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บทนํา 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยต้ังแต่แรกเกิด - 6 ปีจํานวน 4.5 ล้านคน และ ผลสํารวจโดย  

กรมอนามัยต้ังแต่ พ.ศ. 2542 ถึง 2560 พบว่าร้อยละ 30 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการไม่สมวัย โดยเฉพาะ 

ด้านภาษา นับเป็นวิกฤติร้ายแรงต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการสร้าง

ประเทศให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน ในสภาพสังคมท่ีบิดามารดาและผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความ

จําเป็นต้องนําเด็กปฐมวัยไปรับบริการการดูแลและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพแตกต่างเหลื่อมล้ํากัน

มาก ระหว่างกลุ่มมีโอกาสกับกลุ่มด้อยโอกาส ระหว่างการจัดการศึกษาเร่งเรียนจนเครียด กับแบบละเลยขาด

ความเอาใจใส่ ดังน้ันการพัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กจึงเป็น

ความจําเป็นเร่งด่วน 

มุมมองของการพัฒนาคุณภาพมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย มีหน่วยงานภาครัฐ 

ท้องถิ่น เอกชน จัดบริการดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละหน่วยงานมี

มาตรฐานและเกณฑ์ การประเมินแตกต่างกันตามภารกิจของหน่วยงาน แม้จะมีการจัดทํามาตรฐานศูนย์เด็ก

เล็กแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อ 3 พฤษภาคม 2554 แต่ในทางปฏิบัติยังพบว่า มีข้อจํากัดมากมาย

ในการใช้มาตรฐานดังกล่าวที่ครอบคลุมเฉพาะเด็ก อายุ 2 - 5 ปี เท่าน้ัน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ยัง

ต้องใช้หลายมาตรฐาน เป็นภาระงานด้านเอกสารจํานวนมาก ไม่มีเวลาดูแล พัฒนาเด็กเกิดความสับสน และ

ต้องทํางานซ้ําซ้อน ผลการประเมินก็ไม่ได้นําไปพัฒนาเท่าที่ควร กอปรกับมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียน

เพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ณ ประเทศมาเลเซีย ส่งมาตรฐานคุณภาพขั้นตํ่าของอาเซียน 

Asian Early Childhood Care, Development and Education Quality Standard ใ ห้ประเทศสมาชิก

อาเซียน 10 ประเทศ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานจัดทํามาตรฐานคุณภาพในการ  เลี้ยงดูการดูแล การ

พัฒนา และการให้การศึกษา แก่เด็กปฐมวัยของแต่ละประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน 

ปี 2560 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) จึงเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการพัฒนา

คุณภาพเด็กปฐมวัย จัดทํามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติขึ้น เป็นมาตรฐานกลาง ให้ทุกหน่วยงานใช้

ร่วมกันในการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการดูแล พัฒนา และจัดการศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัยต้ังแต่

แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 นับว่าเป็นการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

เด็กเป็นที่ต้ังซึ่งเป็นการตอบสนองต่อสิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพ่ึงได้รับ ถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนามนุษย์

อย่างบูรณาการ แทนการใช้บริบท และภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นที่ต้ัง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน ภายใต้คณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติ (ก.พ.ป.) 3 คณะ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ (กดยช.) 2 คณะ ซึ่งทุกคณะมีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทุกภาค

ส่วนที่ เ ก่ี ยวข้อง  ทั้ งรั ฐ  และเอกชน  ร่ วมจัดทํ าถือ ว่า เ ป็นมาตรฐานขั้น พ้ืนฐานของประเทศไทย  

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์ถูกปรับให้มีความเหมาะสมกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกบริบท ปรับเคร่ืองมือในการคัดกรอง

ประเมินพัฒนาการเด็กใหม่ โดยใช้ DSPM ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะช่วยให้เด็กปฐมวัยของประเทศไทย 
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ที่มีพัฒนาการล่าช้า ไม่สมวัยลดน้อยลง และเติบโตไปสู่ช่วงวัยอ่ืน ๆ อย่างมีคุณภาพ และมีมติให้นําไปใช้เป็น

แนวทางประเมินผลการดําเนินงาน ให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งใช้เป็นเคร่ืองมือประกันคุณภาพภายในเพ่ือ

รองรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดและการประกันคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และยังเป็นเคร่ืองมือสําหรับการพัฒนา

คุณภาพบริการในกรอบการบูรณาการงานปฐมวัยของ 4 กระทรวงหลัก (กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่ายทุก

ระดับที่จะขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ํา ต้ังแต่ในช่วงปฐมวัย 

สอดคล้องกับ มาตรา 54 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ ทั้งยังสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพระดับภูมิภาคอาเซียน และการใช้มาตรฐานนี้ในการพัฒนา

คุณภาพยังช่วยตอบสนองประเทศไทยในการบรรลุถึง 50 ตัวบ่งช้ี ในเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนระดับ

นานาชาติ Sustainable Development Goals 2030 อีกด้วย  

ทั้งน้ี หากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีศักยภาพการให้บริการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานนี้ 

สามารถพิจารณาเพิ่มเติมเกณฑ์ดังกล่าวได้ตามบริบท ในกรณีที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไม่ผ่านการประเมิน

ตามมาตรฐานน้ีคือ ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในทุกระดับ ชุมชน และสังคม จะต้อง

ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือให้ดําเนินการได้ตามมาตรฐานขั้นต้นเป็นอย่างน้อย แต่ไม่ควรปรับลดเกณฑ์ให้ตํ่าลง 

เน่ืองจากมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับน้ีถือเป็นมาตรฐานข้ันต้นสําหรับการพัฒนาเด็กของประเทศ

และเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานและจัดบริการให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสเร่ิมต้น

ชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน เพ่ือลดความเหล่ือมล้ําเป็นการเพ่ิมคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญที่สุด

ในการนําประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ย่ังยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21
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เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเดก็ปฐมวัยตามมาตรฐานชาต ิ

https://ecd.dcy.go.th เป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูล ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการยกระดับคุณภาพของ

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นช่อง

ทางเข้าสู่ระบบเครือข่ายบนอินเตอร์เน็ต (Gateway) สําหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

เพ่ือเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล รวมถึงเป็นช่องทางเช่ือมต่อไปยังหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

 
รูปที่ 1 แสดงหน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 
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การเขา้สูร่ะบบ 

ผู้ใช้งานต้องทําการป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับเพ่ือเข้าสู่การทํางานของโปรแกรมประยุกต์ 

ต่าง ๆ ในการเข้าสู่ระบบคร้ังแรก ระบบจะบังคับให้ผู้ใช้บันทึกรายละเอียดของผู้ใช้งานโดยเฉพาะอีเมล  

(E-mail Address) เพ่ือใช้ในการอ้างอิงกรณีลืมรหัสผ่าน กระบวนการและหน้าจอโปรแกรมปรากฏดังรูป 

 
รูปที่ 2 แสดงกระบวนการเข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 3 หน้าจอบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน เมื่อลอ็กอินเข้าสู่ระบบครั้งแรก 
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โปรแกรมประยุกต์สําหรบัสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั 

เมนูควบคุมการทํางานของโปรแกรม 

เมื่อผู้ใช้งานระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าใช้งานเข้าสู่ระบบ (Login) ระบบจะแสดงหน้าแสดงข้อมูล

และเมนูควบคุมการทํางานของโปรแกรม ดังรูป 

 
รูปที่ 4 หน้าแสดงข้อมูลและเมนูควบคุมการทํางานของโปรแกรม 

การบันทึกข้อมูลทั่วไปสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ผู้ใช้งานต้องบันทึกข้อมูลประกอบข้อมูล 4 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ปีที่เปิดดําเนินกิจการ,ช่วงอายุเด็กที่

ให้บริการ ส่วนที่ 2 รูปภาพและสถานที่ต้ัง ส่วนที่ 3 รายละเอียดการให้บริการ (จํานวนห้องเรียนที่เปิดให้บริการ

ในแต่ละช่วงอายุ, จํานวนเด็กที่ให้บริการเฉล่ียในแต่ละปี, จํานวนเด็กออกกลางคัน, จํานวนเด็กที่ออกใน 

แต่ละปี) ส่วนที่ 4 งบประมาณและค่าใช้จ่าย ปรากฏดังรูป 

 
รูปที่ 5 แสดงส่วนประกอบการบันทึกข้อมูลทั่วไปสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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ส่วนที่ 1 ช่ือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีที่ก่อต้ัง หน่วยงานต้นสังกัด ข้อมูลหัวหน้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(คนปัจจุบัน) ช่วงอายุของเด็กที่ให้บริการ 

ส่วนของข้อมูลหัวหน้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จะแสดงข้อมูลจากการกําหนดตําแหน่งในเมนูบันทึก

ข้อมูลบุคลากร 

 
รูปที่ 6 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่บันทึกข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 รูปภาพสถานพัฒนาเด็ดปฐมวัย และข้อมูลสถานที่ต้ัง  

2.1 รูปภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รายละเอียดข้อมูลที่บันทึก รูปภาพสถานที่ต้ังสถานพัฒนา (รองรับ

ไฟล์ภาพชนิด .jpeg, png และ gis) 

 
รูปที่ 7 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่บันทึกข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 
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2.2 สถานที่ต้ังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ที่ต้ัง/อาคาร บ้านเลขท่ี หมู่ที่ หมู่บ้าน ถนน ซอย 

ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เว็บไซต์และพิกัดบนแผนที่  

(ค่าละติจูด (N) ลองติจูด (E))  

 
รูปที่ 8 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่บันทึกข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดการให้บริการ รายละเอียดข้อมูลที่บันทึก ประกอบด้วย จํานวนเด็กที่ให้บริการ 

(จํานวนเฉลี่ยที่รับเด็กเข้ามาในรอบปี, จํานวนเด็กลาออกกลางคันในรอบปี, จํานวนเด็กที่ออกต่อปี) ข้อมูลการ

แบ่งตามระดับช้ัน  

ส่วนจํานวนเด็กต่อห้องเรียน ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ โดยจะนําจํานวนข้อมูลจากการบันทึกข้อมูลเด็ก

ที่เข้ารับบริการมาแสดง 

 
รูปที่ 9 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่บันทึกข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 3 

ส่วนที่ 4 รายละเอียดข้อมูลที่บันทึก ประกอบด้วย  

- ค่าใช้จ่ายและงบประมาณใน การดําเนินการ จํานวนเงิน (บาท) ของ หน่วยงานต้นสังกัด,  

รัฐ ผ่านกระทรวง, ผู้ปกครองเด็ก และอ่ืน ๆ 

- ข้อมูลการประเมินผลการดําเนินงาน/ประกันคุณภาพภายใน 

 
รูปที่ 10 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่บันทึกขอ้มูลทั่วไป ส่วนที่ 4 
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ซึ่งในส่วนแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยน้ี ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลในส่วนของหัวข้อที่

บังคับให้กรอก “*” ให้ครบถ้วนแล้วจึงทําการกดปุ่ม “ ” แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ดังรูป 

 
รูปที่ 11 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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การบันทึกข้อมูลบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

แบบบันทึกข้อมูลบุคลากร จะแสดงกระดานรายช่ือบุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 

จํานวนบุคลากรแยกประเภทบุคลากร และตารางรายช่ือของบุคลากรทั้งหมดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังรูป 

 
รูปที่ 12 แสดงกระดานรายช่ือบุคลากรของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จากรูป ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมข้อมูลบุคลากร โดยกดปุ่ม “ ” และสามารถแก้ไขข้อมูลบุคลากรโดย

เลือก “เลขประจําตัวประชาชน” ระบบแสดงแบบฟอร์มสําหรับบันทึกข้อมูลบุคลากร ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูล

ในส่วนของหัวข้อที่บังคับให้กรอก “*” ให้ครบถ้วน โดยแบบฟอร์ม ผู้ใช้งานต้องบันทึกข้อมูลประกอบ 

ข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากร ส่วนที่ 2 ข้อมูลการศึกษาของบุคลากร ปรากฏดังรูป 

 
รูปที่ 13 แสดงส่วนประกอบการบันทึกข้อมลูบุคลากร 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดข้อมูลที่บันทึก ประกอบด้วย เลขประจําตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง, 

คํานําหน้าช่ือ ช่ือ-สกุล, ประเภทบุคลากร, วันเริ่มปฏิบัติงาน, วันเดือนปีเกิด, เพศ, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ 

 
รูปที่ 14 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่บันทึกขอ้มูลทั่วไปของบุคลากร 

กรณีที่เลือกประเภทบุคลากร “ครู/ผู้ดูแลเด็ก/พ่ีเลี้ยง” แสดงส่วนสําหรับกรอกข้อมูล ใบประกอบวิชาชีพ

ครู ข้อมูลรายละเอียดช่วงอายุที่ดูแลเด็กเป็นหลัก และการสอนตรงตามความถนัด 

**หมายเหตุ: กรณีครู/ผู้ดูแลเด็ก/พ่ีเลี้ยง ที่ดูแลเด็กมากกว่า 1 ช่วงอายุ ให้พิจารณาเลือกช่วงอายุที่ดูแล

เป็นหลัก 

 
รูปที่ 15 แสดงรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติม กรณีเลือกประเภทบุคลากร “ครู/ผู้ดูแลเด็ก/พ่ีเลี้ยง” 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อมูลที่บันทึก ประกอบด้วย ระดับการศึกษา, ปีที่จบการศึกษา และวิชาเอก 

 
รูปที่ 16 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่บันทึกขอ้มูลการศึกษาของบุคลากร 

 
รูปที่ 17 แสดงรายละเอียดข้อมูลการศึกษาเพ่ิมเติม กรณีเลือกสาขาวิชาเอกที่ไม่ใช่ การศึกษาปฐมวัย,  

การอนุบาลศึกษา 

รายละเอียดข้อมูลการศึกษาเพ่ิมเติม กรณี เลือกสาขาวิชาเอกที่ไม่ใช่ การศึกษาปฐมวัย, การอนุบาล

ศึกษา ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลที่บันทึกข้อมูลการศึกษาเพ่ิมเติม ประกอบด้วย การมีประสบการณ์ในการ

ทํางานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเน่ืองมาแล้วกว่า 2 ปี และการได้รับการฝึกอบรมฯ ไม่ตํ่ากว่า 45 

ช่ัวโมง 
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การบันทึกข้อมูลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

แบบจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย จะแสดงกระดานรายช่ือเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 

