่กรณี ที่มีความสูงเกินกว่า 2.00 เมตร อาจไม่มีฝ้าใต้เพดานก็ได้
1.6.9 การกํา จัด สิ่ ง ปฏิ กูล ต่ า ง ๆ จัด เก็ บ ในภาชนะที่ มี ฝ าปิ ดมิ ด ชิ ด และนํา ออกไปทิ้ ง
ภายนอกอาคารทุกวัน

2. ด้ านสิ่ งแวดล้ อม
2.1 ภายในอาคาร
2.1.1 แสงสว่ าง
ควรเป็ นแสงสว่างจากธรรมชาติ สมํ่าเสมอทัว่ ทั้งห้อง เอื้อต่อการจัดกิ จกรรมเพื่อ
พัฒนาเด็ก เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ ในการอ่านหนังสื อได้อย่างสบายตา ไม่ควรให้เด็กอยู่ในห้องที่ใช้แสง
สว่างจากไฟฟ้ าต่อเนื่ องนานกว่า 2-3 ชัว่ โมง เพราะจะทําให้เกิดภาวะเครี ยดและมีผลถึงฮอร์ โมนการเติบโต
ของเด็ก
1) เสี ยง
เสี ย งต้อ งอยู่ใ นระดับ ไม่ ดัง เกิ น ไป อาคารควรตั้ง อยู่ใ นบริ เ วณที่ ร ะดับ เสี ย ง
เหมาะสม
2) การถ่ายเทอากาศ
ควรมี อ ากาศถ่ า ยเทได้ส ะดวก โดยมี พ้ื น ที่ ข องหน้า ต่ า ง ประตู และช่ อ งลม
รวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 20 ของพื้นที่หอ้ ง กรณี ที่เป็ นห้องกระจกหรื ออยูใ่ นบริ เวณโรงงานที่มีมลพิษ
ต้องมีเครื่ องฟอกอากาศและมีเครื่ องปรับอากาศอย่างเหมาะสม บริ เวณศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเป็ นเขตห้ามสู บ
บุหรี่ ตามกฎหมาย
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2.2 ภายนอกอาคาร
2.2.1 รั้ว
ควรมีร้ ัวกั้นบริ เวณให้เป็ นสัดส่ วน เพื่อความปลอดภัยของเด็กและควรมีทางเข้าออก ไม่นอ้ ยกว่า 2 ทาง กรณี มีทางเดียวต้องมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 2.00 เมตร
2.2.2 สภาพแวดล้อมและมลภาวะ
ควรมี ส ภาพแวดล้อ มที่ ป ลอดภัย ถู ก สุ ข ลัก ษณะ และควรตั้ง อยู่ห่ า งจากแหล่ ง
อบายมุข ฝุ่ นละออง หรื อเสี ยงที่รบกวน มี การจัดระบบสุ ขาภิ บาล การระบายนํ้า การระบายอากาศ และ
การจัดเก็บสิ่ งปฏิ กูลให้เหมาะสม ไม่ปล่อยให้เป็ นแหล่งเพาะ หรื อแพร่ เชื้ อโรค โดยเฉพาะต้องกําจัดสิ่ ง
ปฏิกลู ทุกวัน
2.2.3 พืน้ ทีเ่ ล่นกลางแจ้ ง
ต้องมีพ้ืนที่เล่นกลางแจ้ง เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 2.00 ตาราง ต่อจํานวนเด็ก 1 คน โดยจัด
ให้มีเครื่ องเล่นกลางแจ้งที่ปลอดภัย และมีจาํ นวนเพียงพอกับเด็ก ในกรณี ที่ไม่สามารถจัดให้มีที่เล่นกลางแจ้ง
เป็ นการเฉพาะ หรื อในสถานที่อื่น ๆ ได้ ควรปรับใช้ในบริ เวณที่ร่มแทน โดยมีพ้ืนที่ตามเกณฑ์กาํ หนดหรื อ
อาจจะจัด กิ จ กรรมกลางแจ้ง สํา หรั บ เด็ ก ในสถานที่ อื่ น ๆ ที่ เ หมาะสม เช่ น ในบริ เ วณลานวัด หรื อ ใน
สวนสาธารณะในกรณี ที่นาํ เด็กออกไปเล่นนอกศูนย์ จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยและการดูแลอย่างใกล้ชิด
เป็ นสําคัญ โดยให้เด็กมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง ในแต่ละวัน
2.2.4 ระเบียง
ต้องมีความกว้างของระเบียงไม่นอ้ ยกว่า 1.50 เมตร หากมีที่นงั่ ตามระเบียงต้องกว้าง
ไม่นอ้ ยกว่า 1.75 เมตร ขอบระเบียงต้องสู งจากที่นง่ั ไม่นอ้ ยกว่า 70.00 เซนติเมตร กรณี ที่มีอาคารสู ง 2 ชั้นขึ้น
ไป ควรมีลูกกรงกั้นเพื่อความปลอดภัยของเด็ก นอกจากนี้ ควรตรวจสอบสภาพความคงทน แข็งแรง และ
สภาพการใช้งานให้ปลอดภัยสําหรับเด็กอยูเ่ สมอ

3. ด้ านความปลอดภัย
3.1 มาตรการป้องกันความปลอดภัย
3.1.1 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย หรื อเครื่ องตัดไฟภายในบริ เวณ
อาคาร
3.1.2 ติ ดตั้งเครื่ องดับเพลิ งอย่างน้อย 1 เครื่ องต่อพื้นที่ 150 ตารางเมตร และยังดับเพลิ ง
ติดตั้งสู งจากพื้นถึงหัวถัง ไม่เกิน 1.50 เซนติเมตร
3.1.3 ติดตั้งปลัก๊ ไฟให้สูงจากพื้นไม่นอ้ ยกว่า 1.50 เมตร ถ้าติดตั้งตํ่ากว่าที่กาํ หนดจะต้องมี
ฝาปิ ดครอบ เพื่อป้ องกันไม่ให้เด็กเล่นได้ และควรหลีกเลี่ยงการใช้สายไฟต่อพ่วง
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3.1.4 หลีกเลี่ยงเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทาํ ด้วยวัสดุแตกหักง่ายหรื อแหลมคม
หากเป็ นไม้ ต้องไม่มีเสี้ ยนไม้ หรื อเหลี่ยมคม
3.1.5 จัดให้มีตูเ้ ก็บยา และเครื่ องเวชภัณฑ์สาํ หรับปฐมพยาบาล วางไว้อยู่ในที่สูง สะดวก
ต่อการหยิบใช้ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ให้พน้ มือเด็ก
3.1.6 จัดให้มีวสั ดุกนั ลื่น ในบริ เวณห้องนํ้า-ห้องส้วมที่มีลกั ษณะลื่น และเก็บสารจําพวก
เคมี หรื อนํ้ายาทําความสะอาดไว้ในที่ปลอดภัย ให้พน้ มือเด็ก วัสดุกนั ลื่นที่ใช้ในห้องนํ้า-ห้องส้วม ต้องทํา
ความสะอาดสมํ่าเสมอ
3.1.7 ไม่มีหลุม หรื อบ่อนํ้า ที่อาจเป็ นอันตรายต่อเด็กในบริ เวณโดยรอบตัวอาคาร รวมทั้ง
ไม่ควรปลูกต้นไม้ที่มีหนามแหลมคม
3.1.8 มีระบบการล๊อกประตูในการเข้า-ออก นอกบริ เวณอาคาร สําหรับเจ้าหน้าที่ เปิ ด-ปิ ด
ได้ ควรมีกริ่ งสัญญาณเรี ยกไว้ที่หน้าประตู สําหรับห้องครัวและที่ประกอบอาหาร ควรมีประตูเปิ ด-ปิ ด ที่
ปลอดภัย เด็กเข้าไปไม่ได้
3.1.9 ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้ องกันพาหะนําโรค เช่น มุง้ ลวด ฯลฯ และมีมาตรการป้ องกันด้าน
สุ ขอนามัย
3.1.10 มีตู ้ หรื อชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์ และสื่ อการเรี ยนรู ้ที่แข็งแรง มัน่ คง มีความสู งขนาดที่
เหมาะสมกับเด็กเล็ก สําหรับสิ่ งของเครื่ องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ที่อาจเป็ นอันตรายต่อเด็กนั้นควรจัดแยกให้พน้
มือเด็ก
3.2 มาตรการเตรียมความพร้ อมรับสถานการณ์ ฉุกเฉิน
3.2.1 มีการฝึ กซ้อมสําหรับการป้ องกันอุบตั ิภยั ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครั้ง
3.2.2 บุคลากรได้รับการอบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้ องกันอุบตั ิภยั และความ
เจ็บป่ วยฉุกเฉิ นของเด็ก
3.2.3 มีโทรศัพท์และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิ นของส่ วนราชการต่าง ๆ เช่น สถานี ตาํ รวจ
หน่วยป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล ไว้เพื่อติดต่อได้อย่างทันท่วงที กรณี เกิดเหตุการณ์คบั ขัน
หรื อจําเป็ นที่อาจเป็ นอันตรายต่อเด็ก และควรมีอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้สาํ หรับการปฐมพยาบาลประจํา
ไว้
3.2.4 มีสมุดบันทึกข้อมูลสุ ขภาพ และพัฒนาการของเด็ก
3.2.5 มีมาตรการในการรับ-ส่ งเด็ก อย่างเป็ นระบบ
3.2.6 มีแผนและแนวทางปฏิบตั ิ กรณี เด็กมีเหตุฉุกเฉิ นที่จะต้องดําเนิ นการช่ วยเหลือโดย
ด่วน
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มาตรฐานที่ 4 ด้ านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสู ตร
การอบรมเลี้ยงดู การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ และส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี เป็ น
ภารกิจสําคัญในการจัดการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ
การอบรมเลี้ยงดู และได้รับการศึกษาเพื่อการพัฒนาทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาตาม
วัย และความสามารถของเด็ก โดยมีวตั ถุประสงค์หลักดังนี้
1) เพื่อส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ
สังคม และสติปัญญา)
2) เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะ และสมรรถนะตามวัย โดยองค์
รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย
3) เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กเล็กสามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน และอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ขและมีคุณภาพ
4) เพื่อแบ่งเบาภาระผูป้ กครองในการอบรมเลี้ยงดู ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเล็กตามบริ บท
และวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ในท้องถิ่น
5) เพื่อส่ งเสริ มความรัก เอื้ออาทร ของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมท้องถิ่น
ศู น ย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ก เป็ นสถานศึ ก ษาและพัฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ต้ อ งใช้ หลัก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศั กราช 2546 มาเป็ นแนวทางในการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ให้ มีประสิ ทธิภาพและเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน ดังต่ อไปนี้
1) ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัยเป็ นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี (5 ปี หมายถึง อายุ 5 ปี 11 เดือน
29 วัน) บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการ
ของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริ บทสังคม-วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร
และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ ความเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ เกิด
คุณค่าต่อตนเองและสังคม
2) หลักการ
เด็กทุกคนมีสิทธิ ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่ งเสริ มพัฒนาการ ตลอดจนการเรี ยนรู ้
อย่ า งเหมาะสม ด้ว ยปฏิ สั ม พัน ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งเด็ ก กับ พ่ อ แม่ เด็ ก กับ ผู ้เ ลี้ ยงดู หรื อบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้น
ของพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยกําหนดหลักการดังนี้
2.1 ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
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2.2 ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็ นสําคัญ โดยคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริ บทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรม
ไทย
2.3 พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
2.4 จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ให้สามารถดํารงชี วิตประจําวันได้อย่างมีคุณภาพและมี
ความสุ ข
2.5 ประสานความร่ วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก

1. การบู ร ณาการหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2546 ให้ สอดคล้ อ งกั บ สั ง คม
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิน่
หลักสู ตรสถานศึกษาเป็ นหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้น โดยยึดหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการบูรณาการหน่วยการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น พัฒนาขึ้นมาจากการสํารวจความต้องการของบุคคลที่เกี่ ยวข้องในท้องถิ่น โดยการศึกษา
เอกสารท้องถิ่นและงานวิจยั มาประกอบเป็ นข้อมูลในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน
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การจัดการศึกษาปฐมวัย
หลักการ

อบรมเลีย้ งดู จัดประสบการณ์ การเรียนรู้และส่ งเสริมพัฒนาการด้ วยปฏิสัมพันธ์ ทดี่ ีระหว่ างเด็กกับผู้ใกล้ชิด
(หัวหน้ าศูนย์ /ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผ้ดู ูแลเด็ก/ผู้ปกครอง/ชุ มชน)
ครอบคลุมเด็ก
เน้นเด็กเป็ นสําคัญ กิจกรรมบูรณาการ มีชีวิตประจําวันที่มี ร่ วมมือกันระหว่าง
ปฐมวัยทุกคน
โดยคํานึงถึงวิถี
ผ่านการเล่น
คุณภาพ
ครอบครัว ชุมชน
ชีวิตของเด็ก
และสถานศึกษา
จุดหมาย

เด็กมีพฒั นาการโดยองค์รวมตามศักยภาพและมาตรฐานคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
สาระการเรียนรู้

-

ประสบการณ์ สําคัญ
ด้านร่ างกาย
ด้านอารมณ์ จิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา

สาระทีค่ วรเรียนรู้
- เรื่ องราวเกี่ยวกับเด็ก
- เรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
สิ่ งแวดล้อมเด็ก
- ธรรมชาติรอบตัว
- สิ่ งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
- วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ฯลฯ
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2. คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของเด็กปฐมวัย
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของเด็กอายุ 2 ปี
1) ร่ างกายเจริ ญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสยั ที่ดี
2) ใช้อวัยวะของร่ างกายได้ประสานสัมพันธ์กนั
3) มีจิตใจร่ าเริ งเบิกบาน แสดงออกทางอารมณ์
4) รับรู ้และสร้างปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและสิ่ งแวดล้อมรอบตัว
5) ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
6) ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย
7) สนใจเรี ยนรู ้ส่ิ งต่าง ๆ รอบตัว
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของเด็กอายุ 3-5 ปี
1) ร่ างกายเจริ ญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสยั ที่ดี
2) กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กนั
3) มีสุขภาพจิตดี และมีความสุ ข
4) มีคุณธรรม จริ ยธรรม
5) ชื่นชมและกล้าแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย
6) ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
7) รักธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็ นไทย
8) อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข และปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
9) ใช้ภาษาสื่ อสารได้เหมาะสมกับวัย
10) มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
11) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
12) มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ และมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้

