แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดาเนินงานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย (โรงเรียน
ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. ขอความร่วมมือจังหวัดดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ สร้างการรับรู้ความเข้าใจกระบวนการดาเนินงานและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ที่เกี่ย วข้อง เพื่อพัฒ นาคุณภาพสถานศึ ก ษาระดับ ปฐมวัยสั งกั ดองค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นในพื้น ที่ ให้ เ ป็ น ไป
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
๑.๒ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ ง ชาติ ใ นสถานศึ ก ษา
ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างเป็นรูปธรรม
๑.๓ ดาเนินการนิเทศติดตามการดาเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ
ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย มอบหมายและสนับสนุนให้คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา
ศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ กตามมาตรฐานสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด นิเทศติดตาม
การด าเนิ น งานตามมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ยแห่ ง ชาติข องศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก รวบรวมข้ อ มู ล สรุ ป
และนาผลการติดตามไปพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และรายงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
๑.๔ ก ากั บ ติ ด ตามการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และประเมิ น ตนเองในระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ รวมถึงการประกันคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสถานศึกษาระดับปฐมวัยดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้วยหลักการการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย ผ่านการเรียนปนเล่นและประสบการณ์จริง
เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์สังคมในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สร้างการรับรู้ความเข้าใจกระบวนการดาเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติที่สอดคล้องกับบริบท และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร
และบุคลากรในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู/ผู้ดูแลเด็ก เครือข่าย
ชุมชน รวมถึงผู้ปกครอง ร่วมกันวางระบบ กลไกที่สามารถขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นทิศทางเดียวกัน
/๒.๓ สนับสนุน...

-๒๒.๓ สนั บ สนุ น งบประมาณ วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ สื่ อ นวั ต กรรม เทคโนโลยี และพื้ น ที่ ส าหรั บ
การเรี ย นรู้ ของเด็กปฐมวัย ให้ เกิดประสิ ทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา จัดประสบการณ์การเรียนรู้
และพัฒ นาคุณภาพเด็กปฐมวัย รวมถึงให้ ความส าคัญและสนับสนุนแผนพัฒ นาการจัดการศึกษา แผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ โครงการและกิจกรรม
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด
๒.๔ สนับสนุน พัฒนาบุคลากร ครู ผู้ดูแลเด็ก ให้ได้รับความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพสู่การพัฒนา
เด็กปฐมวัยและประสบการณ์ในการดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กาหนด
คุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กให้มีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย และกาหนดอัตราส่วนจานวนเด็กต่อครู/ผู้ดูแลเด็ก
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สาหรับ หัวหน้าหน่วยงานคลังและเจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดทาระบบฐานข้อมูล การสื่อสาร
สร้างการรับรู้และสะท้อนผลข้อมูล การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการประสานเชื่อมโยงความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาและเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
๒.๖ สร้างความตระหนักให้ครอบครัว ผู้ปกครอง และสังคมมีส่วนร่วมรับรู้และพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด สนับสนุนให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงานและเครือข่ายความร่วมมือ
เข้ามาช่วยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกัน
๒.๗ ก ากั บ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ ง ชาติ
การบันทึกข้อมูลและประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ รวมถึง
จั ดส่ งรายงานการประเมิน ตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสั งกัด พร้อมประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้ มี
การประเมินผลและติดตามตรวจสอบให้ แก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก ถอดบทเรียนและนาผลการติดตาม ผลการ
ประเมินไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้คาแนะนาช่วยเหลือและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติและสถานศึกษา
เพื่อให้มีการปรับปรุงจุดบกพร่องและดาเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดต่อไป
๓ ให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ เตรี ย มพร้ อม ศึกษาและสร้างความเข้าใจมาตรฐานสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
๓.๒ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ และกาหนดเป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท
๓.๓ จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หา
และความต้ อ งการจ าเป็ น ของสถานศึ ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ โดยสะท้ อ นคุ ณ ภาพความส าเร็ จ อย่ า งชั ด เจน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
/๓.๔ ดาเนินการ...

-๓๓.๔ ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓.๕ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกาหนดผู้รับผิดชอบ
และวิธีการที่เหมาะสม
๓.๖ ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา
และนาผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
๓.๗ จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจัดส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด บันทึกข้อมูลและประเมินตนเอง
ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒ นาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ เป็นประจาทุกปี รวมถึงให้ความร่วมมือ
กับส านั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการประเมิน คุณภาพภายนอก
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๘ พัฒ นาสถานศึกษาให้ มีคุ ณภาพ โดยพิจารณาจากผลการประเมินตนเอง คาแนะน า
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ข้อเสนอแนะจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานและเครือข่ายความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
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