จํานวนเด็กแยกตามเพศ และตารางรายช่ือเด็กทั้งหมดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังรูป 

 
รูปที่ 18 แสดงข้อมูลรายช่ือเด็กที่เข้ารับบริการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

จากรูป ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมข้อมูลเด็ก โดยกดปุ่ม “ ” และสามารถแก้ไขข้อมูลเด็กโดยเลือก  

“เลขประจําตัวประชาชน” ระบบแสดงแบบฟอร์มสําหรับบันทึกข้อมูลเด็ก ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลในส่วนของ

หัวข้อที่บังคับให้กรอก “*” ให้ครบถ้วน โดยแบบฟอร์ม ประกอบข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเด็กที่

ให้บริการ ส่วนที่ 2 ข้อมูลมารดาของเด็กที่ให้บริการ ส่วนที่ 3 ข้อมูลบิดาของเด็กที่ให้บริการ ปรากฏดังรูป 

 
รูปที่ 19 แสดงส่วนประกอบการบันทึกข้อมลูเด็ก 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดข้อมูลที่บันทึก ประกอบด้วย รูปภาพเด็ก (รองรับไฟล์ภาพชนิด .jpeg, png และ 

gis), เลขประจําตัวประชาชน, วันรับเข้า, คํานําหน้าช่ือ ช่ือ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, เพศ, นํ้าหนัก – ส่วนสูง, 

เช้ือชาติ, สญัชาติ และข้อมูลการเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือสงสัยว่ามีพัฒนาการล่าช้า 

 
รูปที่ 20 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่บันทึกขอ้มูลทั่วไปของเด็ก 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อมูลที่บันทึก ประกอบด้วย เลขประจําตัวประชาชนของมารดา, คํานําหน้าช่ือ 

ช่ือ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด และข้อมูลที่อยู่ 

 
รูปที่ 21 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่บันทึกขอ้มูลทั่วไปของมารดา 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดข้อมูลที่บันทึก ประกอบด้วย เลขประจําตัวประชาชนของบิดา, คํานําหน้าช่ือ ช่ือ-

นามสกุล, วันเดือนปีเกิด และข้อมูลที่อยู่ 

 
รูปที่ 22 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่บันทึกขอ้มูลทั่วไปของบิดา 
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โปรแกรมบนัทึกข้อมูลและการรับรองข้อมูลผลการประเมินตามมาตรฐานชาต ิ

การบันทึกข้อมูลประเมินตนเอง (SAR) ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ โดยหน้าหลัก

แสดงข้อมูลร้อยละความสําเร็จของการประเมิน ตารางรายการมาตรฐานตัวบ่งช้ีทั้ง 3 ด้าน รายงานแบบบันทึก

การประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การแนบไฟล์เอกสารการรับรองข้อมูล การรับรองข้อมูลการ

ประเมิน และส่วนต้ังค่าสําหรับเลือกปีงบประมาณ ดังรูป 

 
รูปที่ 23 แสดงหน้าหลักส่วนบันทึกข้อมูลประเมินตนเอง (SAR) 

จากรูป แสดงรายละเอียดของข้อมูลประเมินตนเอง (SAR) ประกอบด้วย ร้อยละความสําเร็จของการ

ประเมิน, กราฟแสดงร้อยละของคะแนนประเมินจําแนกมาตรฐาน, กราฟแสดงร้อยละของผลการประเมินราย

มาตรฐาน จะนําข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลการประเมินมาแสดงในรูปแบบร้อยละ และกราฟ 

ส่วนกรอกตารางข้อมูลการประเมิน ประกอบด้วย  

- รายการมาตรฐานตัวบ่งช้ี 3 ด้าน 

- จํานวนตัวบ่งช้ีและผลการประเมิน 

 



 

17 
 

x จํานวนตัวบ่งช้ีตามมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เมื่อผู้ใช้งานกดที่ตัวเลขแต่ละช่องของจํานวนตัวบ่งช้ี 

ระบบแสดงรายการตัวบ่งช้ีย่อย แยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ จํานวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด, จํานวนตัว

บ่งช้ีที่ทําการบันทึกแล้ว, จํานวนตัวบ่งช้ีที่ค้างบันทึก 

x จํานวนผลการประเมิน เมื่อผู้ใช้งานกดที่ตัวเลขแต่ละช่องของจํานวนผลการประเมิน 

ระบบแสดงรายการตัวบ่งช้ีย่อยที่อยู่ในแต่ละระดับ โดยระดับแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 

o ระดับ 0 ระบบแสดงรายการตัวบ่งช้ีย่อยที่อยู่ในแต่ละระดับ 0 

o ระดับ 1 ระบบแสดงรายการตัวบ่งช้ีย่อยที่อยู่ในแต่ละระดับ 1 

o ระดับ 2  ระบบแสดงรายการตัวบ่งช้ีย่อยที่อยู่ในแต่ละระดับ 2 

o ระดับ 3  ระบบแสดงรายการตัวบ่งช้ีย่อยที่อยู่ในแต่ละระดับ 3 

o คะแนนรวม ระบบแสดงรายการตัวบ่งช้ีย่อยที่อยู่ในแต่ละทุกระดับ 

จากนั้น เลือกรายการตัวบ่งช้ีที่ต้องการ โดยกดท่ีรายการมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระบบจะแสดงรายการตัว

บ่งช้ีที่ต้องประเมิน 

 
รูปที่ 24 แสดงตัวอย่างการเลือกรายการมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีหลัก 

 
รูปที่ 25 แสดงหน้ารายการมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีย่อย 
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เมื่อเลือกรายการที่ต้องการ แสดงตัวอย่างหน้ารายการตัวบ่งช้ีที่ต้องประเมิน การบันทึกข้อมูลการ

ประเมิน ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบที่ 1 ทําเคร่ืองหมาย “3” ในกรอบสี่เหลี่ยม ของหัวข้อที่ต้องการ และเลือกวันที่ “ ” 

 
รูปที่ 26 แสดงรูปแบบการประเมินรายการตัวบ่งช้ี รูปแบบที่ 1 

รูปแบบที่ 2 กรอกจํานวนตัวเลข และเลือกวันที่ “ ” 

 
รูปที่ 27 แสดงรูปแบบการประเมินรายการตัวบ่งช้ี รูปแบบที่ 2 
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รายงานการประเมินตนเอง 

จากหน้าหลักระบบบันทึกข้อมูลประเมินตนเอง (SAR) ให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู “ ” แสดงผลรายงาน

แบบบันทึกการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ผู้ใช้งานระบบสามารถสั่งพิมพ์แบบบันทึก

การประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยเลือก “ ” แสดงตัวอย่างการพิมพ์ ดังรูป 

 
รูปที่ 28 แสดงแบบบันทึกการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 



 

20 
 

การแนบไฟล์เอกสาร ประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี 

1. เลือก “ ” แนบไฟล์เอกสารการรับรองข้อมูลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติ ในระบบบันทึกข้อมูลประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานชาติ ประเภทไฟล์ที่รองรับ 

คือ .pdf, .doc .docx, .xls, .xlsx, .txt ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB  

2. กดปุ่ม “ ” เพ่ือบันทึกไฟล์เอกสารการรับรองข้อมูลเข้าระบบ 

เมื่อผู้ใช้ทําการแนบไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงผลลัพธ์การแนบไฟล์ ดังรูป 

 
รูปที่ 29 แสดงการแนบไฟล์เอกสารการรับรองข้อมูลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

การรับรองแบบบันทึกการประเมินตนเอง 

สําหรับรับรองข้อมูลแบบประเมินตนเอง (SAR) ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ขั้นตอน

น้ี จะดําเนินการเมื่อผู้ใช้งานทําการบันทึกการประเมินตนเองและแนบไฟล์เอกสารการรับรองข้อมูลการประเมิน

มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก “ ” รับรองข้อมูลแบบประเมินตนเอง (SAR) ระบบแสดงหน้าต่างสําหรับ

กรอกช่ือผู้ประเมิน และช่ือผู้รับรอง เมื่อผู้ใช้งานยืนยันการรับรองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง “ ” 

 
รูปที่ 30 แสดงหน้าจอสําหรับกรอกราช่ือผู้ประเมินและผู้รบัรอง 
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หมายเหตุ:  

- ผู้ประเมิน ได้แก่ ครู/ผู้ดูแลเด็ก/เจ้าหน้าที่ปฎิบัติในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับมอบหมาย 

- ผู้รับรอง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด/องค์กร/สถาบัน/มูลนิธิ และหรือที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 

ที่มีหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

แบบจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช . )  เห็นชอบแต่ง ต้ัง

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดอํานาจหน้าที่ 

ประการหน่ึง คือ จัดทํารายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ปีละ 1 ครั้ง กรม

กิจการเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทําแบบการจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1) เพ่ือให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครทราบถึงสถานการณ์และความต้องการของการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 

2) เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครตลอดจน

ภาพรวมของประเทศไทย 

3) เพ่ือใช้ในการกําหนดนโยบายและมาตรการ กลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับจังหวัด

และกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ 2 สถานการณ์เด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 3 สถานการณ์การเสียชีวิตของเด็ก 

ส่วนที่ 4 มาตรการ/วิธีการส่งเสริม/พัฒนา/แก้ไขปัญหา 

นิยามศัพท์ เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กทุกคนต้ังแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 

ข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
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ระบบฐานขอ้มูลสําหรับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและ

กรุงเทพมหานคร 

เมนูควบคุมการทํางานของโปรแกรม 

เมื่อผู้ใช้งานระดับจังหวัดเข้าใช้งาน (Login)  ระบบจะแสดงหน้าหลักของระบบข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับ

จังหวัด ดังรูป 

 
รูปที่ 31 หน้าแสดงข้อมูลและเมนูควบคุมการทํางานของระบบข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 

การบันทึกข้อมูลทั่วไปของจังหวัด (ด้านประชากรและข้อมูลเด็กปฐมวัย) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลทั่วไปด้านประชากรและข้อมูลเด็กปฐมวัย, 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการและดูแลเด็กปฐมวัย, บุคลากรและคุณภาพของหน่วยงานที่ให้บริการ

และดูแลเด็กปฐมวัย และการดําเนินงานของหน่วยงานที่ให้บริการและดูแลเด็กปฐมวัย ระบบจะทําการบันทึก

และคํานวณผลรวมให้อัตโนมัติ 

 
รูปที่ 32 แสดงส่วนกรอกข้อมลูทั่วไปด้านประชากรและข้อมูลเด็กปฐมวัย 
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รูปที่ 33 แสดงส่วนกรอกข้อมลูหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการและดูแลเด็กปฐมวัย 

 
รูปที่ 34 แสดงส่วนกรอกข้อมลูบุคลากรและคุณภาพของหน่วยงานที่ให้บริการและดูแลเด็กปฐมวัย 
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รูปที่ 35 แสดงส่วนกรอกข้อมลูการดําเนินงานของหน่วยงานที่ให้บริการและดูแลเด็กปฐมวัย 

การบันทึกข้อมูลสถานะการณ์เด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 2 สถานการณ์ของเด็กปฐมวัย  ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ

อนามัย และด้านสังคม ระบบจะทําการบันทึกและคํานวณผลรวมให้อัตโนมัติ 

 
รูปที่ 36 แสดงส่วนกรอกข้อมลูสถานการณ์เด็กปฐมวัยด้านสุขภาพอนามัย 
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รูปที่ 37 แสดงส่วนกรอกข้อมลูสถานการณ์เด็กปฐมวัยด้านสังคม 

การบันทึกข้อมูลสถานการณ์การเสียชีวิตของเด็กในจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 3 สถานการณ์การเสยีชีวิตของเด็ก  ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลสถานการณ์การเสียชีวิตของเด็ก 

ระบบจะทําการบันทึกและคํานวณผลรวมให้อัตโนมัติ 

 
รูปที่ 38 แสดงส่วนกรอกข้อมลูเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ส่วนที ่3 
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การบันทึกข้อมูลมาตรการ วิธีการส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหา 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลมาตรการ วิธีการส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหา   ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลมาตรการ 

วิธีการส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหา ระบบจะทําการบันทึกให้อัตโนมัติ 

 
รูปที่ 39 แสดงส่วนกรอกข้อมลูเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ส่วนที ่4 

หมายเหตุ: กรุณาแนบไฟล์เอกสารรายงานการประชุมเฉพาะหน้าที่มีมติที่ประชุมรับรองแบบจัดเก็บ

ข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
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๒. การประเมินคุณภาพโดยใช้ 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ........ 

 

 “มาตรฐาน” ถือเป็นเกณฑ์ที่รับรองกันทั่วไป หรือส าหรับไว้เทียบก าหนดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ            

ซึ่งมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.....เป็นมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับการ

ส่งเสริม ก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลการพัฒนาเด็กปฐมมวัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งภาครัฐและ

เอกชน ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

พ.ศ.....จึงเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การดูแลและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก

ปฐมวัยของครู/ ผู้ดูแลเด็ก และคุณภาพของเด็กปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิด - ๖ ปี (ก่อนจะเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) 

การก าหนดให้มีมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงท าให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาคุณภาพ และ

ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งจะมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็น

มาตรฐานเดียวกัน และท าให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าใจชัดเจน ว่าจะพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยไปในทิศทางใด  

ดังนั้น หากมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเพ่ือประเมินความก้าวหน้า หรือมีการประเมินเพ่ือ

รับรองมาตรฐานโดยองค์กรภายนอก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยก็สามารถเตรียมตัวให้พร้อมในการประเมินนั้นๆ ได้  

และการก าหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยยังเป็นการก าหนดความคาดหวังให้ชัดเจนทั้งครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย และจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ ที่จะได้ทราบคุณภาพมาตรฐานของแต่ละสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยว่ามีจุดเด่น จุดควรพัฒนา

ในเรื่องใดบ้าง การมีเครื่องชี้วัดเทียบเคียงที่ก าหนดในมาตรฐานแต่ละด้าน ท าให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องถือเป็น

ความรับผิดชอบ และยังเป็นการรับผิดชอบต่อสาธารณชน (Accountability)  ที่จะต้องท าให้เด็กมีคุณภาพตาม

มาตรฐานคุณภาพครู/ ผู้ดูแลเด็กที่ต้องให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยให้ได้มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ตลอดจนการสร้างอัตลักษณ์ของสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย  
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๒.๑ ระบบบริหารคุณภาพ กับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ..... 