3. คุณลักษณะตามวัย
3.1 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 2 ปี
1) พัฒนาการด้ านร่ างกาย
- วิ่งคล่องขึ้นแต่ไม่สามารถหยุดได้ทนั ที
- เดินถอยหลังได้
- เดินขึ้นลงบันไดได้เองโดยวางเท้าทั้ง 2 ข้างบนบันไดขั้นเดียว
- สลับเท้าขึ้นบันไดได้เมื่ออายุยา่ ง 3 ปี
- หยิบของชิ้นเล็ก ๆ ได้ แต่หลุดมือง่าย
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- จับดินสอแท่งใหญ่ ๆ ได้ดว้ ยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ
2) พัฒนาการด้ านอารมณ์ -จิตใจ
- แสดงอารมณ์ความรู ้สึกต่าง ๆ ด้วยคําพูด
- มีความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง เมื่อได้รับการยอมรับหรื อชมเชย
- มีความเป็ นตัวของตัวเอง
3) พัฒนาการด้ านสั งคม
- เล่นรวมกับคนอื่น แต่ต่างคนต่างเล่น
- เริ่ มรู ้จกั เล่นเป็ นกลุ่มกับเด็กอื่น
- พยายามช่วยตัวเองในเรื่ องการแต่งตัว
- รู ้จกั ขอและเริ่ มรู ้จกั ให้
- เริ่ มรู ้จกั รอคอย มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่น
4) พัฒนาการด้ านสติปัญญา
- มีช่วงความสนใจกับของบางอย่างได้นาน 3-5 นาที
- ชอบดูหนังสื อภาพ
- ชอบฟังบทกลอน นิทาน คําคล้องจอง
- สนใจค้นคว้า สํารวจสิ่ งต่าง ๆ
- เริ่ มประโยคคําถาม อะไร
- สนใจสิ่ งรอบตัว
- วางของซ้อนกันได้ 4-6 ชั้น
3.2 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 3 ปี
1) พัฒนาการด้ านร่ างกาย
- กระโดดขึ้นลงอยูก่ บั ที่ได้
- รับลูกบอลด้วยมือและลําตัว
- เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้
- เขียนรู ปวงกลมตามแบบได้
2) พัฒนาการด้ านอารมณ์ -จิตใจ
- แสดงอารมณ์ตามความรู ้สึก
- ชอบที่จะทําให้ผใู ้ หญ่พอใจและได้คาํ ชม
- กลัวการพลัดพรากจากผูเ้ ลี้ยงดูใกล้ชิดน้อยลง
3) พัฒนาการด้ านสั งคม
- รับประทานอาหารได้ดว้ ยตนเอง
- ชอบเล่นแบบคู่ขนาน (เล่นของเล่นชนิดเดียวกันแต่ต่างคนต่างเล่น)
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- เล่นสมมติได้
- รู ้จกั รอคอย
4) พัฒนาการด้ านสติปัญญา
- สํารวจสิ่ งต่าง ๆ ที่เหมือนกันและต่างกันได้
- บอกชื่อของตนเองได้
- ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา
- สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่ องด้วยประโยคสั้น ๆ ได้
- สนใจนิทานและเรื่ องราวต่าง ๆ
- ร้องเพลง ท่องคํากลอน คําคล้องจองและแสดงท่าทางเลียนแบบได้
- รู ้จกั ใช้คาํ ถาม อะไร
- สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่าย ๆ
- อยากรู ้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว
3.3 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 4 ปี
1) พัฒนาการด้ านร่ างกาย
- กระโดดขาเดียวอยูก่ บั ที่ได้
- รับลูกบอลได้ดว้ ยมือทั้งสอง
- เดินขึ้น ลงบันไดสลับเท้าได้
- เขียนรู ปสี่ เหลี่ยมตามแบบได้ตดั กระดาษเป็ นเส้นตรงได้
- กระฉับกระเฉงไม่ชอบอยูเ่ ฉย
2) พัฒนาการด้ านอารมณ์ -จิตใจ
- แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์
- เริ่ มรู ้จกั ชื่นชมความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอ้ ื่น
- ชอบท้าทายผูใ้ หญ่
- ต้องการให้มีคนฟัง คนสนใจ
3) พัฒนาการด้านสังคม
- แต่งตัวได้ดว้ ยตนเอง ไปห้องส้วมได้เอง
- เล่นร่ วมกับคนอื่นได้
- รอคอยตามลําดับก่อน-หลัง
- แบ่งของให้คนอื่น
- เก็บของเล่นเข้าที่ได้
4) พัฒนาการด้านสติปัญญา
- จําแนกสิ่ งต่าง ๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้
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- บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได้
- พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับคําชี้แนะ
- สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่ องเป็ นประโยคอย่างต่อเนื่อง
- สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดเพิม่ ขึ้น
- รู ้จกั ใช้คาํ ถาม “ทําไม”
3.4 คุณลักษณะตามวัยเด็กอายุ 5 ปี
1) พัฒนาการด้ านร่ างกาย
- สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมทางด้านร่ างกายได้อย่างคล่องแคล่วและมัน่ คง
2) พัฒนาการด้ านอารมณ์ -จิตใจ
- แสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม
- ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอ้ ื่น
- ยึดตนเองเป็ นศูนย์กลางน้อยลง
3) พัฒนาการด้ านสั งคม
- ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้ดว้ ยตนเอง
- เล่นหรื อทํางานโดยมีจุดมุ่งหมายร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
- มีมารยาทในสังคมที่งดงามมีจิตอาสา
4) พัฒนาการด้ านสติปัญญา
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เป็ นและสร้างสรรค์งานตามศักยภาพ

4. การจัดประสบการณ์
4.1 การจัดประสบการณ์ เด็กอายุ 2 ปี
การจัดประสบการณ์สาํ หรับเด็กอายุ 2 ปี เพื่อให้เด็กได้เรี ยนรู ้จากการเล่นและทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้
ผ่านประสบการณ์ตรง เกิดความรู ้ ทักษะ คุณธรรม จริ ยธรรม ได้พฒั นาตนเองทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ
สังคม และสติปัญญา
1) หลักการจัดประสบการณ์ ควรคํานึงถึงสิ่ งสํ าคัญต่ อไปนี้
(1) เลี้ยงดูเด็กให้มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย
(2) มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั เด็กด้วยวาจาและท่าทีที่อบอุ่นเป็ นมิตร
(3) จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ความต้องการและพัฒนาการของเด็ก
(4) จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ตามวัยของเด็ก
(5) ประเมินการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
(6) ประสานความร่ วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก
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2) แนวทางการจัดประสบการณ์ เด็กอายุ 2 ปี ดังนี้
(1) ดูแลสุ ขภาพอนามัยและตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางร่ างกายและจิตใจของเด็ก
(2) สร้างบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่น ความไว้วางใจ และความมัน่ คงทางอารมณ์
(3) จัดประสบการณ์ตรง ให้เด็กได้เลือก ลงมือกระทําและเรี ยนรู ้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 และ
การเคลื่อนไหวผ่านการเล่น
(4) เปิ ดโอกาสให้เด็กมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลที่แวดล้อมและสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวเด็กอย่าง
หลากหลาย
(5) จัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องใช้และของเล่นที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับเด็ก
(6) ใช้การสังเกตและติดตามการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ
(7) ให้ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษามีส่วนร่ วมในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้กบั เด็ก
4.2 การจัดประสบการณ์ เด็กอายุ 3-5 ปี
การจัดประสบการณ์สาํ หรับเด็ก อายุ 3-5 ปี (ไม่จดั เป็ นรายวิชาแต่จดั ในรู ปของกิจกรรมบูรณาการผ่า
การเล่ น ทํา กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ 6 กิ จ กรรม) เพื่ อ ให้เ ด็ ก เรี ย นรู ้ จ ากประสบการณ์ ต รง เกิ ด ความรู ้ ท ัก ษะ
คุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
1) หลักการจัดประสบการณ์
(1) จัดประสบการณ์ผา่ นการเล่นและทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมและอย่าง
ต่อเนื่อง
(2) เน้นเด็กเป็ นสําคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริ บท
ของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่
(3) จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสําคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต
(4) จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็ นกระบวนการอย่างต่อเนื่ อง และเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัด
ประสบการณ์
(5) ให้ผปู ้ กครองและชุมชน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาเด็ก
2) แนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้
(1) จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะ และ
ระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พฒั นาเต็มตามศักยภาพ
(2) จัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้ผา่ นประสาทสัมผัสทั้ง 5
(3) จัดประสบการณ์ในรู ปแบบบูรณาการ
(4) จัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
(5) จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุ ข เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้
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(6) จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสมั พันธ์กบั สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายและอยูใ่ น
บริ บทของชุมชนนั้น ๆ
(7) จัด ประสบการณ์ ที่ส่ง เสริ มลัก ษณะนิ สัย ที่ ดี และทัก ษะการใช้ชี วิ ตประจําวัน ตลอดจน
สอดแทรกคุ ณธรรมจริ ยธรรมให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ อย่าง
ต่อเนื่อง
(8) จัดประสบการณ์ให้เด็กที่มีการวางแผนล่วงหน้า และแผนที่เกิดจากสภาพจริ ง
(9) นําชุมชนและผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการจัดประสบการณ์
(10) ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลของเด็กเป็ นรายบุคคล ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและการ
วิจยั ในชั้นเรี ยน

5. การบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสู ตร
แบ่งออกเป็ น 10 ด้าน ดังนี้
1. ด้านหลักสู ตร
2. ด้านการจัดประสบการณ์/การจัดกิจกรรมประจําวัน
3. ด้านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์
4. ด้านสื่ อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้
5. ด้านการวัดผลและประเมินผล
6. ด้านการนิเทศการศึกษา
7. ด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยน
8. ด้านโภชนาการ
9. ด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน (กิจกรรมวันสําคัญต่าง/โครงการที่ส่งเสริ มผูเ้ รี ยน)
10. ด้านการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1. ด้ านหลักสู ตร
หลักสู ตรศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแบ่งเป็ น 2 ระดับ
1. ระดับอายุ 2 ปี
2. ระดับอายุ 3-5 ปี
โดยหลักสู ตรศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจะต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ของเด็กเล็ก ดังนั้นศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ควรดําเนินการจัดทําหลักสูตร ดังนี้
1) ศึ กษาทําความเข้าใจหลักสู ตรการศึ กษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และเอกสารที่ เกี่ ยวข้องอื่ น ๆ
รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สภาพปั จจุบนั ปั ญหา และความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น
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2) จัดทําหลักสู ตรศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก โดยกําหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมาย คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สาระการเรี ยนรู ้รายปี การจัดประสบการณ์ การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ การประเมินพัฒนาการ
สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ รวมทั้งจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ท้ งั นี้ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กอาจกําหนดหัวข้ออื่น ๆ
ได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็ นของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
3) การประเมิน เป็ นขั้นตอนของการตรวจสอบหลักสู ตรของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก แบ่งออกเป็ น
การประเมินก่อนนําหลักสู ตรไปใช้ เป็ นการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสู ตร องค์ประกอบของ
หลักสู ตรหลังจากที่ได้จดั ทําแล้ว โดยอาศัยความคิดเห็ นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ การ
ประเมินระหว่างการดําเนินการใช้หลักสู ตรเป็ นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าหลักสู ตรสามารถนําไปใช้ได้ดี
เพียงใด ควรมี การปรั บปรุ งแก้ไขในเรื่ องใด และการประเมินหลังการใช้หลักสู ตรเป็ นการประเมิ นเพื่อ
ตรวจสอบหลักสู ตรทั้งระบบหลังจากที่ใช้หลักสู ตรครบแต่ละช่วงอายุเพื่อสรุ ปผลว่าหลักสู ตรที่จดั ทําควรมี
การปรับปรุ งหรื อพัฒนาให้ดีข้ ึนอย่างไร
ขั้นตอนการจัดทําหลักสู ตรศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ศึกษาทําความเข้าใจหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการของชุ มชนและ
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการจากผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายร่ วมกันจัดทําหลักสู ตรศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก โดยมีข้ นั ตอน
ดังนี้
1) กําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมาย หรื อจุดมุ่งหมาย (มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์)
2) โครงสร้างหลักสู ตร ประกอบด้วย
2.1) สาระการเรี ยนรู ้รายปี
2.2) ระยะเวลาเรี ยน
3) การจัดประสบการณ์
4) การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้
5) สื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
6) การประเมินพัฒนาการเด็ก
7) การบริ หารจัดการหลักสู ตร
8) อื่น ๆ
2. ด้ านการจัดประสบการณ์ /การจัดกิจกรรมประจําวัน
กิจกรรมประจําวันสํ าหรับเด็กอายุ 2-5 ปี สามารถนํามาจัดเป็ นกิจกรรมประจําวันได้ หลายรู ปแบบ เป็ น
การช่ วยให้ ครู ผ้ ูสอนและเด็กทราบว่ าแต่ ละวันจะต้ องทํากิจกรรมอะไร เมื่อใดและอย่ างไร โดยมีหลักการจัด
และขอบข่ ายกิจกรรมประจําวันดังนี้
2.1 หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน
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1) กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กและ
ยืดหยุน่ ได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก
วัย 2 ปี มีความสนใจช่วงสั้นประมาณ 5 นาที
วัย 3 ปี มีความสนใจอยูไ่ ด้ประมาณ 8 นาที
วัย 4 ปี มีความสนใจอยูไ่ ด้ประมาณ 12 นาที
วัย 5 ปี มีความสนใจอยูไ่ ด้ประมาณ 15 นาที
2) กิจกรรมที่ตอ้ งใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่ องนาน
เกิน 20 นาที
3) กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้
เวลาประมาณ 40-60 นาที
4) กิจกรรมมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้ อ
ใหญ่และกล้ามเนื้ อเล็ก กิจกรรมที่เป็ นรายบุคคลกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่
เด็กเป็ นผูร้ ิ เริ่ มและผูส้ อนเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม และกิ จกรรมที่ใช้กาํ ลังและไม่ใช้กาํ ลังจัดให้
ครบทุกประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ตอ้ งออกกําลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ตอ้ ง
ออกกําลังมากนัก เพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป
2.2 ขอบข่ ายการจัดกิจกรรมประจําวัน
สํ าหรับเด็กอายุ 2 ปี
กิจกรรมสําหรับเด็กอายุ 2 ปี มีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการวางรากฐานการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
ทัก ษะพื้ น ฐานของเด็ ก ทั้ง ทางร่ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สัง คม และสติ ปั ญ ญา การจัด กิ จ กรรมควรจัด ให้
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของเด็กตามวัย โดยบูรณาการกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ผ่านการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจําวัน และการเล่นของเด็กตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับวัย ดังนี้
1) การฝึ กสุ ขนิสยั และลักษณะนิสยั ที่ดี เป็ นกิจกรรมที่สร้างเสริ มสุ ขนิสัยที่ดีในเรื่ องการ
รับประทานอาหาร การนอน การทําความสะอาดร่ างกาย การขับถ่าย ตลอดจนปลูกฝังลักษณะนิ สัยที่ดีใน
การดูแลสุ ขภาพอนามัยและการแสดงมรรยาทที่สุภาพ นุ่มนวลแบบไทย
2) การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็ นกิ จกรรมที่ ช่วยกระตุ น้ การรั บรู ้ ผูเ้ รี ยน ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ในการมองเห็น การได้ยนิ เสี ยง การลิ้มรส การได้กลิ่น และการสัมผัสจับต้องสิ่ งต่าง ๆ ที่แตกต่าง
กันในด้านขนาด รู ปร่ าง ความยาว สี นํ้าหนัก และผิวสัมผัส เช่น การเล่นของเล่นที่มีพ้ืนผิวแตกต่างกัน เป็ น
ต้น
3) การฝึ กการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ-ตา เป็ นกิ จกรรมที่ฝึกความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ นิ้วมือให้พร้อมที่จะหยิบจับ ฝึ กการทํางานอย่างสัมพันธ์กนั ระหว่างมือและตา เช่น ร้อยลูกปั ด เล่น
พลาสติกสร้างสรรค์เล่นหยอดบล็อกรู ปทรงลงกล่อง ตอกหมุด โยนรับลูกบอล ตักนํ้าหรื อทรายใส่ ภาชนะ
เป็ นต้น
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4) การเคลื่อนไหวและการทรงตัว เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มการใช้กล้ามเนื้ อแขนกับขา
มือกับนิ้ วมือ และส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายในการเคลื่อนไหวหรื อออกกําลังกายทุกส่ วน โดยการจัดให้เด็ก
เคลื่อนไหวกล้ามเนื้ อใหญ่-เล็ก ตามความสามารถของวัย เช่น ควํ่า คลาน ยืน เดิน เล่น นิ้ วมือ เคลื่อนไหว
ส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายตามเสี ยงดนตรี วิ่งไล่จบั ปี นป่ ายเครื่ องเล่นสนาม เล่นชิงช้า ม้าโยก ลากจูงของเล่นมี
ล้อ ขี่จกั รยานสามล้อ เป็ นต้น
5) การส่ งเสริ มด้านอารมณ์ จิตใจ เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มการเลี้ยงดูในการตอบสนอง
ความต้องการของเด็กด้านจิ ตใจ โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ ส่งเสริ มให้เด็กเกิ ดความรู ้ สึกอบอุ่ นและมี
ความสุ ข เช่น อุม้ โอบกอด ตอบสนองต่อความรู ้สึกที่เด็กแสดงออก เป็ นต้น
6) การส่ งเสริ มทักษะทางสังคม เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคล
และสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวได้ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เล่นรวมกลุ่มกับผูอ้ ื่น แบ่งปั น รู ้จกั รอคอย เป็ น
ต้น
7) การส่ งเสริ มทักษะทางภาษา เป็ นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้เปล่งเสี ยงเลียนเสี ยงพูดของ
ผูค้ น เสี ยงสัตว์ต่าง ๆ รู ้จกั ชื่อเรี ยกของตนเอง ชื่อพ่อแม่หรื อผูค้ นใกล้ชิดและชื่อสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว ตลอดจน
รู ้จกั สื่ อความหมายด้วยคํา พูดและท่าทาง เช่ น ชี้ ชวนและสอนให้รู้จกั ชื่ อเรี ยกสิ่ งต่าง ๆ จากของจริ ง เล่า
นิทานหรื อร้องเพลงง่าย ๆ ให้ฟัง เป็ นต้น
8) การส่ ง เสริ ม จิ น ตนาการและความคิ ด สร้ า งสรรค์ เป็ นกิ จ กรรมที่ ฝึ กให้ เ ด็ ก ได้
แสดงออกทางความคิดตามจินตนาการของตนเอง เช่น ขีดเขียนวาดรู ป เล่นบทบาทสมมุติ ทํากิจกรรมศิลปะ
เล่นของเล่นสร้างสรรค์ เป็ นต้น
สํ าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
1) การพัฒนากล้ามเนื้ อใหญ่ เพื่อให้เด็กได้พฒั นาความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อใหญ่ การ
เคลื่อนไหว และความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่าง ๆ จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง
เล่นเครื่ องเล่นสนาม เคลื่อนไหวร่ างกายตามจังหวะดนตรี ฯลฯ
2) การพัฒนากล้ามเนื้ อเล็ก เพื่อให้เด็กได้พฒั นาความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อเล็ก การ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นเครื่ องเล่นสัมผัส เล่นเกมต่อภาพ ฝึ ก
ช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อมใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น สี เทียน กรรไกร พู่กนั ดินเหนี ยว
ฯลฯ
3) การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อให้เด็กมีความรู ้สึกที่ดี
ต่อตนเองและผูอ้ ื่น มีความเชื่อมัน่ กล้าแสดงออก มีวินยั ในตนเอง รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตากรุ ณา
เอื้อเฟื้ อ แบ่งปั น มีมารยาทและปฏิบตั ิตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นบั ถือ จึงควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสิ นใจเลือก ได้รับการตอบสนองตามความต้องการ ได้ฝึกปฏิบตั ิ โดย
สอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออํานวย
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4) การพัฒนาสังคมนิ สัย เพื่อให้เด็กมีลกั ษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่
ร่ ว มกับผูอ้ ื่ น ได้อย่างมี ค วามสุ ข ช่ ว ยเหลื อตนเองในการทํากิ จ วัต รประจําวัน มี นิสัย รั กการทํางาน รู ้ จ ัก
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอ้ ื่น จึงควรจัดให้เด็กได้ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ
เช่ น รั บประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ทําความสะอาดร่ างกาย เล่นและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่ น
ปฏิบตั ิตามกฎกติกา ข้อตกลงของส่ วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรื อทํางานเสร็ จ ฯลฯ
5) การพัฒนาการคิด เพื่อให้เด็กได้พฒั นาความคิดรวบยอด สังเกต จําแนก เปรี ยบเทียบ
จัดหมวดหมู่ เรี ยงลําดับเหตุการณ์ แก้ปัญหา จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็ น เชิ ญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ ประกอบ
อาหาร หรื อ จัด ให้ เ ด็ ก ได้เ ล่ น เกมการศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกับ วัย อย่ า งหลากหลาย ฝึ กการแก้ปั ญ หาใน
ชีวิตประจําวัน และในการทํากิจกรรมทั้งที่เป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ หรื อรายบุคคล
6) การพัฒนาภาษา เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่ อสาร ถ่ายทอดความรู ้สึก ความนึ ก
คิด ความรู ้ความเข้าใจในสิ่ งต่าง ๆ ที่เด็กมีประสบการณ์ จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลาย
ในสภาพแวดล้อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ มุ่ ง ปลู ก ฝั ง ให้เ ด็ ก รั ก การอ่ า น และบุ ค ลากรที่ แ วดล้อ มต้อ งเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ตอ้ งคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็ นสําคัญ
7) การส่ งเสริ มจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กได้พฒั นาความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่ งต่าง ๆ รอบตัว โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
และดนตรี เป็ นสื่ อ ใช้การเคลื่ อนไหวและจังหวะตามจิ นตนาการ ให้ประดิ ษฐ์ส่ิ งต่าง ๆ อย่างอิสระตาม
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของเด็กเล่นบทบาทสมมุติในมุมเล่นต่าง ๆ เล่นนํ้า เล่นทราย เล่นก่อสร้างสิ่ งต่าง ๆ
เช่น แท่งไม้รูปทรงต่าง ๆ ฯลฯ
3. ด้ านการเขียนแผนการจัดประสบการณ์
การจัดประสบการณ์ ในระดับเด็กเล็กนั้นไม่ สอนเป็ นรายวิชา แต่ จัดในรู ปแบบกิจกรรมบูรณาการให้ เด็ก
เรียนรู้ ผ่านการเล่ น ดังนั้นการจัดประสบการณ์ ให้ เด็กได้ พฒ
ั นาครบทุกด้ าน บรรลุจุดหมายตามหลักสู ตรนั้น
ผู้ ส อนจําเป็ นต้ อ งวางแผนการจัดประสบการณ์ และรู้ หลักการเขีย นแผนการจั ดประสบการณ์ เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบัติจริงได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
3.1 จุดประสงค์ ของการเขียนแผนการจัดประสบการณ์
1) เพื่อให้ผสู ้ อนวางแผนล่วงหน้าในการจัดกิจกรรมร่ วมกับเด็กได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
2) เพื่อให้ผูส้ อนนําแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ในการจัดกิ จกรรมาประจําวันให้
บรรลุตามจุดหมายที่กาํ หนด
3.2 การทําแผนการจัดประสบการณ์
การจัดแผนการจัดประสบการณ์ ให้ บรรลุจุดหมายของหลักสู ตร ผู้สอนควรดําเนินตามขั้นตอน
ต่ อไปนี้
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1) ศึกษาหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง/
ผูส้ อนต้องศึกษาหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยอย่างละเอียด จนเกิดความเข้าใจว่าจะพัฒนาเด็กอย่างไร เพื่อให้
บรรลุตามจุดหมายที่หลักสู ตรกําหนดไว้ นอกจากนี้ควรศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจ
ยิ่งขึ้น เช่น คู่มือหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย ข้อมูลพัฒนาการเด็ก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542
2) วิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต รปฐมวัย พุ ท ธศัก ราช 2546 ความสั ม พัน ธ์ ข องมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (จุดหมาย) ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ของเด็กอายุ 2-5 ปี ผูส้ อนต้องวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 2-5 ปี เพื่อนําไปพิจารณาสาระการ
เรี ยนรู ้
3) วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนต้องศึ กษาหลักสู ตรปฐมวัยส่ วนที่ เป็ นสาระการ
เรี ยนรู ้ที่กาํ หนดไว้ 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่เป็ นประสบการณ์สาํ คัญและส่ วนที่เป็ นสาระที่ควรเรี ยนรู ้ โดยผูส้ อน
จะต้องวิเคราะห์และเลือกนํามากําหนดหน่วยการจัดประสบการณ์
4) กําหนดรู ปแบบการจัดประสบการณ์ เป็ นขั้นตอนที่ผสู ้ อนจะต้องกําหนดรู ปแบบการ
จัดประสบการณ์ สําหรั บเด็กปฐมวัยซึ่ งมี หลากหลาย รวมทั้งศึกษาแนวคิดจากนวัตกรรมที่ผูส้ อนต้องใช้
สอดแทรกลงในการจัดประสบการณ์ สําหรับรู ปแบบที่นิยมใช้จดั ประสบการณ์ในระดับปฐมวัยคือ หน่ วย
การจัดประสบการณ์ ผูส้ อนสามารถกําหนดหน่ วยการจัดประสบการณ์เป็ นรายสัปดาห์ บางสัปดาห์อาจใช้
หน่ ว ยการจัด ประสบการณ์ ต ามความสนใจของเด็ ก โดยพิ จ ารณาข้อ มู ล หลัก สู ต รสถานศึ ก ษา ตัว เด็ ก
สภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม ประกอบ ทั้งนี้สามารถยืดหยุน่ ตามความเหมาะสม
5) จัดทําหลักสู ตรศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในรู ปแบบการบูรณาการร่ วมกับสาระการเรี ยนรู ้
ระดับท้องถิ่น สําหรับการจัดประสบการณ์แบบหน่ วย ผูส้ อนต้องกําหนดหัวเรื่ องโดยใช้เป็ นแกนกลางใน
การจัดประสบการณ์ให้กบั เด็ก การกําหนดหัวเรื่ องสามารถทําได้ 3 วิธี
(5.1) เด็กเป็ นผูก้ าํ หนด
(5.2) ผูส้ อนและเด็กร่ วมกันกําหนด
(5.3) ผูส้ อนเป็ นผูก้ าํ หนด
6) เขียนแผนการจัดประสบการณ์ ผูส้ อนควรพิจารณาเขียนแผนการจัดประสบการณ์ที่
ผูส้ อนนําไปใช้ได้จริ งและเกิ ดประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยที่ผูส้ อนรับผิดชอบ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับหลัก
การศึกษาปฐมวัย
(6.1) นําหน่วยการจัดประสบการณ์มากําหนดรายละเอียดสาระการเรี ยนรู ้
เมื่อได้หน่ วยการจัดประสบการณ์แล้ว ผูส้ อนกําหนดรายละเอียด สาระการ
เรี ยนรู ้ให้เข้ากับหัวเรื่ องหน่ วยการจัดประสบการณ์ สาระการเรี ยนรู ้ประกอบด้วยประสบการณ์สาํ คัญและ
สาระที่ควรเรี ยนรู ้ ซึ่ งสาระที่ควรเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรนั้นเป็ นสาระที่ไม่ได้กาํ หนดรายละเอียดในเนื้ อหาให้
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(6.2) สังเกตหรื อระดมความคิดจากเด็ก
ผูส้ อนจะสนทนากับเด็ก เพื่อจะได้ทราบว่าเด็กมีประสบการณ์เดิมในหัวเรื่ อง
นั้นมากน้อยเพียงใด เด็กอยากทราบอะไรเพิ่มเติม และผูส้ อนควรตรวจสอบหลักสู ตรเพื่อเพิ่มเติมสิ่ งที่เด็ก
ควรเรี ยนรู ้ในหน่วยหรื อหัวเรื่ องนั้น ๆ
(6.3) เขียนแผนการจัดประสบการณ์
เมื่อได้ขอบข่ายสาระที่เด็กต้องการรู ้และสาระที่ผสู ้ อนคิดว่าเด็กควรรู ้เพิ่มแล้ว
ผูส้ อนต้องเขียนแผนการจัดประสบการณ์ โดยคํานึ งถึงมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่
พึงประสงค์ ในเด็กแต่ละกลุ่มอายุที่ผสู ้ อนรับผิดชอบประสบการณ์สาํ คัญที่คาดว่าจะเกิด สื่ อ กิจกรรม และ
การประเมิน
4. ด้ านสื่ อและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์ เรียนรู้
สื่ อเป็ นตัวกลางในการถ่ ายทอดเรื่องราวเนือ้ หาจากผู้ส่งไปยังผู้รับในการเรียนการสอน สื่ อเป็ นตัวกลาง
นําความรู้ จากผู้สอนสู่ เด็ก ทําให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้ ตามจุดประสงค์ ที่วางไว้ ช่ วยให้ เด็กได้ รับประสบการณ์
ตรง ทํ า ให้ สิ่ ง ที่ เ ป็ นนามธรรมเข้ า ใจยากกลายเป็ นรู ป ธรรมที่ เ ด็ ก เข้ า ใจได้ ง่ า ย เรี ย นรู้ ได้ ง่ า ย รวดเร็ ว
เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้ และการค้ นพบด้ วยตนเอง
แนวทางการดําเนินการใช้ สื่อ
- ใช้สื่อที่เป็ นของจริ ง สื่ อธรรมชาติ และสื่ อภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ใช้สื่อจากแหล่งการเรี ยนรู ้ที่อยูอ่ ย่างหลากหลาย ทั้งที่บา้ น ศูนย์ฯ ชุมชน
- ใช้สื่อที่คาํ นึงถึงความปลอดภัยต่อตัวเด็ก
- ใช้สื่อเพื่อพัฒนาเด็กในด้านต่าง ๆ ให้ครบทุกด้านทั้งทางด้านร่ างกาย อารมณ์
- จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยบูรณาการผ่านการเล่น และเน้นให้เด็กเกิดการเรี ยนรู ้
ด้วยการกระทําโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า
- ใช้สื่อ และแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ ห้สอดคล้องกับ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นแผนการจัด
ประสบการณ์
- บูรณาการกิจกรรมการเรี ยนรู ้สู่แหล่งเรี ยนรู ้ในท้องถิ่น
- เปิ ดโอกาสให้เด็กเรี ยนรู ้จากสื่ อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ซีดีรอม วีดีทศั น์
- เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเด็ก โดยร่ วมจัดหาสื่ อ
5. ด้ านการวัดผลและประเมินผล
ให้ ครอบคลุมถึงการกําหนดนโยบายเกีย่ วกับการประเมินผล ส่ งเสริมความสามารถให้ ประเมินผลอย่ าง
ถูกต้ อง จัดให้ มีการวัดและประเมินผลทีเ่ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทกี่ าํ หนด ปรับปรุ งการสร้ างเครื่องมือวัดผลให้
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การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 2-5 ปี เป็ นการประเมินพัฒนาการทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ -จิตใจ สั งคม
และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็ นกระบวนการต่ อเนื่อง และเป็ นส่ วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดให้ เด็กใน
แต่ ละวัน ทั้งนี้มุ่งนําข้ อมูลการประเมินมาพิจารณา ปรั บปรุ ง วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมให้ เด็กแต่
ละคนได้ รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสู ตรการประเมินพัฒนาการควรยึดหลัก ดังนี้
1) ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้านและนําผลมาพัฒนาเด็ก
2) ประเมินเป็ นรายบุคคลอย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่องตลอดปี
3) สภาพการประเมินควรมีลกั ษณะเช่นเดียวกับการปฏิบตั ิกิจกรรมประจําวัน
4) ประเมินอย่างเป็ นระบบ มีการวางแผน เลือกใช้เครื่ องมือและจดบันทึกไว้เป็ นหลักฐาน
5) ประเมินตามสภาพจริ งด้วยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทั้งใช้แหล่งข้อมูล
หลาย ๆ ด้าน ไม่ควรใช้วิธีการทดสอบ
สําหรับวิธีการประเมินที่เหมาะสมและควรใช้กบั เด็กอายุ 2-5 ปี ได้แก่ การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม
การสนนา การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลงานเด็กที่เก็บอย่างมีระบบ
6. ด้ านการนิเทศการศึกษา
การนิเทศการศึ กษา เป็ นงานที่ครอบคลุมถึงการให้ ความช่ วยเหลือให้ คําแนะนําปรึ กษาทางวิชาการ
เพื่อให้ การดําเนินงานต่ าง ๆ ภายในศู นย์ พัฒนาเด็กเล็กมีความสอดคล้ องกับหลักสู ตรฯ การใช้ วิธีการนิเทศ
สามารถทําได้ หลากหลาย ทั้งนีต้ ้ องปฏิเสธสมํ่าเสมอและเป็ นระบบ
7. ด้ านการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้ นเรี ยน เป็ นงานวิจัยที่มุ่งพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ หรื อพัฒนาพฤติกรรม
ของผู้เรี ยนให้ มีคุณภาพตามที่กําหนด ในหลักสู ตรหรื อสั งคมคาดหวัง ซึ่งดําเนินการโดยครู ผู้ดูแลเด็กหรื อ
ดําเนินการร่ วมกับหัวหน้ าศู นย์ พัฒนาเด็กเล็ก ผู้เรี ยน โดยส่ งเสริ มให้ ครู ทําวิจัยในชั้ นเรี ยนอย่ างน้ อยภาค
เรียนละ 1 เรื่อง
8. ด้ านโภชนาการ
การดําเนินงานโภชนาการใช้ แนวทางการดําเนินงานโภชนาการในศู นย์ พัฒนาเด็กเล็กของกรมอนามัย
ซึ่งงานโภชนาการที่สําคัญมี 2 ส่ วนคือ การจัดอาหารสํ าหรั บเด็กเล็ก และการเฝ้ าระวังการเจริ ญเติบโตของ
เด็ก เพื่อให้ เด็กได้ รับอาหารตามวัยที่เหมาะสมและเพียงพอ ส่ งผลต่ อการเจริ ญเติบโตของเด็กเป็ นพืน้ ฐาน
ของการมีสุขภาพที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ส่ งเสริ มให้ เด็กได้ รับอาหารครบ 5 หมู่ รวมทั้งนํ้าดื่ม
สะอาด และสารอาหารทีจ่ ําเป็ น ดังนี้
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8.1 อาหารหลัก 5 หมู่
ประเทศไทย แบ่ งอาหารชนิดต่ าง ๆ ทีร่ ับประทานเป็ น 5 หมู่ เพือ่ เป็ นแนวทางง่ าย ๆ ที่ใช้
แนะนําการรั บประทานอาหารว่ าควรกินให้ ครบ 5 หมู่ โดยอาหารในหมู่เดียวกัน สามารถกินทดแทนกันได้
เพื่อให้ ร่างกายได้ รับสารอาหารต่ าง ๆ ครบถ้ วนและเพียงพอ เพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดี อาหาร 5 หมู่
ประกอบด้ วย
หมู่ที่ 1 เนือ้ สั ตว์ ไข่ นม และถั่วเมล็ดแห้ ง
อาหารหมู่น้ ีให้สารอาหารโปรตีนเป็ นส่ วนใหญ่ รวมทั้ง วิตามิน และแร่ ธาตุ ซึ่ง
มีหน้าที่หลักในการสร้างเซลล์กล้ามเนื้ อ เนื้ อเยื่อ กระดูก ภูมิตา้ นทานโรค ฮอร์ โมน เอนไซม์ และใช้เป็ น
แหล่งพลังงานของร่ างกาย เมื่อร่ างกายได้รับสารอาหารคาร์โบไฮเดรตและไขมันไม่เพียงพอ
หมู่ที่ 2 ข้ าว แป้ง เผือก มัน และนํา้ ตาล
อาหารหมู่น้ ี ให้สารอาหารคาร์ โบไฮเดรตเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการ
ให้พลังงานแก่ร่างกาย เช่น ทําให้เดินไปไหนมาไหนได้ ทํางานได้ ถ้ารับประทานอาหารพวกนี้ ในปริ มาณ
มากเกินความต้องการของร่ างกาย สารอาหารคาร์ โบไฮเดรตก็จะถูกเปลี่ยนไปอยูใ่ นรู ปไขมันและสะสมใน
ร่ างกาย
หมู่ที่ 3 ผักต่ าง ๆ เช่ น ผักบุ้ง ตําลึง คะน้ า ฟักทอง ถั่วฝักยาว ฯลฯ
หมู่ที่ 4 ผลไม้ ต่าง ๆ เช่ น กล้วย ส้ ม มะละกอ มะม่ วง สั บปะรด ขนุน ฝรั่ง ลางสาด ฯลฯ
ผักและผลไม้ เป็ นแหล่งของสารอาหารจําพวกวิตามิน และแร่ ธาตุ เช่น วิตามิน
บี 2 วิตามินบี 6 กรดโฟลิค วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินอี โปแตกเซียม แมกนี เซียม ทองแดง และแคลเซี ยม มี
หน้าที่ หลักในการช่ วยให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกายทํางานได้ตามปกติ และชะลอความเสื่ อมของร่ างกาย
นอกจากนี้ ผักและผลไม้ยงั อุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร และสารพฤกษ์เคมี ซึ่ งอาจช่วยป้ องกันโรคมะเร็ งบาง
ชนิดได้
หมู่ที่ 5 ไขมันต่ าง ๆ เช่ น ไขมันจากสั ตว์ และไขมันจากพืช
อาหารหมู่ น้ ี ให้ ส ารอาหารไขมัน ซึ่ งมี ห น้า ที่ ห ลัก ในการให้ พ ลัง งานที่ ใ ช้
ประจําวันและยังเป็ นพลังงานสะสมที่ร่างกายสามารถนํามาใช้เมื่อจําเป็ น ถ้าเรากิ นอาหารที่มีสารอาหาร
ไขมันมากเกิ นความต้องการของร่ างกาย จะถูกเก็บสะสมในรู ปไขมันตามส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย รวมทั้ง
เป็ นบริ เวณหน้าท้องและสะโพก
8.2 เด็กปฐมวัยควรได้ ดื่มนํ้าสะอาดให้ เพียงพอทุก 45 นาที เพื่อให้ สมองสามารถเรี ยนรู้ ได้ เต็ม
ศักยภาพ
8.3 การปรุ ง อาหารต้ องใช้ เ ครื่ อ งปรุ ง ที่มีส่ วนประกอบของไอโอดี น ด้ ว ยทุ ก ครั้ ง เช่ น เกลือ
ไอโอดีน นํา้ ปลาไอโอดีน
8.4 ใน 1 สั ปดาห์ ควรจะจัดอาหารให้ มีธาตุเหล็กประมาณ 1-2 มือ้
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8.5 สารอาหารทีจ่ ําเป็ นสํ าหรับเด็ก
สารอาหารหลักที่ เด็กต้องการ คื อ คาร์ โบไฮเดรตและไขมัน ซึ่ งเป็ นสารอาหารที่ ใ ห้
พลังงานและโปรตีนเป็ นสารอาหารที่ช่วยในการเจริ ญเติบโตและเสริ มสร้างเนื้ อเยื่อ เราจะได้โปรตีนจาก
เนื้ อสัตว์ต่าง ๆ ไข่ นม และถัว่ เมล็ดแห้ง เด็กเล็กมี ความต้องการพลังงานและสารอาหารต่ อนํ้าหนักตัว
มากกว่าผูใ้ หญ่ หากได้รับพลังงานไม่เพียงพอ ร่ างกายจะนําโปรตีนไปใช้เป็ นพลังงาน ทําให้โปรตีนไม่ถูก
นํา ไปใช้ใ นเรื่ อ งการเจริ ญ เติ บ โต ทํา ให้เ ด็ ก เตี้ ย แคระแกร็ น และอาหารสํา หรั บ เด็ ก ควรมี ไ ขมัน เป็ น
ส่ วนประกอบในปริ มาณที่พอเหมาะเพื่อให้ได้รับกรดไขมันที่จาํ เป็ น นอกจากนั้นยังมีสารอาหารอื่น ๆ ที่มี
ความสําคัญต่อการเจริ ญเติบโตของเด็กได้แก่
1) แคลเซียม แร่ ธาตุที่สาํ คัญที่ช่วยในการสร้างกระดูกและฟั นให้แข็งแรงและ
ยังมีหน้าที่สําคัญเกี่ ยวกับการทํางานของระบบประสาท กล้ามเนื้ อรวมทั้งกล้ามเนื้ อหัวใจ การแข็งตัวของ
เลือดเมื่อมีบาดแผล วัยเด็กเป็ นวัยที่ร่างกายต้องการแคลเซียมมาก เนื่องจากมีภาวะสร้างกระดูกมาก ช่วยให้มี
การสะสมแคลเซี ยมในกระดูกมากขึ้น แหล่งอาหารที่มีแคลเซี ยมมาก ได้แก่ นม เนยแข็ง ปลาเล็กปลาน้อย
ปลากระป๋ อง กุง้ ฝอย เต้าหู ้ ผักใบเขียว
2) ไอโอดีน เป็ นแร่ ธาตุที่สาํ คัญ เพราะถ้ามีการขาดในหญิงตั้งครรภ์จะทําให้เด็ก
ที่ เ กิ ด มามี สติ ปั ญ ญาด้อย โดยอาหารที่ เ ป็ นแหล่ ง ของไอโอดี น ได้แ ก่ อาหารทะเล คื อ ปลา ปู กุ้ง หอย
ปลาหมึก และเกลือเสริ มไอโอดีน โดยใช้ในการปรุ งอาหาร
3) วิตามินเอ มีหน้าที่ในการเสริ มสร้างเนื้อเยื่อและระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย
แหล่งอาหารของวิตามินเอ ได้แก่ ตับ ผักใบเขียว และผักที่มีสีเหลือง เช่น ผักบุง้ ตําลึง ฟักทอง แครอท ส่ วน
ในผลไม้ได้แก่ มะละกอสุ ก มะม่วงสุ ก
นอกจากสารอาหารต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นตามข้างต้นแล้ว ยังได้รับสารอาหารอื่น ๆ
เช่น วิตามิน 1 วิตามิน 2 วิตามิน บี 6 วิตามิน บี 12 กรดไฟเลท รวมทั้งแร่ ธาตุ ฟอสฟอรัส โซเดียม โปแตก
เซียม สังกะสี
8.6 การติดตามผลการดําเนินงานโภชนาการ
หลัง จากที่ ใ ห้ ค ํา แนะนํา กับ พ่ อ แม่ / ผู ้ป กครองเด็ ก และดํา เนิ น การส่ ง เสริ มภาวะ
โภชนาการหรื อแก้ไขปั ญหาแล้ว จะต้องมีการติดตามผลการดําเนิ นงานนั้น เพื่อดูว่าวิธีการส่ งเสริ มภาวะ
โภชนาการหรื อแก้ไขปั ญหานั้นได้ผลเป็ นอย่างไร
1) ในกรณี ที่เด็กมีการเจริ ญเติบโตดี ติดตามโดยชัง่ นํ้าหนัก วัดส่ วนสูงตามปกติ
2) ในกรณี ที่เด็กอยูใ่ นระดับเสี่ ยง ต่อการขาดอาหาร (นํ้าหนักค่อนข้างน้อย ค่อนข้างเตี้ย
ค่อนข้างผอม หรื อเสี่ ยงต่อภาวะอ้วน (เริ่ มอ้วนหรื ออ้วน) ให้ติดตามโดยการชั่งนํ้าหนักทุกเดื อนและวัด
ส่ วนสู งทุก 3 เดือน เมื่อชัง่ นํ้าหนัก-วัดส่ วนสู งแล้ว นํานํ้าหนักส่ วนสู งมาจุดลงในกราฟฯ ทั้ง 3 ตัวชี้วดั เพื่อดู
ว่า
- เด็กมีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตเป็ นอย่างไร