  

การก าหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการประยุกต์แนวคิดท่ีส าคัญ คือ แนวคิดการท างานเชิงระบบ 

(System Approach) ซึ่งประกอบด้วย (๑) ปัจจัย (input) ได้แก่ คน งบประมาณ วัสดุ  (๒) กระบวนการ (process) 

ได้แก่ การบริหารจัดการ การดูแล การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ (๓) ผลผลิต (output) ได้แก่ คุณภาพของเด็ก  

สามารถก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือความชัดเจนในการก าหนดมาตรฐานแต่ละด้าน และแนวคิดที่ส าคัญอีกแนวคิดหนึ่ง 

คือ ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)๑ เพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย PDCA มาจากค า

ภาษาอังกฤษ ๔ ค า ได้แก่  

Plan   การวางแผน  

Do   การปฏิบัติ  

Check   การตรวจสอบ  

Act   การด าเนินการให้เหมาะสม   

 การใช้วงจร PDCA  เพ่ือการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่วงจรหมุนครบรอบก็จะเป็นแรงส่งให้หมุนใน

รอบต่อไป วิธีการใหม่ ๆ ที่ท าให้เกิดการปรับปรุงก็จะถูกจัดท าเป็นมาตรฐานการท างาน ซึ่งจะท าให้การท างานมีการ

พัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจเริ่มด้วยการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ ก่อนที่จะก้าวไปสู่การปรับปรุงที่ มีความซับซ้อนมาก

ยิ่งขึ้น 

โครงสร้างของวงจร PDCA ทั้ง ๔ ขั้นตอนของวงจร PDCA ประกอบด้วย 

 ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 

         ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึง

การพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูล

ใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน นอกจากนี้ จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่

รวบรวมได้ แล้วก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  การวางแผนยังช่วยให้สามารถคาดการณ์สิ่ งที่

เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการท างาน เงิน 

เวลา ฯลฯ โดยสรุปแล้ว การวางแผนช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบัน พร้อมกับก าหนดสภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต 

ด้วยการผสานประสบการณ์ ความรู้ และทักษะอย่างลงตัว  

 ขั้นตอนการปฏิบัติ (DO) 

                   ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการ

วางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ด าเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องรับทราบด้วย ไม่ควรปล่อยให้ถึงวินาทีสุดท้าย เพ่ือดูความคืบหน้าที่เกิดขึ้น หากเป็นการปรับปรุงในหน่วยงาน

ผู้บริหารย่อมต้องการทราบความคืบหน้าอย่างแน่นอน เพ่ือจะได้มั่นใจว่าโครงการปรับปรุงเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด 

  

                                                   
๑ ชูศักดิ์  ประเสริฐ. (๒๕๕๕). PDCA เพื่อการยกระดับคณุภาพการศกึษา. สืบค้นจาก 

http://chusak.igetweb.com/articles/41964816/PDCAเพื่อการยกระดับคณุภาพการศึกษา.html 
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        ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 

              ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แต่ขั้นตอนนี้มักจะ

ถูกมองข้ามเสมอ การตรวจสอบท าให้ทราบว่าการปฏิบัติในขั้นที่สองสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้

ก าหนดไว้หรือไม่ สิ่งส าคัญก็คือ ต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้าง และบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะ

เป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถัดไป 

        ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม (Act) 

             ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ ๒ กรณี คือ ผลที่

เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก ก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการ

ปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุ

เป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือท าให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือ

ผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ ควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการ

อย่างไร 

          จากแนวคิดระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) ที่น ามาใช้ในการก าหนดกรอบการประเมินตนเองเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และต้นสังกัดสามารถใช้มาตรฐานสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. .... ส าหรับเด็กแรกเกิด-อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาใน

ระดับต่างๆ ตามรายการพิจารณาจากตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานที่ระบุไว้ ไม่ว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะได้ผลการ

ประเมินในระดับใดก็ตาม การพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ ในทุกระดับยังต้องพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยใช้แนวคิด 

PDCA และพัฒนาเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องจนดีเลิศอย่างต่อเนื่องต่อไป เช่น การส่งเสริมภาษาที่ ๒ และ ๓ ให้กับเด็ก  

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมมาใช้จัดประสบการณ์เรียนรู้ ระเบียบวินัย และความเป็นพลเมืองโลก   

การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสมรรถนะส าหรับเด็กที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์  เป็นการพัฒนาคุณภาพเด็ก

ปฐมวัย 
 

๒.๒ วิธีการค านวณคะแนนรวมและสรุปผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพ 

           

           เนื่องจากการใช้มาตรฐานในการประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ต้องค านึงถึง

ภาพรวมของมาตรฐานทั้ง ๓ ด้าน จึงมีการให้น้ าหนักเท่ากันด้วยการน าคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ที่ได้ในแต่ละมาตรฐานมา

รวมกันเป็นคะแนนรวมรายมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ เมื่อจะสรุปผลการประเมินจะน าผลรวมของร้อยละของคะแนน

เฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน มาหารด้วยจ านวนมาตรฐานทั้งหมดของแต่ละสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้ท าการประเมิน  

ตามสูตรวิธีการค านวณคะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน ตามข้อ ๑ 

 แม้ว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ค านวณได้จะสามารถก าหนดระดับคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้       

แต่ปัจจัยส าคัญคือ การระบุข้อย่อยในตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาขั้นต้น  เพ่ือจะได้รีบปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว 

จึงต้องน ามาพิจารณาร่วมด้วย ตามข้อ ๒ 
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 ในการใช้มาตรฐานนี้ส าหรับพัฒนาคุณภาพ  ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และต้นสังกัดสามารถใช้เกณฑ์

การพิจารณาในระดับที่ดีขึ้นได้ตามเกณฑ์ที่ระบุ ไม่ว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะได้ผลการประเมินในระดับใดก็ตาม  

ยังต้องพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ ในทุกระดับ และพัฒนาเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องจนดีเลิศ  เช่น การส่งเสริมภาษาที่   

๒ และ ๓ ให้กับเด็ก การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมมาใช้จัดประสบการณ์เรียนรู้ ระเบียบวินัย และ

ความเป็นพลเมืองโลก การส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างสมรรถนะส าหรับเด็กที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เป็น

การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

วิธีการค านวณคะแนนและสรุปผลการประเมิน  

๑. พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีคุณลักษณะตามตัวบง่ชี้มาตรฐานที่ ๑-๓ 

คะแนนเฉลี่ย   =    ผลรวมของร้อยละของคะแนนรวมมาตรฐานทุกด้าน 

 จ านวนมาตรฐาน 

 

ตัวอย่างที่ ๑ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีเด็กอายุแรกเกิด-๒ ปี   จะค านวณโดยน าร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๑ มารวม

กับร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๒ และร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ก (เด็กอายุแรกเกิด-๒ ปี)  หารด้วยจ านวน

มาตรฐานที่ได้ประเมินไป คือ ๓ ดังนี้   

คะแนนเฉลี่ย  =  ร้อยละของคะแนน มฐ.ที่ ๑ + ร้อยละของคะแนน มฐ.ที่ ๒ + ร้อยละของคะแนน มฐ.ที่ ๓ ก (แรกเกิด-๒ ปี) 

                                                          ๓ 

ตัวอย่างที่ ๒ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีเด็กอายุ ๓-๖ ปี (ก่อนเข้า ป.๑)   จะค านวณโดยน าร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ 

๑ มารวมกับร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๒ และร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ข  เด็กอายุ ๓-๖ ปี (ก่อนเข้า ป.๑)   

หารด้วยจ านวนมาตรฐานที่ได้ประเมินไป คือ ๓ ดังนี้   

คะแนนเฉลี่ย  =   ร้อยละของคะแนน มฐ.ที่ ๑ + ร้อยละของคะแนน มฐ.ที่ ๒ + ร้อยละของคะแนน มฐ.ที่ ๓ ข (๓–๖ ปี) 

                                                          ๓ 

ตัวอย่างที่ ๓ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีเด็กอายุแรกเกิด-๖ ปี (ก่อนเข้า ป.๑) จะค านวณโดยน าร้อยละของคะแนน

มาตรฐานที่ ๑ มารวมกับร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๒ ร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ก (เด็กอายุแรกเกิด-๒ ปี)  และ

ร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ข เด็กอายุ ๓-๖ ปี (ก่อนเข้า ป.๑) หารด้วยจ านวนมาตรฐานที่ได้ประเมินไป คือ ๔ ดังนี้   

 คะแนนเฉลี่ย=     ร้อยละของคะแนน มฐ.ที่ ๑ + ร้อยละของคะแนน มฐ.ที่ ๒ + ร้อยละของคะแนน มฐ.ที่ ๓ ก (แรกเกิด-๒ ปี) 

+  ร้อยละของคะแนน มฐ.ที่ ๓ ข (๓–๖ ปี) 

                                                          ๔ 
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 ๒. การสรุปผลการประเมินของสถานพฒันาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ……  

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จ านวนข้อที่ต้องปรับปรุง 

A  ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ไม่มี 

B  ดี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗ ข้อ 

C  ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙ ๘-๑๕ ข้อ 

D  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึ้นไป 
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๒.๓  เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พศ. ..... 
 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.... 

ส าหรับเด็กแรกเกิด – อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) 

มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ จ านวนข้อย่อย 

๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ๓ 

๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด ๔ 

๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย  ๘ 

๑.๔ การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ๗  

๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ๔  

มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ จ านวนข้อย่อย 

๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๕ 

๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ๕ 

๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ๕ 

๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและ

ความเป็นพลเมืองดี 

๓ 

๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป ๒  

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ จ านวนข้อย่อย 

ส าหรับเด็กแรกเกิด-อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 

๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย ๑ 

๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๖ 

ส าหรับเด็กอายุ ๓ ปี–อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) 

๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม ๓ 

๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๑ 

๓.๓ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ๒ 

๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ ๓ 

๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ๕ 

๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  ๔ 

๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี ๔ 
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มาตรฐานด้านที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

 

ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 

� ๑. จัดท าแผนบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็ก  

         ปฐมวัยโดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย /  

         หน่วยงานที่ก ากับดูแล 

� ๒. ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการสถาน 

         พัฒนาเด็กปฐมวัย 

� ๓. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

� ๔. น าผลจากการประเมินไปพัฒนาและ 

         ปรับปรุงการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็ก 

         ปฐมวัย 

 

ไม่มีแผนและไม่มี

การปฏิบัติอย่าง

เป็นระบบ 

ด าเนินงานตาม

รายการพิจารณา    

ข้อ ๑ และข้อ ๒ 

ด าเนินงานตาม

รายการพิจารณา

ข้อ ๑, ข้อ ๒ และ

ข้อ ๓ 

ด าเนินงานตาม

รายการพิจารณา

ครบทุกข้อ 

-แผนการบริหาร

จัดการตามบริบท

ของสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัย 

-บันทึก/ รายงาน

ผลการด าเนินงาน 

-บันทึกการ

ปรับปรุง/ พัฒนา

แผนและการ

ด าเนินงาน 

มาตรฐานด้านที ่๑ 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

� ๑. จัดท าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

    สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ 

        กระทรวงศึกษาธิการ 

� ๒. น าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไปใช้ 

         อบรมเลี้ยงดูเด็กตามวิถีชีวิตประจ าวันและ 

        จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

� ๓. ประเมินผลการน าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก 

        ปฐมวัยไปใช้  

� ๔. น าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง 

        หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

 

 

ไม่มีหลักสูตร

สถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยและไม่มี

การปฏิบัติอย่าง

เป็นระบบ 

ด าเนินงานตาม

รายการพิจารณา    

ข้อ ๑ และข้อ ๒ 

ด าเนินงานตาม

รายการพิจารณา

ข้อ ๑, ข้อ ๒ และ

ข้อ ๓ 

ด าเนินงานตาม

รายการพิจารณา

ครบทุกข้อ 

-หลักสูตร     

สถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 

-บันทึก/ รายงาน

ผลการด าเนินงาน 

-บันทึกการ

ปรับปรุง/ พัฒนา

หลักสูตร 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

� ๑. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในการบริหารจัดการ 

    และข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 

� ๒. น าข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ 

� ๓. ประมวลผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 

         ผลการด าเนินงานประจ าปี 

� ๔. บริหารจัดการข้อมูลที่เป็นระบบอย่างครบถ้วน     

    ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 

 

ไม่มีการรวบรวม

และจัดเก็บข้อมูล

อย่างเป็นระบบ 

มีและด าเนินการตาม

รายการพิจารณา     

ข้อ ๑ และข้อ ๒ 

มีและด าเนินการตาม

รายการพิจารณา    

ข้อ ๑,  ข้อ ๒ และ 

ข้อ ๓ 

มีและด าเนินการ

ตามรายการ

พิจารณาครบ    

ทุกข้อ 

-เอกสาร/ หลักฐาน

แสดงข้อมูลที่

จัดเก็บ 

-รายงานผลการ 

ประมวลผล 

-รายงานประจ าปี/

รายงานการ

ประเมินตนเอง

ของสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัย 

-ระบบสารสนเทศท่ี

มีข้อมูลเป็น

ปัจจุบัน 

-ข้อมูลเลข

ประจ าตัว ๑๓

หลักของเด็ก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด 

 

ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๒.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

� ๑. จัดท าโครงสร้าง คุณสมบัติและอัตราก าลัง  

� ๒. มีกระบวนการคัดเลือก โดยค านึงถึงสุขภาพกาย 

        สุขภาพจิต  

� ๓. ไม่ใช้สารเสพติด ไม่เคยได้รับโทษการกระท าความผิด 

         ที่เก่ียวกับความรุนแรง โทษที่เก่ียวกับการกระท าผิด 

         ต่อเด็ก 

� ๔. มีการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคนและประเมิน 

         ความเครียดด้วยตนเองโดยมีการช่วยเหลือที่จ าเป็น 

� ๕. ติดตาม สนับสนุนการท างานของบุคลากร โดยจัดให้ 

        มีสวัสดิการและได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตาม 

        ระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด  

� ๖. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ไม่มีการบริหาร

จัดการบุคลากร

ตามข้อพิจารณา 

บริหารจัดการ

ตามข้อ ๑, ข้อ ๒ 

และ ข้อ ๓ 

บริหารจัดการ

ตามข้อ ๑, ข้อ 

๒, ข้อ ๓ และอีก 

๑ ข้อ  (ข้อ ๔ 

หรือ ๕ หรือ ๖) 

บริหารจัดการ

ตามรายการ

พิจารณาครบ

ทุกข้อ 

 

-แผนผังโครงสร้าง

และระเบียบ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

-กฎระเบียบการรับ

บุคลากรตาม

หน่วยงานต้นสังกัด 

-เอกสาร/ภาพถ่าย

กิจกรรม/บันทึกการ

ประชุม 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/  หัวหน้าระดับปฐมวัย/        

ผู้ด าเนินกิจการ  มีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

� ๑. มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  

    สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย  

           -กรณีท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาที่เก่ียวข้อง (จิตวิทยา  

           แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข คหกรรม) ต้องมี   

           การศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย           

           อย่างน้อย ๓ หน่วยกิต (ไม่ต่ ากว่า ๔๕ ชั่วโมง) 

          -กรณีท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่ตรงตามที่ 

           ก าหนด ต้องมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับ  

           การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อย 

           กว่า ๒ ป ีและผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า ๔๕ ชั่วโมง  

� ๒. สนับสนุน ก ากับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 

    ให้เป็นไปตามแผน 

ไม่มีการบริหาร

จัดการบุคลากร

ตามข้อพิจารณา 

บริหารจัดการ

ตามข้อ ๑ และ 

ข้อ ๒ 

บริหารจัดการ

ตามข้อ ๑,      

ข้อ ๒, และ        

ข้อ ๓  

บริหารจัดการ 

ตามรายการ

พิจารณา       

ครบทุกข้อ    

 

-ใบแสดงคุณวุฒิ

การศึกษา 

-ข้อก าหนดเกี่ยวกับ

บทบาทหน้าที่ของ

บุคลากร  

-หลักฐานการผ่าน

การอบรม 

-เอกสารผลการ

ประเมิน เช่น 

เอกสารความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ 

ผู้ร่วมงาน ใบรับรอง

จากหน่วยงานอื่น 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๓. จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ที่ 

        ดีระหว่างบุคลากร ครอบครัวของเด็กและเครือข่าย 

        ภายนอก 

� ๔. เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

 

๑.๒.๓ ครู/ ผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย  

มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม 

� ๑. ผู้ท าหน้าที่ครูมีใบประกอบวิชาชีพครู  มีวุฒิทาง 

    การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  สาขาวิชาเอก 

    อนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย  หรือกรณีที่มีวุฒิปริญญา  

    ตรีสาขาที่เก่ียวข้อง (ครูสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่เอกปฐมวัย  

    จิตวิทยา แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข คหกรรม)   

          ต้องมีการศึกษารายวิชาที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย  

          อย่างน้อย ๓ หน่วยกิต (ไม่ต่ ากว่า ๔๕ ชั่วโมง) 

 

 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กมี

คุณสมบัติ

เหมาะสม  

(ตาม ข้อ ๑,  

ข้อ ๒) น้อยกว่า

ร้อยละ ๒๕ 

ของจ านวนครู/

ผู้ดูแลทั้งหมด 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กมี

คุณสมบัติ

เหมาะสม         

(ตาม ข้อ ๑,    

ข้อ ๒) ร้อยละ 

๒๕-๕๐ ของ

จ านวนครู/ ผู้ดูแล

ทั้งหมด (หากมี

จ านวนทั้งหมด 

น้อยกว่า ๔ คน 

ต้องมีอย่างน้อย 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กมี

คุณสมบัติ

เหมาะสม       

(ตาม ข้อ ๑,   

ข้อ ๒) ร้อยละ 

๕๑-๗๕ ของ

จ านวนครู/

ผู้ดูแลทั้งหมด 

และมีข้อ ๓ 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กมี

คุณสมบัติ

เหมาะสม  

(ตาม ข้อ ๑,  

ข้อ ๒) มากกว่า

ร้อยละ ๗๕     

ขึ้นไป ของ

จ านวนครู/

ผู้ดูแลทั้งหมด 

และมีข้อ ๓  

- ใบแสดงคุณวุฒิ 

- หลักฐานการผ่าน

การอบรม 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๒. ผู้ที่ท าหน้าที่ผู้ช่วยครู กรณีที่วุฒิการศึกษาต่ ากว่า 

   ปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี  ม ี

   ประสบการณ์ท างานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่าง 

   ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ป ีหรือผ่านการฝึกอบรม 

    เกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามที่ส่วน  

    ราชการรับรอง หรืออยู่ในระหว่างการอบรมดังกล่าว  

    ภายในระยะเวลา ๑ ป ี

�  ๓. ครู/ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาต่อเนื่องระหว่าง 

         ประจ าการ อย่างน้อยปีละ ๒๐ ชั่วโมง 

๑ คนที่เข้าเกณฑ์) 

๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม

พอเพียงต่อจ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ   

� ๑. มีอัตราส่วนและกลุ่มกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

    (บุคลากรประจ า/เต็มเวลา) 

� ๒. มีอัตราส่วนและกลุ่มกิจกรรมดีกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

    (บุคลากรประจ า/เต็มเวลา) 

ไม่เป็นไปตาม

อัตราส่วนและ

กลุ่มกิจกรรมที่

ก าหนด 

มีการบริหาร

จัดการตามข้อ ๑ 

มีการบริหาร

จัดการตามข้อ ๑ 

และ ๒ 

มีการบริหาร

จัดการตาม

รายการ

พิจารณา         

ครบทุกข้อ 

๑.เอกสาร/หลักฐาน

บ่งชี้จ านวนครู/

ผู้ดูแลเด็กและเด็ก

ปฐมวัย ได้แก่  

  -ทะเบียนเด็กแสดง

จ านวนและอายุ
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๓. สามารถจัดหาครูหรือผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 

    มาช่วยเสริมในการจัดกิจกรรม 

 

 

เด็ก (อายุ) 

อัตราส่วน

ครู/ 

ผู้ดูแล : เด็ก 

(คน) 

 

จ านวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม 

ต่ ากว่า ๑ ปี ๑ : ๓ กลุ่มละไม่เกิน ๖ คน 

ต่ ากว่า ๒ ป ี ๑ : ๕ กลุ่มละไม่เกิน ๑๐ คน 

ต่ ากว่า ๓ ป ี ๑ : ๑๐ กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน 

๓ ปี -ก่อนเข้า 

ป. ๑  

๑ : ๑๕   กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ คน 

ของเด็ก  

  -จ านวนครู/ ผู้ดูแล

เด็กท่ีปฏิบัติงาน

จริง      

๒.หลักฐานที่แสดงว่า

มีครูหรือผู้ดูแลเด็ก

(ท่ีมีคุณสมบัติตาม

เกณฑ์) มาช่วย

เสริมในการจัด

กิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย  

 

ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๓.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่าง

เป็นระบบ 

� ๑. จัดท านโยบายและแผนที่ครอบคลุมโครงสร้างอาคาร 

    บริเวณที่ตั้ง ภายใน ภายนอกอาคาร  วัสดุอุปกรณ์ทุก 

    ชนิด รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

� ๒. ปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบ และมีการส ารวจ  

    ค้นหาจุดเสี่ยง เพ่ือหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขเป็น 

    ระยะอย่างต่อเนื่อง 

� ๓. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

� ๔. น าผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการ 

    บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม เพ่ือความ 

    ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

 

 

ไม่มีแผนและไม่มีการ

ปฏิบัติอย่างเป็น

ระบบ 

 

มีการด าเนินงาน

ตามรายการ

พิจารณาข้อ ๑    

และข้อ ๒ 

มีการด าเนินงาน

ตามรายการ

พิจารณาข้อ ๑,

ข้อ ๒ และข้อ ๓ 

มีการด าเนินงาน

ตามรายการ

พิจารณา      

ครบทุกข้อ 

-แผนการจัดการ

ด้าน

สภาพแวดล้อม

เพ่ือความ

ปลอดภัยอย่าง 

เป็นระบบ 

-แบบบันทึกการ

ส ารวจค้นหาจุด

เสี่ยง 

-บันทึกการ

ปรับปรุง/พัฒนา

แผนและการ

ด าเนินงาน 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณ และ

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

� ๑. โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง มีขอบเขตและ  

    ทางเข้า-ออกท่ีชัดเจน 

� ๒. บริเวณท่ีตั้งปลอดภัยสะอาดไม่อยู่ใกล้แหล่ง 

    มลพิษทางอากาศ น้ า ดิน เว้นแต่มีมาตรการที่มี 

    ประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายท่ีอาจจะ 

    เกิดขึ้น 

� ๓. ติดตามประเมินผลการส ารวจสม่ าเสมออย่างน้อย 

    ทุก ๓ เดือน และแก้ไขในส่วนที่มีโอกาสเกิด 

    อันตรายได้มากอย่างเร่งด่วน 

� ๔. น าผลการประเมินมาปรับปรุง/ พัฒนาระยะยาว 

ไม่มีการจัดการตาม

รายการพิจารณา  

มีการด าเนินงาน

ตามรายการ

พิจารณาข้อ ๑  

และข้อ ๒ 

มีการด าเนินงาน

ตามรายการ

พิจารณาข้อ ๑, 

ข้อ ๒ และข้อ ๓ 

มีการด าเนินงาน

ตามรายการ

พิจารณา         

ครบทุกข้อ 

-แบบประเมิน

สภาพแวดล้อม

ภายนอกอาคาร

เพ่ือความ

ปลอดภัย 

- บันทึก/ รายงาน

ผลการ

ด าเนินงาน 

- บันทึกการ

ปรับปรุง/ พัฒนา

แผนและการ

ด าเนินงาน 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/ สนามเด็กเล่น และ

สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

� ๑. สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสถานพัฒนาเด็ก 

        ปฐมวัยมีความปลอดภัย เครื่องเล่นสนามมีความ 

        เหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัย 

�  ๒. พ้ืนทีเ่ล่น/ สนามเด็กเล่น เป็นที่ปลอดภัยในการ 

         เล่นของเด็ก มีการส ารวจความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

         เล่น/ สนามเด็กเล่นอย่างต่อเนื่อง  

� ๓. ติดตามประเมินการด าเนินงาน ข้อ ๑ และ ข้อ ๒   

        สม่ าเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน และแก้ไขในส่วน 

        ที่มีโอกาสเกดิอันตรายได้มากอย่างเร่งด่วน 

� ๔. น าผลการประเมินวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง/ พัฒนา 

ไม่มีการจัดการตาม

รายการพิจารณา 

มีการจัดการตาม 

ข้อ ๑ และข้อ ๒ 

มีการจัดการตาม

ข้อ ๑,  ข้อ ๒   

และข้อ ๓ 

 

 

มีการจัดการตาม

รายการพิจารณา

ครบทุกข้อ 

 

-แบบประเมิน

สภาพแวดล้อม

ภายนอกอาคาร

เพ่ือความปลอดภัย 

-แบบคัดกรองความ

เสี่ยงสนามเด็กเล่น 

-บันทึก/ รายงาน

ผลการด าเนินงาน 

-บันทึกการ

ปรับปรุง/ พัฒนา

แผนและการ

ด าเนินงาน 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 

เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน และเพียงพอ 

� ๑. สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความปลอดภัย  

� ๒. ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ปลอดภัย มีทะเบียน 

    ควบคุมตรวจสอบสม่ าเสมอให้ใช้งานได้ครบถ้วน 

    ไม่ช ารุด และเป็นปัจจุบัน   

� ๓. ติดตามประเมินการด าเนินงาน ข้อ ๑ และข้อ ๒   

    สม่ าเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน และแก้ไขใน 

    ส่วนที่มีโอกาสเกิดอันตรายได้มากอย่างเร่งด่วน 

� ๔. น าผลการประเมินวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง/ พัฒนา 

 

 

 

ไม่มีการจัดการตาม

รายการพิจารณา 

มีการจัดการตาม 

ข้อ ๑  และข้อ ๒ 

มีการจัดการตาม

ข้อ ๑, ข้อ ๒ และ 

ข้อ ๓ 

 

 

มีการจัดการตาม

รายการพิจารณา

ครบทุกข้อ 

 

-แบบบันทึกการ

ประเมินความ

ปลอดภัยภายใน

อาคาร  

-แบบประเมิน

อุปกรณ์ 

ผลิตภัณฑ์ 

เครื่องใช้เพ่ือความ

ปลอดภัย 

-บันทึก/รายงาน

ผลการด าเนินงาน 

- บันทึกการ

ปรับปรุง/ พัฒนา

แผนและการ

ด าเนินงาน 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ 

สะอาด เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 

� ๑. ของเล่นปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  

   (มอก.) และเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัย 

� ๒. มีทะเบียนควบคุมตรวจสอบสม่ าเสมอให้มี 

    จ านวนเพียงพอเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

    ของเด็ก และมีความสะอาดใช้งานได้ครบถ้วนไม่ 

    ช ารุด และเป็นปัจจุบัน   

� ๓. ติดตามประเมินการด าเนินงาน ข้อ ๑ และข้อ ๒   

    สม่ าเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน และแก้ไขใน 

    ส่วนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอันตราย 

� ๔. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง/   

    พัฒนาการจัดหา และบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

 

 

ไม่มีการจัดการตาม

รายการพิจารณา 

มีการจัดการตาม 

ข้อ ๑  และข้อ ๒ 

มีการจัดการตาม

ข้อ ๑, ข้อ ๒   

และข้อ ๓ 

 

 

มีการจัดการตาม

รายการพิจารณา

ครบทุกข้อ 

 

- แบบการประเมิน

ของเล่นและจัดหา

ของเล่นที่

ปลอดภัย  

- บันทึก/ รายงาน

ผลการ

ด าเนินงาน 

- บันทึกการ

ปรับปรุง/ 

พัฒนาแผนและ

การด าเนินงาน 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย  

� ๑. ส ารวจการเดินทางของเด็ก และวางแผนการ 

    ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ 

    เดินทางของเด็ก 

� ๒. ให้ความรู้ สร้างวินัย และฝึกทักษะเด็กในการ 

    เดินทางไป-กลับอย่างปลอดภัย  

� ๓. ปรับปรุงโครงสร้าง และการปฏิบัติเพื่อสร้างเสริม 

    ความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในการ 

    เดินทางของเด็ก  

� ๔. สร้างความตระหนัก และให้ความรู้กับผู้ปกครอง และ 

    ชุมชน เพ่ือร่วมกันสนับสนุนให้เด็กเดินทางได้อย่าง 

    ปลอดภัย 

� ๕. มีการประเมินผลการด าเนินงาน และพัฒนา 

   ปรับปรุง 

 