45
- ภาวะโภชนาการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่
เด็กอาจมีภาวะโภชนาการเหมือนเดิม แต่เส้นการเจริ ญเติบโตของเด็กเปลี่ยนแปลงให้
ดูดว้ ยว่า เปลี่ยนไปในทิศทางดีข้ ึน เท่าเดิม หรื อแย่ลง (รายละเอียดดูในหัวข้อแปลผล และแจ้งผล) ในกรณี ที่
เส้นทางการเจริ ญเติบโตของเด็กเปลี่ยนแปลงดีข้ ึน แสดงว่า การกินอาหารดีแล้ว หรื อวิธีการแก้ไขปั ญหานั้น
ดีแล้ว ให้ทาํ ต่อไป
ในกรณี ที่เส้นการเจริ ญเติบโตของเด็กไม่เปลี่ยนแปลง หรื อเปลี่ยนแปลงไปในทางแย่
ลง แสดงว่าการกินอาหารของเด็กยังไม่เพียงพอ หรื อวิธีการแก้ไขนั้น ยังไม่ดีตอ้ งปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไข
ใหม่
9. ด้ านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมวันสํ าคัญต่ าง ๆ/โครงการทีส่ ่ งเสริมผู้เรียน)
1) กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันปี ใหม่ วันสําคัญทางศาสนา
ฯลฯ
2) โครงการต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
10. ด้ านการประเมินคุณภาพภายในศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ศู นย์ พัฒนาเด็กเล็กสามารถประเมินคุณภาพภายในศู นย์ พัฒนาเด็กเล็กได้ โดยใช้ มาตรฐานการศึ กษา
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ที่กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่นกําหนด เพือ่ ให้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน และมีคุณภาพเป็ นทีย่ อมรับของชุ มชน