ไม่มีการจัดการตาม

รายการพิจารณา 

 

มีการจัดการตาม 

ข้อ ๑, ข้อ ๒ และ 

ข้อ ๓ 

มีการจัดการตาม

ข้อ ๑, ข้อ ๒,       

ข้อ๓ และข้อ ๔ 

 

 

มีการจัดการตาม

รายการพิจารณา

ครบทุกข้อ 

 

-มีแบบประเมินการ

เดินทางที่

ปลอดภัยของเด็ก  

-บันทึก/ รายงาน

ผลการด าเนินงาน 

-บันทึกการ

ปรับปรุง/ พัฒนา

แผนและการ

ด าเนินงาน 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

� ๑. มีระบบป้องกันภัยจากบุคคล ตรวจสอบการเข้า-  

    ออก การรับและส่งเด็ก 

� ๒. สร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่ายในสถาน 

    พัฒนาเด็กปฐมวัย เฝ้าระวังความปลอดภัยของ 

    เด็กจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก เมื่อพบสิ่ง 

    ที่น่าสงสัยต้องรายงานให้ครูเวรประจ าวันทราบ 

    เพ่ือป้องกันและแก้ไข 

� ๓. มีการบันทึกและประเมินผลการด าเนินงาน 

    ตามแผน 

� ๔. มีการน าผลจากการประเมินไปพัฒนาและ 

    ปรับปรุง 

 

 

ไม่มีมาตรการและ

การด าเนินงานตาม

รายการพิจารณา 

มีการจัดการตาม 

ข้อ ๑  และข้อ ๒ 

มีการจัดการตาม 

ข้อ ๑, ข้อ ๒ และ 

ข้อ ๓ 

มีการจัดการตาม

รายการพิจารณา

ครบทุกข้อ 

 

-มีแบบบันทึกการ

บาดเจ็บ 

-บันทึก/ รายงาน

ผลการด าเนินงาน 

-บันทึกการ

ปรับปรุง/ พัฒนา

แผนและการ

ด าเนินงาน 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตาม

ความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

� ๑. แผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  

� ๒. ฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับบุคลากรและเด็กทุกคน 

    เสมือนเกิดเหตุจริงอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  

� ๓. มีการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินการ 

� ๔. น าผลประเมินมาปรับปรุง/ พัฒนา 

ไม่มีมาตรการและ

การด าเนินงานตาม

รายการพิจารณา 

 มีการจัดการตาม

ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ 

มีการจัดการตาม

ข้อ ๑,  ข้อ ๒ 

และ ข้อ ๓ 

มีการจัดการตาม

รายการพิจารณา

ครบทุกข้อ 

 

-มีแบบประเมิน

แผนระบบฉุกเฉิน

ป้องกันอัคคีภัย  

-บันทึก/ รายงาน

ผลการด าเนินงาน 

- บันทึกการ

ปรับปรุง/ พัฒนา

แผนและการ

ด าเนินงาน    
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔ การจัดการเพือ่ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 

ข้อ รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโต

ของเด็ก และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 

� ๑. จัดให้มีอาหารที่เหมาะสม และเพียงพอตามวัยทุกวัน  

� ๒. จัดให้มีเครื่องชั่งน้ าหนักและเครื่องวัดความยาว/ 

    ส่วนสูง ที่ได้มาตรฐาน ติดตั้งถูกต้อง และมีการฝึกใช้ 

    งานอย่างถูกวิธี 

� ๓. ประเมินการเจริญเติบโตเป็นรายบุคคล อย่างถูกวิธี  

    และมีการบันทึกข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูงลงในกราฟการ 

    เจริญเติบโตเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก  

    ๓ เดือน 

� ๔. มียาและเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้านและอุปกรณ์ท่ี 

   จ าเป็นส าหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

� ๕.จัดให้มีการอบรมปฐมพยาบาลและฝึกช่วยชีวิต   

   เบื้องต้น (CPR) 

 

ไม่มีการจัดการ

ตามรายการ

พิจารณา 

มีการจัดการตาม

ข้อ ๑, ข้อ ๒ และ 

ข้อ ๓ 

มีการจัดการ

ตามข้อ ๑,  

ข้อ ๒, ข้อ ๓ 

และข้อ ๔ 

มีการจัดการ

ตามรายการ

พิจารณาครบ

ทุกข้อ 

 

-มีเครื่องชั่งน้ าหนักและ

เครื่องวัดส่วนสูงตาม

มาตรฐาน และควรใช้

เครื่องชั่งน้ าหนักท่ีมี

ความละเอียด ๐.๑ 

กิโลกรัม และ 

เครื่องวัดส่วนสูงที่มี

ความละเอียด ๐.๑ 

เซนติเมตร 

-เครื่องวัดส่วนสูงแบบ

นอนส าหรับเด็กอายุ

น้อยกว่า ๒ ปี 

- กราฟน้ าหนักตาม

เกณฑ์อายุ  ความยาว/ 

ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  

และน้ าหนักตามเกณฑ์
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ข้อ รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

 ความยาว/ ส่วนสูง  

ตามเพศเป็นรายบุคคล 

-หลักฐานแสดงการ

จัดท าบันทึกการ

ตรวจสอบเครื่องมือ 

-หลักฐานแสดงการ

อบรม 

-รายการยา เวชภัณฑ์  

เครื่องมือุปกรณ์ท่ี

จ าเป็น 

-การบันทึกข้อมูล

น้ าหนัก และส่วนสูง 

และการแปลผลการ

เจริญเติบโต 

-รายการอาหารย้อนหลัง 

๑ เดือน และล่วงหน้า 

๑ เดือน 
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ข้อ รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๔.๒ มีแผน และด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพ

ประจ าปี และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  

� ๑. มีการตรวจสุขภาพอนามัยและร่องรอยการบาดเจ็บ 

    ประจ าวัน   

� ๒. สนับสนุน/ จัดการตรวจสุขภาพประจ าปีโดย 

    บุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

� ๓. มีการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกรับ 

    และทุก ๖ เดือน 

� ๔. มีมาตรการ และกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขเมื่อเกิด 

    โรคติดต่อขึ้น รวมทั้งเก็บข้อมูลของโรคติดต่อ 

 

ไม่มีแผนและ

ด าเนินการตาม

รายการพิจารณา 

มีแผนและ

ด าเนินการตาม

รายการพิจารณา

ตามข้อ ๑ และ 

ข้อ๒  

มีแผนและ

ด าเนินการตาม

รายการ

พิจารณาตาม

ข้อ ๑, ข้อ ๒, 

ข้อ ๓ และข้อ 

๔ 

มีแผนและ

ด าเนินการ

ตามรายการ

พิจารณาครบ

ทุกข้อและน า

ข้อมูลการ

ด าเนินงานมา

ปรับปรุง 

-แผนบริหารจัดการ

ตรวจสุขอนามัย

ประจ าวัน ตรวจ

สุขภาพประจ าปี 

ป้องกัน และควบคุม

โรคติดต่อ 

-บันทึกการตรวจ

สุขอนามัยประจ าวัน/

ตรวจสุขภาพประจ าปี

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง/

ตามก าหนด  

-ตารางการฉีดวัคซีน   

 ตามแนวทางการ

ป้องกันโรคติดต่อใน

ศูนย์เด็กเล็ก 
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ข้อ รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวัน

ของเด็กท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

� ๑. มีพ้ืนที่พอเพียงส าหรับการจัดกิจกรรมและกิจวัตร 

   ประจ าวันของเด็กพอเพียงเฉลี่ย ๑.๕-๒.๐ ตร.ม./คน 

� ๒. มีพ้ืนที่เตรียมอาหาร/ครัว  วิธีการขนส่งอาหาร และ 

    มีบริเวณท่ีจัดให้เด็กรับประทานอาหารที่สะอาด  

    ถูกสุขลักษณะ 

� ๓. มีพ้ืนที่ส าหรับนอนหลับ เน้นความสะอาด ปลอดโปร่ง  

    และอากาศถ่ายเทได้ดี 

� ๔. มีพ้ืนส าหรับเล่นและท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอ 

    และเหมาะสม 

� ๕. มีพ้ืนที่หรือบริเวณส าหรับการท าความสะอาดช่อง 

   ปาก แปรงฟัน ล้างมือ ล้างหน้าของเด็ก ฯลฯ 

� ๖. มีพ้ืนที่ส าหรับแยกเด็กป่วย 

ไม่มีพ้ืนที่ใช้สอย

เป็นสัดส่วนตาม

กิจกรรม 

ด าเนินการได้

ตามรายการ

พิจารณา  

ข้อ ๑-๔ 

ด าเนินการได้

ตามรายการ

พิจารณา  

 ข้อ ๑-๕ 

ด าเนินการ

ได้ตาม

รายการ

พิจารณา

ครบทุกข้อ 

-มีพ้ืนที่ใช้สอยตามท่ี

ก าหนดในมาตรฐาน

ความปลอดภัยสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน

อาคาร และสิ่งแวดล้อม 

-แผนผังพ้ืนที่ และการใช้

ของสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 
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ข้อ รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน

และนอกห้องเรียน 

� ๑. มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์ 

     และครุภัณฑ์อย่างเหมาะสมในห้องเรียน 

� ๒. มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์และ 

    ครุภัณฑ์นอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม 

� ๓. เก็บข้อมูล/ประเมินการใช้พ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และ 

    แหล่งเรียนรู้ของเด็ก 

� ๔. น าผลจากการประเมินไปปรับเปลี่ยน ซ่อมแซมให้ 

    พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 

ไม่มีการจัดพ้ืนที่/

มุมตามรายการ

พิจารณา    

ด าเนินการได้

ตามรายการ

พิจารณาข้อ ๑ 

และข้อ ๒ 

 

ด าเนินการได้

ตามรายการ

พิจารณา   

ข้อ ๑,  ข้อ ๒ 

และ ข้อ ๓ 

ด าเนินการ

ได้ตาม

รายการ

พิจารณา

ครบทุกข้อ 

-มีการจัดมุมเสริมทักษะ/

มุมเสริมประสบการณ์  

-ข้อมูลการประเมิน 

-ภาพหรือวิดโีอที่แสดง

ถึงกิจกรรมที่ท าในมุม

ต่างๆ 

๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ 

สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

� ๑. แยกห้องน้ า ห้องส้วม บริเวณแปรงฟัน/ที่ล้างมือ อย่าง

เป็นสัดส่วน และสะอาด ไม่มีน้ าขัง และไม่ลื่น 

ไม่มีการ

ด าเนินการได้ตาม

รายการพิจารณา 

ด าเนินการได้

ตามรายการ

พิจารณาข้อ ๑ 

 

ด าเนินการได้

ตามรายการ

พิจารณา      

ข้อ ๑ และ    

ด าเนินการ

ได้ตาม

รายการ

พิจารณา

-มีการเยี่ยมชม และ

สังเกต 

-มีภาพถ่าย 
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ข้อ รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๒. มีการท าความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง 

� ๓. มีระบบดูแลความสะอาดรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่  

    รับผิดชอบโดยตรง 

ข้อ ๒ ครบทุกข้อ 

๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่

ปรุง ประกอบอาหาร น้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และ

พาหะน าโรค 

� ๑. สถานที่ประกอบอาหาร/ที่เตรียมอาหารต้องมี 

    อ่างล้างภาชนะและอุปกรณ์ท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 

    อาหาร 

� ๒. มีน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด  

� ๓. มีการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะทั้ง 

   ภายในและภายนอกอาคาร 

� ๔. มีมาตรการป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 

ไม่มีการจัดการ

ระบบสุขาภิบาล 

ที่ถูกสุขลักษณะ 

ด าเนินการได้ตาม

รายการพิจารณา

ข้อ ๑ และข้อ ๒  

ด าเนินการได้

ตามรายการ

พิจารณา   

ข้อ ๑, ข้อ ๒ 

และข้อ ๓  

ด าเนินการ

ได้ตาม

รายการ

พิจารณา

ครบทุกข้อ  

-มีการเยี่ยมชมและ

สังเกต 

-มีภาพถ่าย 
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ข้อ รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้

งานของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่าง

สม่ าเสมอ 

� ๑. มีอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวส าหรับเด็ก 

    ทุกคน 

� ๒. จัดเก็บอย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบ 

� ๓. อุปกรณม์ีมาตรฐาน สะอาด เพียงพอกับการใช้งาน 

� ๔. มีการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะและจัดให้อยู่ใน 

    สภาพพร้อมใช้งาน  

ไม่มีตามรายการ

พิจารณา 

ด าเนินการได้

ตามรายการ

พิจารณา ข้อ ๑

และข้อ ๒ 

 

ด าเนินการได้

ตามรายการ

พิจารณา            

ข้อ ๑, ข้อ ๒ 

และข้อ ๓ 

ด าเนินการ

ได้ตาม

รายการ

พิจารณา

ครบทุกข้อ 

-มีการเยี่ยมชมและ

สังเกต 

-มีภาพถ่าย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

 

ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๕.๑ มีการสื่อสาร เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดี

ระหว่างพ่อแม่/ ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เกี่ยวกับตัวเด็ก และการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 

ด าเนินการได้ตามรายการพิจารณา ดังนี้ 

� ๑. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

� ๒. มีพ้ืนที่หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ 

� ๓. มีการประเมินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 

� ๔. มีการสร้างเครือข่ายพ่อแม่/ ผู้ปกครอง/  

   ครอบครัว 

 

 

 

ไม่มีตามรายการ

พิจารณา 

ด าเนินการได้

ตามรายการ

พิจารณา ข้อ๑ 

ด าเนินการได้ตาม

รายการพิจารณา 

ข้อ๑และ๒ 

ด าเนินการได้

ตามรายการ

พิจารณาครบทุก

ข้อ 

-บันทึกการประชุม  

-ภาพถ่าย  

-บันทึกการจัด

กิจกรรม 

-แผนจัดกิจกรรม

ประจ าปี 

-บอร์ด

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยฯ 

ภายนอกอาคาร  

-เอกสารแผ่นพับ 

ความรู้ต่าง ๆ 

-พ้ืนที่การเรียนรู้

ส าหรับผู้ปกครอง

หรือช่องทางอ่ืนๆ 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน      

มีส่วนร่วม ตามรายการพิจารณา ดังนี้ 

� ๑. มีการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ ๒ครั้ง 

� ๒. มีการจัดกิจกรรมที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว และ 

    ชุมชนมีส่วนรว่มในโอกาสส าคัญต่างๆ ตามประเพณี  

    ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน 

� ๓. มีการประเมินกิจกรรมเพ่ือน าไปปรับปรุง 

� ๔. มีการสร้างเครือข่ายชุมชน 

ไม่มีตามรายการ

พิจารณา 

ด าเนินการได้

ตามรายการ

พิจารณาข้อ ๑ 

และข้อ ๒ 

 