46

มาตรฐานที่ 5 ด้ านการมีส่วนร่ วมและสนับสนุนทุกภาคส่ วน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 มาตรา
29 กําหนดให้สถานศึ กษาร่ ว มกับบุ คคล ครอบครั ว ชุ มชน องค์กรชุ มชน องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชี พ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่ งเสริ ม
ความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มี
การแสวงหาความรู ้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู ้ จกั เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุ มชนให้
สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุ นให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
พัฒนาระหว่างชุมชน
ในการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงต้องคํานึ งถึงการมีส่วนร่ วมกัน
ทุกภาคส่ วนในสังคมเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย อีกทั้งยังเป็ นการใช้ตน้ ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาในศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเป็ นการสร้างพื้นฐานการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก ที่จะทําให้มีการสานเสริ มการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
ต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมจนเป็ นที่ยอมรับในศักยภาพของ
การบริ หารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กระบวนการบริ หารแบบการมีส่วนร่ วมจึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เพราะจะทําให้สามารถขับเคลื่อนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กไปสู่
มาตรฐานการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ซึ่ งเป็ นการระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่ วนของสังคม ภายใต้ทกั ษะ
การบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู
ผูด้ ูแลเด็ก และผูเ้ กี่ยวข้องที่จะทําให้เกิดความพร้อมใจที่จะร่ วมมือในการจัดการศึกษาของ ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กให้กา้ วหน้าต่อไป
บุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก รเอกชน องค์ ก รรั ฐ
สถาบันการศึกษา และศาสนศาสนา สามารถมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ได้ดงั นี้
1. ด้ านวิชาการ
1) ให้คาํ แนะนําปรึ กษาการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
2) ให้คาํ แนะนําปรึ กษา สนับสนุ นทรัพยากรในการทํากิจกรรม เช่น ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้นอกสถาน
ที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กให้กบั
ผูป้ กครองและครู
3) ให้คาํ แนะนําหรื อมีส่วนร่ วมในการประเมินคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
4) ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในชุมชน ท้องถิ่น ทราบอย่างทัว่ ถึง
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2. ด้ านอาคารสถานที่
1) ร่ วมพัฒนาปรับปรุ งอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร
2) ร่ วมให้การเฝ้ าระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินภายในอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
3. ด้ านงบประมาณ
ระดมทรั พยากรสนับสนุ นการพัฒนาอาคารสถานที่ บุ คลากร สื่ อ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ กิ จกรรมศึกษา
เรี ยนรู ้นอกสถานที่ อาหารเสริ ม อาหารว่าง อุปกรณ์กีฬา และอื่น ๆ ในการดําเนินงานศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
4. ด้ านบุคลากร
1) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา ส่ งเสริ ม สนับสนุ น ในการดําเนิ นงานและการพัฒนาบุคลากรศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก
2) ร่ วมในการอบรมเลี้ยงดูจดั ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ดูแลความปลอดภัยเด็กเล็กภายในศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก
5. ด้ านความสั มพันธ์ กบั ชุ มชน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจัดกิจกรรมสัมพันธ์กบั ชุมชนได้ ดังนี้
1) จัดกิจกรรมเยีย่ มบ้าน
2) จัดทําสมุดสื่ อสารระหว่างศูนย์กบั ผูป้ กครอง
3) จัดทําป้ ายนิเทศให้ความรู ้กบั ผูป้ กครอง
4) จัดให้มีมุมเรี ยนรู ้ผปู ้ กครอง
5) จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กเข้าร่ วมในโอกาสต่าง ๆ
6) จัดนิทรรศการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม สื่ อการเรี ยน และผลงานเด็ก
7) ร่ วมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และประเพณี ต่าง ๆ ของท้องถิ่นนั้น ๆ
8) เข้าร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะ เช่น ตลาด วัด สวนสาธารณะ ฯลฯ
9) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้บริ การชุมชน เกี่ยวกับอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และอื่น ๆ
การให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ที่ น อกเหนื อ จากการให้ ก ารอบรมเลี้ย งดู การจั ด ประสบการณ์
การเรียนรู้ และส่ งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กสามารถเป็ นแหล่งเรียนรู้ และให้ บริการด้ านอืน่ ๆ แก่ชุมชนได้ ดังนี้
1) ด้ านอาคารสถานที่
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สามารถให้บริ การด้านอาคารสถานที่แก่ชุมชน หรื อประชาชนภายใน
ท้องถิ่น ในวันสําคัญต่าง ๆ หรื อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
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2) ด้ านวัสดุครุ ภัณฑ์ ต่าง ๆ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สามารถให้บริ การด้านวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของชุ มชน
หรื อประชาชน
3) ด้ านวิชาการ สารสนเทศและแหล่ งเรียนรู้
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สามารถให้บริ การด้านวิชาการ สารสนเทศหรื อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้กบั
พ่อแม่ ผูป้ กครอง เยาวชน และชุมชนในการค้นคว้า ศึกษา ต่าง ๆ
4) ด้ านการเผยแพร่ ความรู้ให้ กบั ชุ มชน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สามารถให้บริ การแก่ประชาชน หรื อชุมชนในท้องถิ่น โดยให้หัวหน้า
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก หรื อครู ผดู ้ ูแลเด็ก เป็ นวิทยากรในการเผยแพร่ ความรู ้ในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีพฒั นาการที่เหมาะสมตามวัย
5) ด้ านการให้ บริการสาธารณะ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สามารถมีส่วนช่วยในการสนับสนุ นการให้บริ การสาธารณะแก่ชุมชน
หรื อประชาชนได้ ตามบริ บทหรื อวัฒนธรรมของท้องถิ่น
การส่ งเสริมสนับสนุนศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กจากชุ มชน
1) การสนับสนุนวัสดุ สื่ อการเรียนการสอน อุปกรณ์ ต่าง ๆ
ชุมชน สามารถให้การสนับสนุนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในด้านวัสดุ สื่ อการเรี ยนการสอน และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น
2) บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมต่ าง ๆ
ชุ มชน สามารถบริ จาคเงินเพื่อสนับสนุ นการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กได้
รวมทั้งการจัดซื้อสื่ อการเรี ยนการสอน วัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3) ให้ ความรู้โดยปราชญ์ ชาวบ้ าน ชุ มชน หรือจากเจ้ าหน้ าทีจ่ ากหน่ วยงานต่ าง ๆ
ชุมชน สามารถให้การสนับสนุนศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก โดยปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้แก่บุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก หรื อผูม้ ีความรู ้จากหน่ วยงานต่าง ๆ มาถ่ายทอดความรู ้ เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
4) ให้ การสนับสนุนแหล่ งเรียนรู้ในชุ มชน
ชุมชน สามารถให้การสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้แก่เด็กปฐมวัย ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้โดยให้การสนับสนุ นแหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชนต่าง ๆ โดยให้เด็กปฐมวัยเข้าไปเรี ยนรู ้ จาก
สถานที่จริ ง
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5) ให้ ข้อมูลข่ าวสาร ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ชุมชน สามารถให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
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ตัวอย่ างกิจกรรมทีศ่ ูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กสามารถมีส่วนร่ วมกับชุ มชน ผู้ปกครองและทุกภาคส่ วน
วัน เดือน ปี

กิจกรรม / งาน / โครงการ
1. ประชุมคณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. ปฐมนิเทศผูป้ กครองนักเรี ยน
3. แจกอุปกรณ์การเรี ยน
4. จัดกิจกรรมมอบตัวเป็ นศิษย์
5. จัดกิจกรรม Back to School (กิจกรรมรับนักเรี ยนสู่ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก)
6. กิจกรรมวันสําคัญของชาติ เช่น วันแม่ วันพ่อ วันเด็ก
7. จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วัน
มาฆบูชา
8. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้นอกสถานที่
9. จัดกิจกรรมวัดปิ ดภาคเรี ยน
10. จัดนิทรรศการวิชาการ เช่น สัปดาห์วิชาการ การประกวด
ผลงาน
11. จัดกิจกรรมรณรงค์ในโอกาสต่าง ๆ
12. จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรี ยนศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
13. จัดตั้งชมรมผูป้ กครองศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
14. จัดกิจกรรมเชิดชู “คนดี คนเก่ง”
15. กิจกรรมเยีย่ มบ้าน
16. โครงการสานสายใยรัก เช่น เล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก
17. โครงการรี ไซเคิล ครอบครัวหรรษาเพือ่ สื่ อสร้างสรรค์
18. โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
19. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การออมทรัพย์ การปลูกผัก
สวนครัว
20. โครงการรักษ์ภาษาไทยกับวัยละอ่อน
21. กิจกรรมประกวดห้องเรี ยนดีเด่น
หมายเหตุ สําหรับการจัดกิจกรรม/งาน/โครงการต่าง ๆ นั้น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง
สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมและศักยภาพของตนเองโดย
ได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ
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แผนภาพกระบวนการการมี ส่ วน
องค์ กรเอกชน
เครือข่ าย
ศพด.

กรมส่ งเสริม
การปกครอง
ท้ องถิ่น

ชุมชน

องค์ กร
ปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น

ศูนย์ พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

ผู้ปกครอง

หน่ วยงาน
ประชาสั มพันธ์

สถาบัน
การศึกษา

ปราชญ์
ชาวบ้ าน
องค์ กรรัฐ

ศาสนสถาน

กระบวนการมีส่วนร่ วมกันทุกภาคส่ วนในสั งคม
ในการพัฒ นาศู น ย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ก ทุ ก ภาคส่ ว นไม่ ว่ า จะเป็ น ผูป้ กครอง ชุ ม ชน องค์ก รภาครั ฐ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน สามารถมีส่วนร่ วมในการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ได้แก่
1) ร่ วมระดมสรรพกําลังและทรัพยากรเพื่อการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2) ร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิบตั ิ เพื่อการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
3) ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมประเมินศูนย์ ร่ วมแก้ไข เพื่อการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
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มาตรฐานที่ 6 ด้ านส่ งเสริมเครือข่ ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่ งเสริ มพัฒนาการเรี ยนรู ้ แก่ เด็กปฐมวัยอย่าง
ครอบคลุม กว้างขวาง เป็ นพื้นฐานของการศึกษา เพื่อพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น รวมทั้ง หัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ครู ผูด้ ูแลเด็ก ผูช้ ่ วยครู ผูด้ ู แลเด็ก ผูบ้ ริ หารและ
ผูเ้ กี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จึงต้องส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งใน
ระดับองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค โดยมี วตั ถุประสงค์และแนว
ทางการดําเนินงาน ดังนี้
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเป็ นแหล่งแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทางด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2) เพื่อสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้มีศกั ยภาพในการพัฒนาเด็ก
เล็ก
3) เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบตั ิงานด้านพัฒนาเด็กปฐมวัยระหว่างหัวหน้าศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก บริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
4) เปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แนวทางปฏิบัติงาน
1) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดประชุ มหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ครู
ผูด้ ูแลเด็ก ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก ระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อกําหนดแผนความร่ วมมือ
ในการดําเนินงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2) จัดทําแผนงาน ปฏิทินงาน แนวทางการปฏิบตั ิงานตามกําหนดการ
3) ส่ งแผนงานและปฏิทินงานให้ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้นสังกัดพิจารณาเห็นชอบ
4) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเครื อข่ายศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
5) ดําเนินการตามแผนงานและปฏิทินงานที่กาํ หนดไว้
6) สรุ ปและรายงานผลการดําเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้นสังกัด
หมายเหตุ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นสามารถปรั บรู ปแบบ และกิ จกรรมภายใต้ความร่ วมมื อได้ตาม
บริ บทของแต่ละท้องถิ่น
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การส่ งเสริมสนับสนุนจากองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
1) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในฐานะหน่ วยงานผูจ้ ดั การศึกษาปฐมวัยมีบทบาทหน้าที่ในการ
ส่ งเสริ มสนับสนุ นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามศักยภาพ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณและการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2) ดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาเครื อข่าย
3) ประเมินผลการพัฒนา
4) สนับสนุ นให้บุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก มีความก้าวหน้าในวิชาชี พและมีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบตั ิหน้าที่
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โครงสร้ างและเครือข่ ายการพัฒนาศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น

สํ านักประสานและ
พัฒนาการจัด
การศึกษาท้ องถิ่น

ส่ วนราชการ
จังหวัด
ส่ วนราชการ

สํ านักงานส่ งเสริมการปกครองท้ องถิน่ จังหวัด

อําเภอ
ส่ วนราชการ

สํ านักงานส่ งเสริมการปกครองท้ องถิน่ อําเภอ

ส่ วนราชการ
ศพด 1

อปท.
ศพด 2

ศพด 3

อปท.
ศพด 1

ศพด 2

ศพด.ต้ นแบบ

ศพด 3

อปท.
ศพด 1

ศพด 2

ศพด.ต้ นแบบ

ศพด 3

ศพด.ต้ นแบบ

ผู้นําเครือข่ ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผ้ ูดูแลเด็ก

ครู ผ้ ูดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก

ครู ผ้ ูดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

สถาบัน
การศึกษา

องค์ กร
เอกชน

ชุ มชน

หน่ วย
งานประชา
สั มพันธ์

ศาสน
สถาน

องค์ กรรัฐ

ปราชญ์
ชาวบ้ าน

เครื อข่ ายความร่ วมมือในการพัฒนาศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ผู้ปกครอง

สมาคม/
ชมรม
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รู ปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ าย
ระดับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก

คณะทํางาน

ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ระดับอําเภอ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น

องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น

คณะทํางาน

องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ระดับจังหวัด
อําเภอ

อําเภอ

คณะทํางาน

อําเภอ

ระดับภาค
จังหวัด

จังหวัด

คณะทํางาน

จังหวัด

ระดับประเทศ

ภาค

ภาค

ภาค

คณะกรรมการ

ภาค

ภาค
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การจัดตั้งเครือข่ ายระดับต่ าง ๆ
ขั้นที่ 1 การวางแผน
1) วางแผนงานในการสร้างเครื อข่าย
2) ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
- สํานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นอําเภอ
- สํานักงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
- สถานีอนามัย
- โรงพยาบาล
- ศาสนสถาน
- สถาบันการศึกษาต่าง ๆ
- ชมรม/สมาคม ต่าง ๆ
ฯลฯ
3) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื อข่าย
4) จัดตั้งชมรม คณะกรรมการชมรม คณะทํางานหรื อคณะกรรมการที่จะเป็ นทีมงานพร้อม
กําหนดภารกิ จหน้าที่ และกลไกในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการดําเนิ นงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และกิจกรรมต่าง ๆ โดยทีมงานควรประกอบด้วย
- ผูน้ าํ เครื อข่าย
- หัวหน้าศูนย์ฯ
- ผูด้ ูแลเด็กดีเด่น
- ครู ผดู ้ ูแลเด็ก
- อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.)
- เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยในพื้นที่
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในพื้นที่
- ภูมิปัญญาในพื้นที่
- ผูป้ กครอง
- ผูน้ าํ ทางศาสนา
5) วางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
- จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูด้ ูแลเด็ก
- ศึกษาดูงาน
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
- นิเทศศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
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ขั้นที่ 2 ปฏิบัติงานตามแผน
ขั้นที่ 3 ประเมินผลการดําเนินงาน
1) ประเมินผลการดําเนินงานในรอบปี ของแต่ละฝ่ ายแต่ละทีมงานที่แบ่งภาระงานไว้
2) รวบรวมผลการประเมิน ปั ญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข เพื่อเสนอทีมงาน คณะทํางาน
และผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ขั้นที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนา
นําผลการประเมินมาปรับปรุ งและพัฒนาการสร้างเครื อข่าย
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ภาคผนวก
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(ตัวอย่ าง)
โครงการจัดตั้งศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กของ...(ชื่อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น)...
1. หลักการและเหตุผล
เด็กแรกเกิด-6 ปี เป็ นช่วงอายุที่มีความสําคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ เพราะเป็ นระยะที่ร่างกายมีอตั ราการ
พัฒนาสู งมากโดยเฉพาะทางสมอง ถ้าเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดี ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาและหลัก
วิชาการอื่น ๆ เด็กก็จะพัฒนาได้เต็มศักยภาพ และสามารถเจริ ญเติบโตเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็ นกําลังใน
การพัฒนาประเทศชาติต่อไป... (ชื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น)..... ในฐานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบการพัฒนาเด็ก และคุณภาพชีวติ ของประชาชน ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
จึงได้จดั ทําโครงการจัดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ
สังคม และสติปัญญา)
2) เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะ และสมรรถนะตามวัย โดยองค์
รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย
3) เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กเล็กสามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน และอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ขและมีคุณภาพ
4) เพื่อแบ่งเบาภาระผูป้ กครองในการอบรมเลี้ยงดู ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเล็กตามบริ บท
และวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ในท้องถิ่น
5) เพื่อส่ งเสริ มความรัก เอื้ออาทร ของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมท้องถิ่น
3. เป้าหมาย
จัดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก.........................................................................จํานวน...........................แห่ ง
ณ ............................................................................................
4. วิธีดําเนินการ
(ตามขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่กาํ หนดไว้ตามมาตรฐานการดําเนิ นงานศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น)
5. ระยะเวลาดําเนินการ
.............................................................................................................................................................
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6. สถานทีด่ ําเนินการ
.............................................................................................................................................................
7. งบประมาณ จํานวน..........................บาท ได้ แก่
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ วัสดุพฒั นาเด็ก ............................... บาท
2. ค่าครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษา ........................... บาท
3. ค่าสื่ อการเรี ยนรู ้ ........................... บาท
4. ค่าอาหารกลางวัน ........................ บาท
5. ค่าอาหารเสริ ม (นม) ............................. บาท
6. ค่าตอบแทน/เงินเดือนหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ............................ บาท
7. ค่าตอบแทน/เงินเดือนครู ผดู ้ ูแลเด็ก ......................... บาท
8. ค่าตอบแทน/เงินเดือนผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก ........................... บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการอบรม ศึกษาดูงาน (ประมาณ...........วัน) .......................บาท
ฯลฯ
8. ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เด็กปฐมวัยในชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างทัว่ ถึง ถูกต้องเหมาะสม ทั้งด้านร่ างกาย โภชนาการ
สังคม สติปัญญา อารมณ์
2. เด็กปฐมวัยได้รับการเตรี ยมความพร้อมทางการศึกษาในระดับปฐมศึกษาอย่างมีคุณภาพ
(ลงชื่อ)

ผูเ้ สนอโครงการ
(......................................)

ความเห็นชอบ
..........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(......................................)
ปลัด.........................................................
ความเห็นชอบ
..........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(......................................)
นายก.........................................................
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ข้ อ 7 คณะกรรมการศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก มีหน้ าที่
7.1 กําหนดแนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุนการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ใน
ด้านต่ าง ๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการดําเนิ นงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก นโยบายและแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
7.2 เสนอแนะให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนิ นงาน การพัฒนาคุณภาพศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
แก่ผบู ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
7.3 เสนอแนะให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบเลิก หรื อย้ายรวมศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
7.4 พิ จารณาเสนอผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น เกี่ ย วกับการบริ หารงานด้าน
บุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
7.5 พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่ งเสริ มและพัฒนาศูนย์ฯ ตาม
หลักวิชาการ และแผนพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
7.6 ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผูป้ กครอง ชุ มชนและสังคมทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา และพัฒนาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
7.7 ส่ งเสริ มสนับสนุ นความร่ วมมือการพัฒนาเด็กเล็กของบุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
และระหว่างศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
7.8 ปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามที่ มีกฎหมาย ระเบียบ หรื อตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย กรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดกําหนด
ข้ อ 8 หัวหน้ าศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก มีหน้ าที่
8.1 รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก รวมถึง การดําเนินงานในศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
8.2 วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการดําเนิ นงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดทําแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่ งเสริ มและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้าน
อย่างต่อเนื่อง
8.3 จัดทําและพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล
8.4 จัดทําภาระงานของบุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรฐานด้านบุคลากรของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
8.5 ประสานความร่ วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
8.6 เป็ นผูแ้ ทนของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในกิจการทัว่ ไป และประสานเครื อข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
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8.7 นิเทศ ส่ งเสริ มสนับสนุน การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ผดู ้ ูแลเด็กและผูช้ ่วยครู
ผูด้ ูแลเด็ก
8.8 จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง
8.9 ปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ 9 ครูผู้ดูแลเด็ก มีหน้ าที่
9.1 ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรี ยนรู ้ และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
9.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย
9.3 ปฏิบตั ิงานวิชาการของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
9.4 ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
9.5 ปฏิบตั ิงานความร่ วมมือกับเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
9.6 อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามหลักสูตรกําหนด
9.7 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
9.8 จัดทําแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
9.9 จัดทําวิจยั ในชั้นเรี ยน
9.10 จัดหา/ผลิตสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนการสอน
9.11 จัดทําเครื่ องมือวัดและประเมินผล
9.12 ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พฒั นาเด็กเล็กกับผูป้ กครอง ชุมชน
9.13 พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
9.14 จัดให้มีการประเมินพัฒนาการผูเ้ รี ยน
9.15 จัดระบบธุรการในชั้นเรี ยน
9.16 รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามลําดับ
9.17 ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ 10 ผู้ช่วยครู ผ้ ูดูแลเด็ก มีหน้ าที่
10.1 สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานร่ วมกับครู ผดู ้ ูแลเด็ก
10.2 มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝ่ หาความรู ้ และพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
10.3 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์
ข้ อ 11 ผู้ประกอบอาหาร มีหน้ าที่
11.1 ประกอบอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการสําหรับเด็กเล็ก รวมถึงการจัดสถานที่
ประกอบอาหาร เครื่ องครัวให้สะอาดเป็ นระเบียบ ถูกสุ ขลักษณะ
11.2 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์
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ข้ อ 12 ภารโรง มีหน้ าที่
12.1 ทําความสะอาด รักษาความสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ดูแลซ่ อมแซมบํารุ งรักษา
อาคารสถานที่ และทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และมีความปลอดภัยสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก
12.2 ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ข้ อ 13 บุคลากรอืน่ ๆ (ตามความจําเป็ นของศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก)
หมวด 3
การบริหารและการจัดการ
ข้ อ 14 การบริหารจัดการ/ดําเนินงานศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก ประกอบด้ วยงาน ดังนี้
1. งานด้านการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
2. งานด้านบุคลากร
3. งานด้านอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย
4. งานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
5. งานด้านส่ งเสริ มเครื อข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
6. ด้านธุรการ
ให้หวั หน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก พิจารณากําหนดให้มีผรู ้ ับผิดชอบแต่ละงาน โดยแบ่งงานและ
มอบหมายงานตามความรู ้ ค วามสามารถ โดยคํานึ งถึ ง ความพร้ อ มของบุ ค ลากร ลัก ษณะปริ ม าณงานที่
สอดคล้องกัน โดยมุ่งให้เกิดคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
ข้ อ 15 การให้ บริการอบรมเลีย้ งดู จัดประสบการณ์ และส่ งเสริ มพัฒนาการเรียนรู้ ของศู นย์ พัฒนา
เด็กเล็ก แบ่ งออกเป็ น 4 ระดับ คือ
1. สําหรับเด็กอายุ 2 ปี
2. สําหรับเด็กอายุ 3 ปี
3. สําหรับเด็กอายุ 4 ปี
4. สําหรับเด็กอายุ 5 ปี
ข้ อ 16 การให้ บริการอบรมเลีย้ งดู จัดประสบการณ์ และส่ งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้ ยดึ แนวทางและ
หลักการจัดประสบการณ์ ตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก ด้ านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสู ตร โดยคํานึงถึงความต้ องการของชุ มชน และความพร้ อมของท้ องถิ่น
ข้ อ 17 การกําหนดระยะเวลาการให้ บริ การอบรมเลีย้ งดู จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ และการแต่ ง
กายของบุคลากรและเด็กปฐมวัยให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการดําเนิ นงานศู นย์ พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์ กร
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หมวด 4
การเงิน
ข้ อ 18 รายรับและรายจ่ าย ตลอดจนวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ ายเงิน การฝากเงินของศูนย์ พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก ให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสื อสั่ งการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง ประกอบด้ วย
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
2. ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ 19 การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ของศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ าด้ วยการพัสดุขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หมวด 5
การยุบเลิกหรือย้ าย/รวมศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ข้ อ 20 การยุบเลิกหรือย้ าย/รวมศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กให้ คณะกรรมการบริหารศู นย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กเป็ น
ผู้พิจารณาเสนอผู้บริ หารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น โดยความเห็ นชอบจากสภาองค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่นตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ข้ อ 21 บรรดาทรั พย์ สินต่ าง ๆ ของศู นย์ พัฒนาเด็กเล็กที่ยุบเลิกให้ ตกเป็ นองค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