ด าเนินการได้ตาม

รายการพิจารณา 

ข้อ๑, ข้อ ๒     

และข้อ ๓ 

 

ด าเนินการได้

ตามรายการ

พิจารณาครบ

ทุกข้อ 

-บันทึกการประชุม  

-ภาพถ่าย  

-บันทึกการจัด

กิจกรรม 

-แผนจัดกิจกรรม

ประจ าปี 

-บันทึกข้อมูลการ

สื่อสารกับ

ผู้ปกครอง 

๑.๕.๓ 

 

ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่

ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

� ๑. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร หรือ 

    ความรู้ที่หลากหลาย และทันสมัย  

� ๒. มีการประสานเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิปัญญา 

    ท้องถิ่นหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  

    เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ไม่มีตามรายการ

พิจารณา 

ด าเนินการได้

ตามรายการ

พิจารณา  

๑ ข้อ 

ด าเนินการได้ตาม

รายการพิจารณา  

๒ ข้อ 

ด าเนินการได้

ตามรายการ

พิจารณาครบ

ทุกข้อ 

-บันทึกการประชุม  

-ภาพถ่าย  

-บันทึกการจัด

กิจกรรม 

-แผนจัดกิจกรรม

ประจ าปี  

 



 

  

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ. . . .                     การประเมินคุณภาพ |  ๒๖๕  

 

ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๓. มีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และมีสมาชิกใน 

    ชุมชนสนับสนุนการด าเนินงานของสถานพัฒนา 

    เด็กปฐมวัย 

๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

� ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

� ๒. คณะกรรมการฯ มีการประชุมอย่างน้อย       

    ปีละ ๑ ครั้ง  

� ๓. คณะกรรมการฯ มีบทบาทในการก าหนดทิศทาง  

    และบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

� ๔. คณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในการติดตามและ 

    ประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ไม่มีรายการตาม

การพิจารณา 

ด าเนินการได้

ตามรายการ

พิจารณา  

ข้อ ๑ และ ๒ 

 

ด าเนินการได้ตาม

รายการพิจารณา  

ข้อ ๑, ข้อ ๒   

และข้อ ๓ 

ด าเนินการได้

ตามรายการ

พิจารณาครบ 

ทุกข้อ 

-บันทึกหรือรายงาน

การประชุม  

-ภาพถ่าย  
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มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

 

ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการด าเนินงานและประเมินผล   

� ๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้อง  

    กับปรัชญา/หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

� ๒. จัดกิจกรรมในแต่ละวันให้พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่าง 

    รอบด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  

    สติปัญญา  และภาษา และการสื่อสาร 

� ๓. จัดกิจกรรมเหมาะสมกับระดับ พัฒนาการตามวัย 

    ของเด็กและเปิดให้เด็กมีโอกาสท าตามความสนใจ 

� ๔. ประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

    ประจ าวัน  

� ๕. กิจกรรมที่จัดต้องเหมาะสมกับบริบทสังคม และ 

    วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ไม่มีแผนการจัด

ประสบการณ์การ

เรียนรู้ และ

หรือไม่จัด

กิจกรรมตามที่

ก าหนด ข้อ ๑-๓ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กมี

แผนการจัด

ประสบการณ์การ

เรียนรู้ และจัด

กิจกรรมที่ก าหนด

ข้อ ๑-๓  

ครู/ผู้ดูแลเด็ก

จัดท าแผนการจัด

ประสบการณ์การ

เรียนรู้ และจัด

กิจกรรมตาม

รายการ ข้อ ๑-๓

และอีก ๒ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก

จัดท าแผนการจัด

ประสบการณ์การ

เรียนรู้ และจัด

กิจกรรมตาม

รายการพิจารณา

ครบทุกข้อ 

-แผนการจัด

ประสบการณ์การ

เรียนรู้สอดคล้องกับ

ปรัชญาการศึกษา

ปฐมวัย/หลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย 

และมุ่งเน้นการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย

อย่างรอบด้าน คือ

ด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ 

สังคม สติปัญญา 

และภาษา และการ

สื่อสาร 

-บันทึกผลการจัด

มาตรฐานด้านที ่๒ 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๖. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ    

    ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับความจ าเป็น  

    และความต้องการพิเศษของเด็กเป็นรายบุคคล 

� ๗. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมของ 

    ครู ช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ 

    ตามแผนการจัดประสบการณ์ 

กิจกรรม/ บันทึก

หลังการสอน 

-หลักฐานการเรียนรู้ 

หรือการร่วม

กิจกรรมของเด็ก 

เช่น ผลงานเด็ก 

ภาพถ่าย หรือวิดีโอ 

๒.๑.๒ จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสม

อย่างหลากหลาย  โดยมีการด าเนินการตามรายการ

พิจารณา ดังนี้ 

� ๑. จัดพื้นที่/ มุมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย ๔  

    พ้ืนที/่มุม คือ มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมบทบาท 

    สมมติ มุมเกมการศึกษา  ที่มีสื่อ วัสดุ และ 

    อุปกรณ์ท่ีหลากหลายและเพียงพอ   

 

� ๒. ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้ท ากิจกรรมในทุกพ้ืนที่/  

    มุมอย่างหมุนเวียน 

ไมจ่ัดพ้ืนที่/ มุม

ตามรายการ

พิจารณาข้อ ๑-๓ 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

พ้ืนที่/ มุมตาม

รายการพิจารณา 

ข้อ ๑-๓  

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

พ้ืนที่/ มุมตาม

รายการพิจารณา 

ข้อ ๑-๔ 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

พ้ืนที่/ มุมตาม

รายการพิจารณา

ครบทุกข้อ 

-มุมเสริมทักษะ/ มุม

เสริมประสบการณ์ 

รวมถึงสื่อ วัสดุ 

และอุปกรณ์ท่ีอยู่ใน

มุมต่างๆ  

-บันทึกพฤติกรรม

ของเด็กในขณะท า

กิจกรรมเป็น

รายบุคคล  
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๓. มีการปรับเปลี่ยนสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ในพ้ืนที่/ 

    มุมให้น่าสนใจ สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

    วัฒนธรรม และหน่วยการเรียนรู้ 

� ๔. มีการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะ 

    ท ากิจกรรม 

� ๕. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดพื้นที่/ มุม 

-หลักฐานที่แสดงถึง

การท ากิจกรรมใน

มุมตา่งๆ ของเด็ก 

เช่น ภาพถ่าย หรือ

วิดโีอ 

๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตาม

ธรรมชาติของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า 

ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

� ๑. จัดกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต  

    สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

� ๒. จัดกิจกรรมให้เด็กมปีฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใหญ่ และ 

    เด็กอ่ืน ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น มีความสุข และ 

    ร่วมมือกันในลักษณะต่างๆ 

� ๓. สนับสนุนให้เด็กริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจลงมือ 

    กระท าและแสดง/น าเสนอความคิดและความรู้สึก  

    โดยครูเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 

ไม่จัดกิจกรรม

ส่งเสริม

พัฒนาการทุก

ด้านอย่าง    

บูรณาการ 

คร ู/ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการทุกด้าน

อย่างบูรณาการ 

ตามรายการ

พิจารณา ข้อ ๑-๓  

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการทุก

ด้านอย่าง   

บูรณาการ ตาม

รายการพิจารณา 

ข้อ ๑-๓ และอีก 

๒ ข้อ 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการทุกด้าน

อย่างบูรณาการ 

ตามรายการ

พิจารณาครบ      

ทุกข้อ 

-แผนการจัด

ประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่สอดคล้อง

กับการเรียนรู้และ

พัฒนาการของเด็ก 

-บันทึกผลการจัด

กิจกรรม/บันทึก

หลังการสอน 

-บันทึกการเรียนรู้/

การท ากิจกรรมของ

เด็กเป็นรายบุคคล 

- หลักฐานการ
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๔. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี การมีวินัย  

    สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และสร้างทักษะการ 

    ใช้ชวีิตประจ าวันตามแนวทางหลักปรัชญาของ 

    เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง  

� ๕. จัดกิจกรรมทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า 

    และแผนที่ปรับไปเม่ือเกิดสภาพจริงที่ไม่ได้ 

    คาดการณ์ไว้ 

� ๖. จัดกิจกรรมโดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมี 

    ส่วนรว่มทั้งการวางแผน การสนับสนุนสื่อ แหล่ง 

    เรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมิน 

    พัฒนาการ 

� ๗. จัดกิจกรรมให้มีความสมดุลระหว่างผู้ใหญ่ริเริ่มกับที่ 

    เด็กริเริ่ม ในห้องกับนอกห้อง เด็กท าคนเดียวกับท า 

    เป็นกลุ่ม กิจกรรมตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้กับเด็ก 

    ท ากิจกรรมตามอิสระ 

 

 

 

เรียนรู้ หรือการ

ร่วมกิจกรรมของ

เด็ก เช่น ผลงาน

เด็ก ภาพถ่าย หรือ

วีดิโอ 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/ อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัด

สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ 

เหมาะสม ปลอดภัย  

� ๑. ใช้สื่อที่หลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ เช่น ดิน หิน  

    ทราย ต้นไม้ใบไม้  ฯลฯ และสื่อที่มนุษย์ผลิตขึ้น  

    ทั้งสื่อครูท าข้ึนและสื่อที่จัดซื้อ  

� ๒. สื่อและของเล่นที่เหมาะสมกับขั้นตอนการจัด 

    ประสบการณ์ ให้เด็กได้สังเกต หยิบจับ  ลงมือท า  

    เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามความสนใจทั้งในห้องและ    

    นอกห้อง 

� ๓. มีการใช้สื่อเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี 

    ปฏิสัมพันธ์ เด็กมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

    ร่วมกับครู กับเพ่ือนเด็กด้วยกัน  

� ๔. จัดให้เด็กได้ใช้สื่อ/ อุปกรณ์/ เทคโนโลยี ที่เป็น 

    เครื่องมือเครื่องใช้ในการท ากิจกรรม และมีสภาพ 

    พร้อมใช้งาน มีปริมาณเพียงพอและปลอดภัย 

    ส าหรับเด็ก 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กไม่

ใช้สื่อ/อุปกรณ์ 

เทคโนโลยี ไม่มี

เครื่องเล่น และ

หรือไม่จัด

สภาพแวดล้อม

ภายใน-ภายนอก 

และแหล่งเรียนรู้  

 

ครู/ ผู้ดูแลเด็ก

เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ 

เทคโนโลยี เครื่อง

เล่นและจัด

สภาพแวดล้อม

ภายใน-ภายนอก 

แหล่งเรียนรู้ ตาม

รายการพิจารณา 

ข้อ ๑-๓  

 

ครู/ ผู้ดูแลเด็ก

เลือกใช้สื่อ/

อุปกรณ์ 

เทคโนโลยี เครื่อง

เล่นและจัด

สภาพแวดล้อม

ภายใน-ภายนอก 

แหล่งเรียนรู้ ตาม

รายการพิจารณา 

ข้อ ๑-๓ และอีก 

๒ ข้อ  

 

ครู/ ผู้ดูแลเด็ก

เลือกใช้สื่อ/

อุปกรณ์ 

เทคโนโลยี เครื่อง

เล่นและจัด

สภาพแวดล้อม

ภายใน-ภายนอก 

แหล่งเรียนรู้ ตาม

รายการพิจารณา

ครบทุกข้อ 

- มีการเลือกใช้สื่อที่
หลากหลาย
เหมาะสมตามอายุ  
มีการค านึงถึง
ความปลอดภัย 
และส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก  

- แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ระบุการใช้
สื่อที่หลากหลาย 

- หลักฐานที่แสดงถึง
การใช้สื่อที่
หลากหลายที่
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก เช่น ภาพถ่าย 
หรือวีดีโอ 

- ทะเบียนสื่อและ
เทคโนโลยี 

- การจัด
สภาพแวดล้อม



 

  

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ. . . .                     การประเมินคุณภาพ |  ๒๗๑  

 

ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๕. ใช้สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน  

    ตลอดจนผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และแหล่ง 

    เรียนรู้ในชุมชน เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

� ๖. จัดให้เด็กมีโอกาสออกแบบ ท าสื่อ สร้างของเล่น 

    อย่างเหมาะสมกับวัย ได้เล่น และฝึกเก็บของเข้าท่ี 

    ภายใต้การดูแลของครู/ ผู้ดูแลเด็ก 

� ๗. จัดให้เด็กใช้เครื่องมือสื่อหน้าจอ ประเภทโทรทัศน์  

    คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน อย่าง         

    ปลอดภัยเหมาะสมตามช่วงอายุ และเวลาที่ให้เด็ก 

    อยู่หน้าจอ 

ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 

- หลักฐานที่แสดงถึง
การใช้แหล่งเรียนรู้
หลากหลาย
สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียน 
บริบทสังคม 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และความสนใจ
ของเด็ก เช่น 
ภาพถ่าย หรือวิดีโอ 

๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้

ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ   

โดยมีการด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 

� ๑. มีการสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก และ 

          บันทึกเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอด 

          ป ีและสรุปผลการประเมินและรายงานผลให้ 

          ผู้ปกครองทราบ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กไม่

ประเมิน

พัฒนาการเด็ก

ตามรายการ

พิจารณา 

ครู/ ผู้ดูแลเด็ก

ประเมินพัฒนาการ

เด็กเป็นรายบุคคล

ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดยน า

ผลการประเมินไป

ใช้ในการพัฒนาเด็ก

คร/ู ผู้ดูแลเด็ก

ประเมิน

พัฒนาการเด็ก

เป็นรายบุคคล

ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดย

น าผลการ

ครู/ ผู้ดูแลเด็ก

ประเมิน

พัฒนาการเด็ก

เป็นรายบุคคล

ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย โดย

น าผลการประเมิน

-แบบประเมินเฝ้า

ระวังพัฒนาการเด็ก

รายบุคคล DSPM 

(ทารกแรกเกิดถึง

อายุ ๕ปี) 