(................................................)
ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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(ตัวอย่ าง)
ครุฑ
ประกาศ.....................(ชื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น).....................
เรื่ องการจัดตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก..................(ชื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น).....................
การพัฒนาในช่วงปฐมวัยเป็ นพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาซึ่ งจะส่ งผลกระทบในวัยต่อ ๆ ไปของ
มนุษย์ ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การพัฒนาในช่วงปฐมวัยจึงต้องได้รับการเอาใจ
ใส่ ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธี และมีคุณภาพ เพื่อให้เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในฐานะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการจัดบริ การสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่จึงต้องรับผิดชอบการจัดบริ การศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเพื่อ
จัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้รับการพัฒนาเตรี ยมความพร้อมอย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา 289 แห่ งรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 41
แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และมาตรา 16 แห่ งพระราชบัญญัติกาํ หนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542.....(ชื่อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น)....... จึงได้จดั ตั้งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขึ้น ณ .................. โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่ างกาย อารมณ์-จิตใจ
สังคม และสติปัญญา)
2) เพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กเล็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะ และสมรรถนะตามวัย
โดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย
3) เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กเล็กสามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน และอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ขและมีคุณภาพ
4) เพื่อแบ่งเบาภาระผูป้ กครองในการอบรมเลี้ยงดู ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเล็กตามบริ บท
และวัฒนธรรมของชุมชน สังคม ในท้องถิ่น
5) เพื่อส่ งเสริ มความรัก เอื้ออาทร ของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมท้องถิ่น
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. ...............ง
(...............................................)
ตําแหน่งผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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(ตัวอย่ าง)
ครุฑ
ประกาศ.................(ชื่อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น).............
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพือ่ เข้ าเรียนในศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก......(ชื่อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น.......
ประจําปี การศึกษา......................
ด้ วยศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก..................................จะเปิ ดรั บสมัครเด็กเล็ก โดยทําการคัดเลือกให้ เข้ าเรี ยน
ในศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก ประจําปี การศึกษา.................ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับสมัคร ดังต่ อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลาํ เนาหรื ออาศัยอยูใ่ นเขต...(ชื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น)...
1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี บริ บูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. .........)
1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็ นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง หรื อโรคอื่น ๆ ที่
ทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน
2. จํานวนเด็กทีจ่ ะรั บสมัคร....................คน
3. หลักฐานและเอกสารทีจ่ ะต้ องนํามาในวันสมัคร
3.1 ใบสมัครของศูนย์พฒั นาเด็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
3.2 สําเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริ ง) พร้อมสําเนา 1 ชุด
3.3 สู ติบตั ร (ฉบับจริ ง) พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด
3.4 ต้องนําเด็กมาแสดงตัวในวันยืน่ ใบสมัคร 1 ชุด
3.5 สมุดบันทึกสุ ขภาพหรื อใบรับรองแพทย์
4. วัน เวลา สถานทีร่ ั บสมัครและสัมภาษณ์
4.1 ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก.................................................................
ตั้งแต่วนั ที่....................................................ถึงวันที่................................................ในวัน เวลาราชการ
4.2 กําหนดการรับสมัคร และสัมภาษณ์ วันที่.....................................เวลา.......................น.
ณ............................................
5. วันจับฉลาก (ถ้ ามี)
กําหนดการจับฉลากในวันที่............................เวลา...........................น. ณ............................
6. วันมอบตัว
ผูท้ ี่ได้รับเข้าเรี ยน ให้มอบตัวในวันที่..............เวลา............น. ณ...........................................
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7. กําหนดการเปิ ด – ปิ ดภาคเรี ยน
ภาคเรี ยนที่ 1 เปิ ดภาคเรี ยน............................................................................
ปิ ดเรี ยน....................................................................................
ภาคเรี ยนที่ 2 เปิ ดภาคเรี ยน............................................................................
ปิ ดเรี ยน....................................................................................
กําหนดระยะเวลาเรียน
- เปิ ดเรี ยนวันจันทร์ – วันศุกร์
- เวลาเข้าเรี ยน 08.00 น. – เวลาเลิกเรี ยน 15.00 น.
8. อุปกรณ์ การเรี ยน ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก จัดหาให้ ตลอดปี การศึกษา
9. เครื่ องใช้ สําหรั บเด็ก
9.1 เครื่ องใช้ส่วนตัว เช่ น แปรงสี ฟัน แก้วนํ้า สบู่ หวี แป้ ง ผูป้ กครองเตรี ยมมาให้เด็ก
ตั้งแต่วนั เปิ ดเรี ยนวันแรก
9.2 เครื่ องใช้งานอื่ น ๆ ประกอบด้วย ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าขนหนู ผ้ากัน
เปื้ อน ถุงย่าม ทางศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจัดให้
10. อาหารสําหรั บเด็ก ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก จัดอาหารให้ 3 เวลา ดังนี้
- เวลา 10.00 น. อาหารเสริ ม
- เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน
- เวลา 14.00 น. อาหารว่าง
11. การรั กษาความปลอดภัยแก่ นักเรี ยน
11.1 ผูป้ กครองที่จะมาขอรับตัวนักเรี ยน ต้องแสดงบัตรซึ่ งทางศูนย์พฒั นาเด็กเล็กออกให้
สําหรับรับตัวนักเรี ยน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุ ญาตให้รับนักเรี ยนออกจาก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด
11.2 การมารับและส่ งเด็ก ผูป้ กครองจะต้องไม่นาํ เด็กมาส่ งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ก่อนเวลา 07.30 น. ให้รับกลับเวลา 15.00 น. เป็ นต้นไป และไม่ชา้ กว่า 17.00 น. เนื่องจากศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ไม่ประสงค์ให้เด็กอยูใ่ นศูนย์ โดยไม่มีผดู ้ ูแล เว้นแต่มีความจําเป็ น ซึ่ งต้องแจ้งให้หวั หน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ทราบในแต่ละครั้ง
11.3 ในกรณี ที่เด็กหยุดเรี ยนด้วยประการใดก็ตาม ผูป้ กครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อทางโทรศัพท์
11.4 ห้ามเด็กนําเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่อาจเกิดอันตรายไปที่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด
11.5 ห้ามเด็กสวมหรื อนําเครื่ องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงไปที่ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กหาก
ฝ่ าฝื นและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น
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11.6 หากผูป้ กครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับเด็กโปรดติดต่อกับหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก/
ครู ผดู ้ ูแลเด็กโดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทําให้สะดวกยิง่ ขึ้น
12. กรณี เด็กที่สมัครมีภูมิลาํ เนาหรื ออาศัยอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อมีอายุไม่
ครบตามที่กาํ หนดตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ให้คณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก พิจารณาขอยกเว้น
โดยความเห็นชอบของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประกาศ ณ วันที่....................................................
(..................................................)
ตําแหน่ง (ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตัวอย่ างใบสมัคร
ชื่อศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก .......................................................................................
เขียนที่ สํ านักงานเทศบาล/อบต.........................
วันที่................เดือน..............................พ.ศ.................

ข้ อมูลเด็ก
1. เด็กชื่อ – นามสกุล...........................................................................เชื้อชาติ...............................สัญชาติ..............................
2. เกิดวันที่................เดือน.............................................พ.ศ........................อายุ...........................ปี ................................เดือน
(นับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 25.............) โรคประจําตัว..........................................................................................................
3. ที่อยูต่ ามสําเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่.......................ถนน.................................................................................................
ตําบล.....................................................อําเภอ......................................................จังหวัด.........................................................
บิดาชื่อ....................................................................................... อาชีพ......................................................................................
มารดาชื่อ................................................................................... อาชีพ......................................................................................
มีพี่นอ้ งร่ วมบิดา – มารดาเดียวกัน จํานวน......................คน เป็ นบุตรลําดับที่.........................

ข้ อมูลบิดามารดาหรื อผู้ดูแลอุปการะ
1. ปั จจุบนั เด็กอยูใ่ นความดูแลอุปการะ/รับผิดชอบของ
1.1 ............................................................บิดา .............................. มารดา............................. ทั้งบิดา – มารดาร่ วมกัน
1.2 ............................................................ญาติ (โปรดระบุความเกี่ยวข้อง) ............................................................................
1.3 ............................................................. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................
2. อาชีพบิดามารดา หรื อผูด้ ูแลอุปการะ ...................................................................................................................................
3. ผูด้ ูแลอุปการะเด็กตามข้อ 1. มีรายได้ในครอบครัวต่อเดือน .........................................................................................บาท
4. ผูน้ าํ เด็กมาสมัครชื่อ............................................................เกี่ยวข้องเป็ น.................................................................ของเด็ก
5. ผูท้ ี่จะรับส่ งเด็ก (นาย/นาง/นางสาว).............................................................นามสกุล..........................................................
โดยเกี่ยวข้องเป็ น..................................................................เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ.....................................................................

คํารั บรอง
1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านประกาศรับสมัครของเทศบาล/อบต.เข้าใจแล้ว เด็กที่นาํ มาสมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง
ตรงตามประกาศ และหลักฐานที่ใช้สมัคร เป็ นหลักฐานที่ถกู ต้องจริ ง
2. ข้าพเจ้ามีสิทธิถกู ต้องในการจะให้เด็กสมัครเข้ารับการศึกษาเลี้ยงดูในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของเทศบาล/อบต.
..................................................................................................
3. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อกําหนดของเทศบาล/อบต........................................และยินดีปฏิบตั ิตามคําแนะนํา
เกี่ยวกับการพัฒนาความพร้อมตามที่ศนู ย์พฒั นาเด็กกําหนด
ลงชื่อผูน้ าํ เด็กมาสมัคร.................................................
(..................................................)
วันที่.............เดือน........................พ.ศ. ....................
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(ตัวอย่ าง)
ใบมอบตัว
ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก................................................................................
(เทศบาล/อบต.).................................อําเภอ..............................จังหวัด..............................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................อายุ...................ปี
อาชีพ...........................................รายได้....................................บาท/เดือน ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่.................................................
ถนน/ตรอก/ซอย........................ตําบล............................................อําเภอ.......................................จังหวัด..............................
โทรศัพท์..................................................................เป็ นผูป้ กครองของเด็กชาย/เด็กหญิง..........................................................
เข้าเป็ นนักเรี ยนของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก......................................................................ดังนี้
1. จะปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก...................................................อย่างเคร่ งครัด
2. จะร่ วมมือกับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก................................................................. ในการจัดการการเรี ยนการสอนและ
ขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่เด็กอย่างใกล้ชิด สถานที่ติดต่อกับผูป้ กครองได้สะดวก รวดเร็ วที่สุด...................................
โทรศัพท์.......................................................อนึ่ง ถ้าเด็กชาย/เด็กหญิง..................................................................เจ็บป่ วย
จําเป็ นต้อนรี บส่ งโรงพยาบาลหรื อพบแพทย์ทนั ที ข้าพเจ้าอนุญาตให้ศนู ย์ฯ จัดการไปตามความเห็นชอบก่อนและแจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบ โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
3. ข้าพเจ้าได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก.............................................ตลอดปี
การศึกษาในวันมอบตัวเรี ยบร้อยแล้ว เป็ นเงิน...................................บาท (............................................................................)
ผูร้ ับส่ งเด็ก
(นาย/นาง/นางสาว)........................................................นามสกุล.............................................. โดยเกี่ยวข้องเป็ น...................
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ................................................
ลงชื่อผูป้ กครอง...............................................................
ลงชื่อผูม้ อบตัว.................................................................
วันที่...............เดือน.......................พ.ศ. ...........
หมายเหตุ หลักฐานที่จะต้องนํามาในวันสมัคร
1. ตัวเด็ก
2. สําเนาสูติบตั ร
3. สําเนาทะเบียนบ้าน
4. รู ปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. ใบสมัครของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
6. สมุดบันทึกสุ ขภาพ หรื อใบรับรองแพทย์
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ทะเบียนเด็กเล็ก
ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก......................................................................
ชื่อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ ...................................................
ชื่อ – นามสกุล........................................................................................ ชื่อเล่น...............................................
เลขประจําตัวประชาชน
วัน เดือน ปี เกิด..................................... จังหวัดที่เกิด....................................... เชื้อชาติ...................................
สัญชาติ......................... ศาสนา......................... โรคประจําตัว................................... กลุ่มเลือด.....................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้านเลขที่................ หมู่ที่.................... ซอย............................ ถนน.....................................
จังหวัด......................................... รหัสไปรษณี ย.์ ................................. โทรศัพท์.............................................
สุ ขภาพโดยรวมของเด็กเล็ก
สมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์ คือ.........................................................
กลุ่มเลือด
( ) เอ
( ) บี
( ) เอบี
( ) โอ
นักเรี ยนมีโรคประจําตัว คือ................................. เมื่อมีอาการควรแก้ไข..........................................................
เด็กเล็กมีประวัติการแพ้ยา คือ............................................................................................................................
เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเป็ นพิเศษในเรื่ อง .....................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล บิดา..............................................................อายุ..............ปี อาชีพ............................................
สถานที่ทาํ งาน........................................................................โทรศัพท์............................................................
ชื่อ – นามสกุล มารดา..........................................................อายุ..............ปี อาชีพ............................................
สถานที่ทาํ งาน........................................................................โทรศัพท์............................................................
เป็ นบุตรคนที่.................. จํานวนพี่นอ้ งร่ วมสายโลหิ ต..............คน พี่ชาย..............คน น้องชาย................คน
พี่สาว...................คน น้องสาว................คน
สถานภาพสมรสของบิดา มารดา
อยูด่ ว้ ยกัน
แยกกันอยู่
เลิกร้างกัน
บิดาหรื อมารดาแต่งงานใหม่
อื่น ๆ ..............................................
ชื่อ – นามสกุลผูป้ กครอง............................................ อายุ...............ปี เกี่ยวข้องเป็ น............................ของ
นักเรี ยน อาชีพ..................................................สถานที่ทาํ งาน..........................................................................
ที่อยู.่ .........................................................................................โทรศัพท์.....................................................
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บันทึกประวัตสิ ุ ขภาพ
1. ประวัติการคลอด
ปกติ

ไม่ปกติ คือ..............................

ปกติ

ไม่ปกติ คือ..............................

2. สายตา
3. การเริ่ มพูด
ปกติ (ภายใน 1 ขวบครึ่ ง)

ช้ากว่าปกติ (หลัง 1 ขวบครึ่ ง)

4. การเริ่ มเดิน
5.

6.
7.

8.

9.

ปกติ (ภายใน 1 ขวบครึ่ ง) ช้ากว่าปกติ (หลัง 1 ขวบครึ่ ง)
การผ่าตัด
ไม่มี
ไม่รุนแรง คือ .....................................................................................
รุ นแรง คือ...........................................................................................
ประสบอุบตั ิเหตุร้ายแรง คือ.....................................................เมื่อ...........................................
โรคประจําตัว
บิดา/มารดา
ไม่มี
มี โรคประจําตัวเหล่านี้
วัณโรค
เบาหวาน
ลมบ้าหมู
หัวใจ
มะเร็ ง
เคยป่ วย เป็ น...............................................................
โรคประจําตัว
นักเรี ยน
ไม่มี
มี โรคประจําตัวเหล่านี้
วัณโรค
เบาหวาน
ลมบ้าหมู
หัวใจ
มะเร็ ง
เคยป่ วย เป็ น...............................................................
การได้รับภูมิคุม้ กัน
คอตีบ
หัดเยอรมัน
ไอกรน
บาดทะยัก
โปลิโอ
ตับอักเสบ
บีซีจี
อื่น ๆ คือ.......

*สถานพยาบาลที่มีประวัติการรักษาพยาบาลของนักเรี ยนหรื อนักเรี ยนเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็ นประจํา
คือ …………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ........................................................ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เกี่ยวข้องเป็ น............................................
วันบันทึก..................................................
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การตรวจความสะอาดของร่ างกายทัว่ ไป
เกณฑ์ การตรวจ
ผมและศีรษะ

ตา
ปาก
ฟัน

หู

จมูก

เล็บมือ/เล็บเท้า
ผิวหนัง

สิ่ งทีต่ ้ องการ
-ความสะอาดทัว่ ไป กลิ่น เหา หนัง
ศีรษะ ตุ่มพุพอง

การแก้ไขเบือ้ งต้ น
-หากพบเหาและตุ่มพุพอง แนะนํา
ผูป้ กครองให้รักษา
-ดูแลความสะอาด
-ดูความสะอาด อาการผิดปกติ เช่น ตา -กรณี ตาแดงแยกเด็กและของใช้ต่าง ๆ
แดง ตาแฉะ ขี้ตา
-แจ้งผูป้ กครองให้พาเด็กไปรักษา
-มุมปาก ปากนกกระจอก แผลที่
-ถ้าพบให้คาํ แนะนําผูป้ กครองดูแลเรื่ อง
กระพุง้ แก้ม ฝ้ าที่ลิ้น
อาหาร และการรักษาความสะอาด
-ความสะอาด ฟันผุ เหงือกอักเสบ
-เด็กที่ฟันสกปรก ฝึ กทักษะการแปรง
ฟันให้เด็ก แนะนําผูป้ กครองให้แปรง
ฟันให้เด็ก
-เด็กฝันผุ เหงือกอักเสบ แนะนํา
ผูป้ กครองพาไปรักษา
-ความสะอาด หูน้ าํ หนวก
-หูน้ าํ หนวกแนะนําผูป้ กครองพาเด็กไป
รักษา
-ดูแลความสะอาด
-ความสะอาด นํ้ามูก เลือดกําเดา
-เลือดกําเดาให้การปฐมพยาบาล
-นํ้ามูกดูแลความสะอากดแนะนํา
ผูป้ กครองดูแลรักษาต่อ
-ความสะอาด ความยาวของเล็บ
-แนะนําดูแลความสะอาด
บาดแผลโดยรอบเล็บ
-ตัดเล็บสั้น
-ความสะอาด ผืน่ คัน ตุ่ม พุพอง บาด -ดูแลรักษาความสะอาด
แล รอยขีดข่วน
-แนะนําผูป้ กครองพาเด็กไปรักษา
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คณะผู้จัดทํามาตรฐาน
ชื่อ – สกุล
1. นายวีระชาติ ทศรัตน์
2. นางประภาภรณ์ จังพานิช
3. นายวิเชียร สมภาร
4. นางสาวทิวาพร รัตนศักดิ์
5. นางอัจฉราภรณ์ ยังอภัย
6. นางสาวทัศนีย ์ วงศ์วฒั นา
7. นางลัทธวรรณ ใจกลาง
8. นายวันชัย สุ มโนจิตราภรณ์
9. นางจีราวัลย์ จันทสิ ทธิ
10. นางอรัญญา ไชยวุฒิ
11. นายไตรรงค์ คัมภีร์พงศ์
12. นางทัศณี กิ้มเฉี ยง
13. ดร.เสาวคนธ์ จันทร์ผอ่ งศรี
14. นางทิพวรรณ จรัญ
15. นางอุบล สุ รสาคร
16. นายมนตรี มีสูงเนิน
17. นายพรชัย บัวเรื อง
18. นางพรรณมาศ พรมพิลา
19. นางสาวดาวเรื อง อินตากาศ
20. นางสาวอัมพิกา สุ วรรณจันทร์
21. นางสาวรุ จิรา นาเจริ ญ
22. นายศราวุธ ปราบพยัคฆ์
23. นายบุญเหลือ บุญผุย
24. นางศิรินทิพย์ เล่าเฉี้ ยน
25. นายมณฑล ดีบุก
26. นางสาวกนิ ษฐา พิกลุ ศรี
27. นางสาวอริ สรา เทศจําปา
28. นางสาวศิริยา เพชรจํารัส
29. นางนิตยา สมัครมิตร
30. นางสาวอัญชลี อรุ ณปรี ย ์
31. นางจริ ยา ถาปิ นตา

ตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยการส่ วนส่ งเสริ มการศึกษา
นอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน
นักวิชาการสาธารณสุ ขชํานาญการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
รองผูอ้ าํ นวยการ สถานศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการ สถานศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ครู คศ 2

สั งกัด
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข
เทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลเมืองเบตง
เทศบาลเมืองบางกรวย
เทศบาลตําบลบ้านกลาง
เทศบาลเมืองหนองปรื อ
เทศบาลตําบลเด่นชัย
เทศบาลตําบลบ้านถํ้า
เทศบาลนครราชสี มา
เทศบาลนครตรัง
เทศบาลเมืองชลบุรี
เทศบาลเมืองแพร่
เทศบาลนครนครปฐม
เทศบาลเมืองสกลนคร
เทศบาลตําบลอรัญประเทศ
เทศบาลเมืองสุ พรรณบุรี
เทศบาลตําบลเมืองนะ
เทศบาลตําบลหางดง
เทศบาลตําบลสัตหี บ
เทศบาลตําบลเกษตรสมบูรณ์
องค์การบริ หารส่ วนตําบลโคกสว่าง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลไทรทอง
เทศบาลตําบลกะรน
เทศบาลตําบลเดิด
องค์การบริ หารส่ วนตําบลดอนกรวย
องค์การบริ หารส่ วนตําบลพะตง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางบ่อ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองหญ้าปล้อง
เทศบาลนครเชียงใหม่
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ชื่อ – สกุล
32. นางสาวนนทรี ศรี นนท์
33. นางวีณา เจริ ญศรี
34. นางสาวปราณี มลิวรรณ์
35. นางสาวปิ ยนันท์ แซ่จิว
36. นายศราวุธ ยิม้ น้อย
37. นางเสาวนีย ์ พึ่งตัว
38. นางสาวดารู นะ ดอเลาะ
39. นางสาวเตือนใจ พิมพ์นอ้ ย
40. นายธนกร เฉลิมศรี
41. นางพนัชกร ม่วงสี ไพล
42. นางพิรีภรณ์ สุ ขสว่าง
43. นางสายชล บินวาชิด
44. นางสมพร วงคม
45. นางสุ ชาดา สุ ขกิจ
46. นางสาวสุ กฤตา ศิริกิจสกุล
47. นางสาวจุรีรัตน์ อัปสร
48. นายพงษ์ศกั ดิ์ แบนเพชร
49. นางอัมพร เนียมสุ ข
50. นางศรี สุดา แถมศิริ
51. นางสุ วรรณรัตน์ ทาแกง
52. นายทวีสิทธิ์ เมทิโก
53. นางจันทรา เสาวมาลย์
54. นางมนัชญา เชี่ยวชาญ
55. นายสมศักดิ์ จันทร์รุ่ง
56. นางลัดดา ไชยศรี
57. นายต้องการ สุ ขเหลือ
58. นางสาวกิตติกานต์ รู้รอบดี
59. นายอุเทน สวัสดิ์จุน้

ตําแหน่ ง
ครู คศ 1
ครู คศ 1
ผูน้ าํ เครื อข่ายครู ผดู้ ูแลเด็ก
ผูน้ าํ เครื อข่ายครู ผดู้ ูแลเด็ก
ผูน้ าํ เครื อข่ายครู ผดู้ ูแลเด็ก
ผูน้ าํ เครื อข่ายครู ผดู้ ูแลเด็ก
ผูน้ าํ เครื อข่ายครู ผดู้ ูแลเด็ก
ผูน้ าํ เครื อข่ายครู ผดู้ ูแลเด็ก
ผูน้ าํ เครื อข่ายครู ผดู้ ูแลเด็ก
ผูน้ าํ เครื อข่ายครู ผดู้ ูแลเด็ก
ผูน้ าํ เครื อข่ายครู ผดู้ ูแลเด็ก
ผูน้ าํ เครื อข่ายครู ผดู้ ูแลเด็ก
หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ครู ผดู้ ูแลเด็ก
ครู ผดู้ ูแลเด็ก
ครู ผดู้ ูแลเด็ก
ครู ผดู้ ูแลเด็ก
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สั งกัด
เทศบาลนครนนทบุรี
เทศบาลเมืองลพบุรี
เทศบาลตําบลตะโหมด
เทศบาลตําบลกระสัง
เทศบาลตําบลดงขุย
เทศบาลเมืองจันทบุรี
องค์การบริ หารส่ วนตําบลโคกเคียน
เทศบาลเมืองลพบุรี
เทศบาลตําบลบึงยีโ่ ถ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลอําแพง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลคุระ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางบัวทอง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลร้องวัวแดง
เทศบาลนครนครปฐม
เทศบาลนครนครราชสี มา
เทศบาลเมืองกระทู้
องค์การบริ หารส่ วนตําบลพลายวาส
องค์การบริ หารส่ วนตําบลองครักษ์
เทศบาลนครอุบลราชธานี
เทศบาลเมืองแพร่
องค์การบริ หารส่ วนตําบลดอนตรอ
องค์การบริ หารสวนตําบลฝายแก้ว
เทศบาลตําบลวังนํ้าเย็น
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
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ทีป่ รึกษาการจัดทํามาตรฐาน
นายมานิต
นายวัลลภ
นายวสันต์
นายจริ นทร์
นายศรี พงศ์

วัฒนเสน
พริ้ งพงษ์
วรรณวโรทร
จักกะพาก
บุตรงามดี

ว่าที่ร้อยตรี ธานินทร์

ริ้ วธงชัย

อธิ บดีกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริ การสาธารณะและ
การศึกษาท้องถิ่น
ผูอ้ าํ นวยการสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น