-แบบบันทึก

พฤติกรรมเด็ก

รายบุคคลและราย
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๒. จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 

    พัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล  

    น ามาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก 

    ต่อไปอย่างได้ผล  

� ๓. ประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้าน 

    ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  สติปัญญา ภาษา  

    และการสื่อสาร ตามสภาพจริงในกิจกรรมประจ าวัน 

    ด้วยเครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลาย 

� ๔. น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็กตามระดับ 

    พัฒนาการ  ความถนัด และความสนใจ ให้การ 

    ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในเรื่องท่ีเด็กยังล่าช้า หรือ 

    มีอุปสรรค 

� ๕. มีระบบการบันทึก ประเมินผล  รายงานผล และ 

    ส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

� ๖. มีการสื่อสารเกี่ยวกับพัฒนาการให้ผู้ปกครองทราบ  

    และร่วมมือส่งเสริม พัฒนา และแก้ปัญหาที่เกิด 

    ขึน้กับเด็กร่วมกันทั้งบ้าน และสถานพัฒนาเด็ก/     

    โรงเรียน 

ทุกคน ตามรายการ

พิจารณา ๑-๓ ข้อ  

ประเมินไปใช้ใน

การพัฒนาเด็กทุก

คน ตามรายการ

พิจารณา ๑-๓ ข้อ 

และอีก ๒ ข้อ 

ไปใช้ในการพัฒนา

เด็กทุกคน ตาม

รายการพิจารณา

ครบทุกข้อ 

กิจกรรม 

-บันทึกผลการ

ประเมินพัฒนาการ

เด็ก  

-สมุดรายงาน

ประจ าตัวเด็ก 

-บันทึกสภาพปัญหา

และการแก้ไขของ

เด็ก เด็กกลุ่มเสี่ยง/

ด้อยโอกาส 

-แฟ้มสะสมผลงาน

เด็ก 



 

  

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ. . . .                     การประเมินคุณภาพ |  ๒๗๓  

ตัวบ่งชี้ ๒.๒  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 

 

ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วน

ในปริมาณที่เพียงพอ และส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่

เหมาะสม โดยมีการด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 

� ๑. จัดอาหารให้กับเด็กครบ ๕ กลุ่มอาหารในปริมาณที่ 

    เพียงพอ เหมาะสมกับวัยของเด็ก ภาชนะที่ใส่อาหาร  

    และสถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาด และ 

    ปลอดภัย 

� ๒. จัดอาหารให้กับเด็ก  โดยมีรายการอาหารที่  

   หลากหลาย และมีคุณค่าทางโภชนาการที ่

   เหมาะสม  ไมซ่้ ากันในรอบ ๑ สัปดาห์ 

� ๓. จัดน้ าดื่มที่สะอาดส าหรับเดก็ ภาชนะบรรจุน้ าต้อง 

    สะอาด มีการท าความสะอาดทุกครั้งก่อนการเติมน้ า  

    และมีแก้วน้ าส าหรับเด็กเป็นรายบุคคล 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กไม่

ดูแลให้เด็ก

รับประทาน

อาหาร ที่ครบถ้วน 

๕ กลุ่มอาหารใน

ปริมาณที่เพียงพอ 

และหรือไม่

ส่งเสริมให้มี

พฤติกรรมการกิน

ที่เหมาะสม ไม่จัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ให้

เด็กรู้คุณค่าอาหาร

ต่างๆ  

ครู/ ผู้ดูแลเด็กดูแล

ให้เด็กรับประทาน

อาหาร ที่ครบถ้วน ๕ 

กลุ่มอาหารใน

ปริมาณที่เพียงพอ 

ส่งเสริมให้มี

พฤติกรรมการกินที่

เหมาะสม           

จัดกิจกรรมและ

ประสบการณ์ให้เด็ก

รู้คุณค่าอาหารต่างๆ 

ตามรายการพิจารณา 

๑-๓ ข้อ 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กดูแล

ให้เด็กรับประทาน

อาหาร ที่ครบถ้วน 

๕ กลุ่มอาหารใน

ปริมาณที่เพียงพอ 

ส่งเสริมให้มี

พฤติกรรมการกินที่

เหมาะสม          

จัดกิจกรรมและ

ประสบการณ์ให้เด็ก

รู้คุณค่าอาหารต่างๆ 

ตามรายการ

พิจารณา ๔-๖ ข้อ 

ครู/ ผู้ดูแลเด็ก

ดูแลให้เด็ก

รับประทาน

อาหาร ที่

ครบถ้วน ๕ 

กลุ่มอาหารใน

ปริมาณที่

เพียงพอ 

ส่งเสริมให้มี

พฤติกรรมการ

กินที่เหมาะสม 

จัดกิจกรรมและ

ประสบการณ์ให้

เด็กรู้คุณ

ค่าอาหารต่างๆ 

-แผนการจัดอาหารให้

เด็กในแต่ละวัน  

-ปริมาณอาหารในถาด

ส าหรับเด็กทุกคนตาม

ความเหมาะสมตาม

วัย 

-คุณภาพของอาหาร 

และน้ าดื่มที่จัดบริการ

ให้กับเด็ก  

-ความสะอาดสถานที่

รับประทานอาหารของ

เด็ก ความสะอาดและ

สภาพพร้อมใช้งานของ

ภาชนะใส่อาหารและ
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๔. ส ารวจ และบันทึกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกิน 

    อาหารของเด็ก เช่น เด็กที่แพ้อาหาร แพ้นมวัว เด็ก 

    ที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ ฯลฯ และดูแลให้เด็กได้รับ 

    ประทานอย่างเหมาะกับความจ าเป็นของเด็ก   

� ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 

    ที่เหมาะสม และสุขนิสัยการกินที่ดีให้กับเด็ก 

� ๖. ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติกิจวัตรและกิจกรรม 

    ประจ าวัน เพ่ือให้เด็กมีเจตคติและพฤติกรรมที่          

    พึงประสงค์ในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  

    ปริมาณที่เหมาะสม  มีมารยาทและสุขนิสัยที่ดี   

� ๗. จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้เด็กเรียนรู้ประโยชน ์

    และคุณค่าของอาหาร  สุขนิสัยที่ดีและมารยาทใน 

    การรบัประทานอาหาร  การท าอาหาร และ 

    หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโทษต่อร่างกาย  

 

ตามรายการ

พิจารณาครบ

ทุกข้อ 

บรรจุน้ า และแก้วน้ า

ส าหรับเด็ก 

-แผนการจัด

ประสบการณ์การ

เรียนรู้ และบันทึก

กิจกรรมส่งเสริม

พฤติกรรมการกินที่

เหมาะสม  การเลือก

อาหารที่มีประโยชน ์

-แบบบันทึกการส ารวจ

และการช่วยเหลือเด็ก

ที่มีปัญหาในการ

รับประทานอาหาร 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม  

ในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน และ

ในการเคลื่อนไหวด้านร่างกาย ออกก าลัง เล่น กิน/ นอน/ 

พักผ่อน และการเดินทาง โดยมีการด าเนินการตาม

รายการพิจารณา ดังนี้ 

� ๑. มีการส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กใน 

    ชีวิตประจ าวันด้านการกิน การล้างมือ การแปรง 

    ฟัน การเล่น การนอน การรักษาความสะอาด  

    และการป้องกันการติดเชื้อ 

� ๒. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็ก 

   ด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟัน เคลื่อนไหว 

   ร่างกาย เล่น ออกก าลัง  การนอน และการรักษา 

   ความสะอาดโดยให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วย 

   ตนเอง 

 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กไม่

จัดกิจกรรมและไม่

ส่งเสริมให้เด็กลง

มือปฏิบัติใน

ชีวิตประจ าวัน

อย่างถูกต้องด้าน

การกิน การล้าง

มือ การแปรงฟัน 

การเล่น การนอน 

และการรักษา

ความสะอาด การ

ป้องกันการติดเชื้อ 

การป้องกัน

อุบัติภัยต่อตนเอง

และผู้อ่ืน และภัย

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ให้เด็ก

ได้ลงมือปฏิบัติใน

ชีวิตประจ าวันอย่าง

ถูกต้อง ด้านการกิน 

การล้างมือ การแปรง

ฟัน การเล่น การ

นอน และการรักษา

ความสะอาด การ

ป้องกันการติดเชื้อ 

การป้องกันอุบัติภัย

ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

และภัยจากคนแปลก

หน้า ตามรายการ

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ให้เด็ก

ได้ลงมือปฏิบัติใน

ชีวิตประจ าวันอย่าง

ถูกต้อง ด้านการกิน 

การล้างมือ การ

แปรงฟัน การเล่น 

การนอน และการ

รักษาความสะอาด 

การป้องกันการติด

เชื้อ การป้องกัน

อุบัติภัยต่อตนเอง

และผู้อ่ืน และภัย

จากคนแปลกหน้า 

ครู/ ผู้ดูแลเด็ก

จัดกิจกรรมและ

ประสบการณ์ให้

เด็กได้ลงมือ

ปฏิบัติใน

ชีวิตประจ าวัน

อย่างถูกต้อง 

ด้านการกิน 

การล้างมือ  

การแปรงฟัน 

การเล่น      

การนอน และ

การรักษาความ

สะอาด       

การป้องกันการ

-เด็กมีสุขนิสัยที่ดีใน

ชีวิตประจ าวันด้าน

การกิน การล้างมือ 

การแปรงฟัน การ

เล่น การนอน การ

รักษาความสะอาด 

และการป้องกันการ

ติดเชื้อ 

-แผนการจัดกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมสุขนิสัยที่

ดีให้กับเด็กด้านการ

กิน การล้างมือ      

การแปรงฟัน         

การเล่น การนอน 

การรักษาความ
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๓. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กเรียนรู้การระมัดระวัง 

    ตัวเองให้ปลอดภัย และไม่เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน  

    จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันจาก 

    การเล่นและการท ากิจกรรม   

� ๔. การสร้างข้อตกลงและดูแลให้เด็กปฏิบัติตาม 

    ข้อตกลง เพ่ือความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ด้วย 

    การให้เหตุผล เพ่ือให้เด็กมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติ  

    และให้ความร่วมมือ 

� ๕. การจัดกิจกรรม การสร้างสถานการณ์จ าลอง  

    เพ่ือให้เด็กรู้จักขอความช่วยเหลือ และปฏิบัติตน 

    อย่างถูกต้อง เมื่อเผชิญกับภัยและอันตราย ทั้งภัย   

    จากคนแปลกหน้า การพลัดหลง  ไฟไหม้ รวมทั้ง 

    ภัยพิบัติจากธรรมชาติ 

จากคนแปลกหน้า พิจารณา ๑-๒ ข้อ ตามรายการ

พิจารณา ๓-๔ ข้อ 

ติดเชื้อ       

การป้องกัน

อุบัติภัยต่อ

ตนเองและผู้อื่น 

และภัยจากคน

แปลกหน้า  

ตามรายการ

พิจารณาครบ

ทุกข้อ 

สะอาด โดยเน้นให้

เด็กลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมด้วยตนเอง 

-แผนการจัดกิจกรรม

เพ่ือให้เด็กเรียนรู้การ

ระมัดระวังตัวเองให้

ปลอดภัย และไม่เกิด

อันตรายแก่ผู้อ่ืน จาก

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

ในชีวิตประจ าวันจาก

การเล่นและการท า

กิจกรรม ภัยพิบัติ ภัย

ธรรมชาต ิและคน

แปลกหน้า  

-บันทึกผลการจัด
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

กิจกรรม/ บันทึกหลัง

การสอน 

-หลักฐานการเรียนรู้ 

หรือการร่วมกิจกรรม

ของเด็ก เช่น 

ภาพถ่าย หรือวีดีโอ 

-หลักฐานการจัด

กิจกรรม/เอกสาร ที่

ช่วยให้เกิดการสร้าง

ความร่วมมือระหว่าง

บ้านและโรงเรียนใน

การปลูกฝังสุขนิสัยที่

ดีให้กับเด็ก 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของ

ร่างกาย ฟัน และช่องปาก เพ่ือคัดกรองโรคและการ

บาดเจ็บ  โดยมีการด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 

� ๑. มีการตรวจสุขภาพอนามัยและความสะอาดของ 

    ร่างกายประจ าวันของเด็กทุกคน เช่น การตรวจ 

    ผม ตรวจเล็บ ส ารวจและสังเกตอาการเจ็บป่วย 

    ของเด็ก 

� ๒. มีการบันทึกผลการตรวจสุขภาพ ความสะอาด 

    ของร่างกาย การตรวจคัดกรองสุขภาพ และแบบ 

    บันทึกสุขภาพช่องปาก  

� ๓. เมื่อพบเด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพหรือเจ็บป่วยมีการ 

    ดูแลเด็กเบื้องต้น แยกเด็กที่เจ็บป่วย และแจ้งให้ 

    ผู้ปกครองทราบ 

� ๔. มีการบันทึกการเจ็บป่วยของเด็กเป็นรายบุคคล  

� ๕. มีการให้ความช่วยเหลือ และให้การดูแลอย่าง 

    ใกล้ชิด ส าหรับเด็กท่ีบาดเจ็บ หรือที่มีอาการป่วย 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กไม่

ตรวจสุขภาพ

อนามัยและความ

สะอาดของ

ร่างกาย และช่อง

ปากประจ าวัน 

คร/ู ผู้ดูแลเด็กตรวจ

สุขภาพอนามัยและ

ความสะอาดของ

ร่างกาย และช่อง

ปากประจ าวัน    

ตามรายการพิจารณา       

๑-๒ ข้อ 

คร/ู ผู้ดูแลเด็กตรวจ

สุขภาพอนามัยและ

ความสะอาดของ

ร่างกาย และช่อง

ปากประจ าวัน   

ตามรายการ

พิจารณา ๓-๔ ข้อ 

คร/ู ผู้ดูแลเด็ก

ตรวจสุขภาพ

อนามัยและ

ความสะอาด

ของร่างกาย 

และช่องปาก

ประจ าวัน       

ตามรายการ

พิจารณาครบ

ทุกข้อ 

-บันทึกการตรวจ

สุขภาพอนามัยและ

ความสะอาดของ

ร่างกายประจ าวัน

ของเด็กทุกคน เช่น 

การตรวจผม ตรวจ

เล็บ ส ารวจ และ

สังเกตอาการ

เจ็บป่วยของเด็ก 

-บันทึกการตรวจคัด

กรองสุขภาพ และ

สุขภาพช่องปากของ

เด็กรายบุคคล  

-บันทึกการเจ็บป่วย

ของเด็กเป็น

รายบุคคล และการ
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

ดูแลเบื้องต้น (หมาย

เหตุ ให้เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขตรวจ

หรือแจ้งผู้ปกครองให้

พาไปตรวจ) 

๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล 

บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ

ด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 

� ๑. การติดตามและบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก 

    เป็นรายบุคคล ทุก ๓ เดือน 

� ๒. บันทึกโดยจุดลงบนกราฟน้ าหนักตามอายุ   

    ส่วนสูงตามอายุ  น้ าหนักตามส่วนสูง  และแปล 

    ผลภาวะโภชนาการและแนวโน้มการเจริญเติบโต 

� ๓. แจ้งผลการเจริญเติบโต และให้ค าแนะน า/  

   ความรู้ด้านโภชนาการที่สอดคล้องกับการ   

   เจริญเติบโต  ภาวะโภชนาการของเด็ก 

   แก่พ่อแม่/ ผู้ปกครอง/ ผู้ดูแลเด็ก 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กไม่

เฝ้าระวังติดตาม 

และบันทึกการ

เจริญเติบโตของ

เด็ก  

ครู/ ผู้ดูแลเด็กเฝ้า

ระวังติดตามการ

เจริญเติบโตของเด็ก

เป็นรายบุคคล  ตาม 

รายการพิจารณาข้อ 

๑-๒  

ครู/ ผู้ดูแลเด็กเฝ้า

ระวังติดตามการ

เจริญเติบโตของเด็ก

เป็นรายบุคคล ตาม

รายการพิจารณา  

๑-๔ ข้อ 

ครู/ ผู้ดูแลเด็ก

เฝ้าระวังติดตาม

การเจริญเติบโต

ของเด็กเป็น

รายบุคคล ตาม

รายการ

พิจารณาครบ

ทุกข้อ 

-บันทึกการ

เจริญเติบโตของเด็ก

เป็นรายบุคคล ทุก ๓ 

เดือน ในกราฟ

น้ าหนักตามเกณฑ์

อายุ  ความยาว/ 

ส่วนสูงตามเกณฑ์

อายุ  และน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ความยาว/ 

ส่วนสูง  ตามเพศเป็น

รายบุคคล   
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๔. น าผลการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตมาปรับการ 

    จัดอาหารให้เหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล 

� ๕. มีแผนและด าเนินการแก้ปัญหาเด็กเตี้ย ผอม 

อ้วน ตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบ 

 

-แบบบันทึกการให้

ค าแนะน า หรือ

วิธีการให้ความรู้ด้าน

โภชนาการที่

สอดคล้องกับการ

เจริญเติบโตของเด็ก

แก่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ 

ผู้เลี้ยงดูเด็ก 

- แบบประเมิน

พฤติกรรมการบริโภค

อาหารเป็นรายบุคคล 

- บันทึกผลการแก้ไข

ปัญหาเด็กเตี้ย ผอม 

อ้วน เป็นรายบุคคล 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา 

หู ตามก าหนด*  โดยมีการด าเนินการตามรายการ

พิจารณา ดังนี้ 

� ๑. มีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพตาม 

    ก าหนด 

� ๒. มีบันทึกผลการตรวจสุขภาพตามก าหนดเป็น 

    รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

� ๓. มีการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กท่ีมี 

    ปัญหาสุขภาพ และส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์  

           มีการบันทึกการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็ก 

           ที่มีปัญหาสุขภาพ (ซึ่งรวมทั้งการเจ็บป่วยและ 

           บาดเจ็บ) 

�  ๔. ครู/ ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาประวัติและบันทึกสุขภาพ 

     เด็กในความดูแล  เพื่อปฏิบัติต่อเด็กได้อย่าง 

     เหมาะสม 

 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กไม่มี

การตรวจและ

บันทึกการตรวจ

สุขภาพเด็ก  

ครู/ ผู้ดูแลเด็กเฝ้า

ระวังติดตามส่งเสริม 

บันทึกการตรวจ

สขุภาพ ตามรายการ

พิจารณา ๑-๒ ข้อ 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กเฝ้า

ระวังติดตาม 

ส่งเสริม บันทึก และ

ช่วยเหลือการตรวจ

สุขภาพ ตาม

รายการพิจารณา   

๓-๔ ข้อ 

ครู/ ผู้ดูแลเด็ก

เฝ้าระวังติดตาม 

ส่งเสริม บันทึก 

และช่วยเหลือ

การตรวจ

สุขภาพ ตาม

รายการ

พิจารณาครบ

ทุกข้อ 

-การวางแผนการ

ส่งเสริมให้เด็กได้รับ

การตรวจสุขภาพตาม

ก าหนด 

-แบบบันทึกการให้

ความช่วยเหลือ

เบื้องต้นกับเด็กที่มี

ปัญหาสุขภาพ และ

วิธีช่วยเหลือ 

-ข้อมูลการส่งต่อ

บุคลากรทาง

การแพทย์  
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๕. ครู/ ผู้ดูแลเด็กสามารถสังเกต  ค้นพบเมื่อเด็กมี 

    อาการผิดปกติ และให้การช่วยเหลือในกรณีที่ 

    เด็กมีโรคประจ าตัว หรือเด็กท่ีมีความต้องการ 

    พิเศษ 

*ตามก าหนดที่ระบุในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร  

 

ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้ง

ค าถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิด

สร้างสรรค์  โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของ

เด็ก  โดยมีการด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 

� ๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม 

    พัฒนาการด้านการคิด และสติปัญญา 

� ๒. มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาทักษะ 

    กระบวนการคิด จินตนาการ และความคิด 

    สร้างสรรค์ผ่านการเล่นอย่างอิสระ  

� ๓. มีการส่งเสริมให้เด็กได้แก้ปัญหาด้วยตนเองใน 

    ชีวิตประจ าวัน 

� ๔. การสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกอบอุ่น กล้าคิดกล้า 

    ท า ครูมีท่าทีและค าถามกระตุ้นการคิด  และครู 

    ยอมรับความคิดและผลงานของเด็กที่แตกต่างแต่ 

   ละคน ไม่เปรียบเทียบ ไม่ตีค่า หรือตัดสินผลงานเด็ก 

ครู/ ผู้ดูแลไมจ่ัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ที่

ส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านการคิด และ

สติปัญญา        

การแก้ปัญหา 

จินตนาการ 

ความคิดสร้างสรรค์ 

และหรือไม่ยอมรับ

ความคิดและผลงาน

ที่แตกต่างของเด็ก  

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ที่

ส่งเสริมพัฒนาการ

ด้านการคิด และ

สติปัญญา         

การแก้ปัญหา 

จินตนาการ 

ความคิดสร้างสรรค์ 

และยอมรับความคิด

และผลงานที่

แตกต่างของเด็ก 

ตามรายการ

พิจารณา ๑-๓ ข้อ 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ที่

ส่งเสริม

พัฒนาการด้าน

การคิด และ

สติปัญญา        

การแก้ปัญหา 

จินตนาการ 

ความคดิ

สร้างสรรค์ และ

ยอมรับความคิด

และผลงานที่

แตกต่างของเด็ก 

ตามรายการ

พิจารณา ๔-๕ ข้อ 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ที่

ส่งเสริม

พัฒนาการด้าน

การคิด และ

สติปัญญา        

การแก้ปัญหา 

จินตนาการ 

ความคิด

สร้างสรรค์ และ

ยอมรับความคิด

และผลงานที่

แตกต่างของเด็ก 

ตามรายการ

พิจารณาครบทุก

ข้อ 

-แผนการจัด

ประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่ส่งเสริม

พัฒนาการด้านการคิด 

ทักษะกระบวนการคิด 

จินตนาการ และ

ความคิดสร้างสรรค์ 

-กิจกรรมที่ส่งเสริมให้

เด็กพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิดผ่าน

การเล่นอย่างอิสระ 

-บันทึกผลการจัด

กิจกรรม/ บันทึกหลัง

การสอน 

-บทบาทครูในขณะจัด

กิจกรรมให้กับเด็ก ที่

สนับสนุนให้เด็กคิด 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๕. เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนพัฒนาทักษะกระบวนการ 

    คิด ผ่านการเล่นอย่างอิสระและได้น าเสนอผลงาน  

    และมีพ้ืนที่จัดแสดงของเด็ก 

� ๖. การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ ที่หลากหลาย 

    เอ้ือต่อการส่งเสริม กระตุ้นการคิด ค้นคว้า และลง 

    มือท าของเด็ก  และสื่อที่สนับสนุนการท ากิจกรรม  

    และสร้างผลงานของเด็ก  

 

และลงมือท า เช่น 

การใช้ค าถามกระตุ้น

ให้คิด การให้อิสระใน

การคิด และการลงมือ

ท างาน การยอมรับ

ความคิดและผลงานที่

แตกต่าง 

-การจัดสภาพแวดล้อม   

สื่อ อุปกรณ์ และพ้ืนที่

แสดงผลงานของเด็ก  

-หลักฐานการเรียนรู้ 

หรือการร่วมกิจกรรม

ของเด็ก เช่น 

ภาพถ่าย หรือวีดิโอ 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อ

เด็ก เพ่ือการสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ 

เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ  โดยมีการ

ด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 

� ๑. ให้เด็กได้สื่อสารความต้องการด้วยภาษาท่าทาง ภาษา 

    พูด และได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมตามวัย   

� ๒. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาที่ 

    หลากหลาย โดยเริ่มจากภาษาแม่/ภาษาถิ่นก่อน  

    แล้วจึงใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านประสบการณ์ 

    การเรียนรู้และการเล่น 

� ๓. มีการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือ 

    พัฒนาทักษะการฟัง การพูดผ่านกิจกรรมที่ 

    หลากหลาย การจัดกิจกรรมมีลักษณะการ       

    บูรณาการสนุกสนานและสร้างทัศนคติที่ดีต่อ 

    การใช้ภาษา 

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่จัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ทาง

ภาษาท่ีหลากหลาย 

ทั้งภาษาท่าทาง 

และภาษาพูด และ

หรือไม่จัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาทักษะ

การฟัง และการพูด

ให้กับเด็ก 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ทาง

ภาษาท่ีหลากหลาย 

ทั้งภาษาท่าทาง 

และภาษาพูด และ

จัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาทักษะการฟัง 

และการพูดให้กับ

เด็กตามรายการ

พิจารณา ๑-๒ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ทาง

ภาษาท่ี

หลากหลาย ทั้ง

ภาษาท่าทาง และ

ภาษาพูด และจัด

กิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาทักษะการ

ฟัง และการพูด

ให้กับเด็กตาม

รายการพิจารณา 

๓-๕ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ทาง

ภาษาท่ี

หลากหลาย ทั้ง

ภาษาท่าทาง และ

ภาษาพูด และจัด

กิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาทักษะการ

ฟัง และการพูด

ให้กับเด็กตาม

รายการพิจารณา

ครบทุกข้อ 

-ขณะท ากิจกรรมที่ครู

เปิดโอกาสให้เด็กได้

พูด ได้แสดงความ

คิดเห็น และท่าทีใน

การตอบสนองของครู 

และการจัดกิจกรรมที่

ส่งเสริมการให้เด็กได้

ฟังและพูด 

-แผนการจัด

ประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่ส่งเสริม

ทักษะทางภาษา ด้าน

การฟัง และการพูด 

-บันทึกผลการจัด

กิจกรรม/บันทึกหลัง
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๔. คร/ู ผู้ดูแลเด็กเป็นแบบอย่างของผู้ฟัง และผู้พูดที่ดี  

    ทั้งด้านการใช้ภาษา และมารยาทที่ดีในการฟัง 

    และพูด 

� ๕. มีการใช้สื่อ และการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม 

    ทักษะการฟัง และการพูดให้กับเด็กอย่างเหมาะสม  

� ๖. มีการส ารวจความสามารถในการพูด การได้ยิน   

    หากพบว่ามีเด็กที่มีปัญหาหรือความบกพร่องในการ 

    ฟังและการพูด มีการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น 

    ตามความต้องการจ าเป็นของเด็ก และแนะน า 

    ผู้ปกครอง/หรือส่งต่อ ให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือ 

    วินิจฉัยและให้ความช่วยเหลือต่อไป 

 

 

 

 

การสอน 

-ร่องรอย/ หลักฐาน

การเรียนรู้ หรือการ

ร่วมกิจกรรมของเด็ก 

เช่น ผลงานของเด็ก 

ภาพถ่าย หรือวีดีโอ 

-สื่อ และจัด

สภาพแวดล้อมที่

ส่งเสริมทักษะการฟัง 

และการพูดให้กับเด็ก 

-แบบบันทึกค าพูดของ

เด็ก เช่น กรณีเด็ก 

พูดช้า 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการ

ดูภาพ  ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/  เขียน เบื้องต้น 

ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการ

พูด และการอ่านที่ถูกต้อง  โดยมีการด าเนินการตามรายการ

พิจารณา ดังนี้ 

� ๑. เด็กเลือกอ่านหนังสือในมุมหนังสือ หรือสถานที่ 

    ที่ครูจัดไว้ให้อย่างอิสระ  มีความรู้สึกม่ันใจที่จะ 

    อ่านและสื่อสารความคิด ความต้องการ และ   

    ความรู้สึก ผ่านการพูด วาดรูป หรือขีดเขียน 

    อย่างเหมาะสมตามวัยและระดับพัฒนาการ 

� ๒. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การอ่านและ 

    การเขียนเบื้องต้น มีลักษณะการบูรณาการผ่าน 

    กิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยการออกแบบ 

    กิจกรรมให้ความส าคัญกับการเรียนรู้การอ่าน  

    และเขียนอย่างมีความสุข และมีความหมาย 

    ต่อเด็ก 

 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กไม่จัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ให้เด็ก

มีทักษะการอ่าน 

การเขียนเบื้องต้น 

และหรือไม่ปลูกฝัง

ให้เด็กมีนิสัยรักการ

อ่าน  

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ให้เด็ก

มีทักษะการอ่าน 

การเขียนเบื้องต้น 

และปลูกฝังให้เด็กมี

นิสัยรักการอ่าน 

ตามรายการ

พิจารณา ๑-๒ ข้อ 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ให้

เด็กมีทักษะการ

อ่าน การเขียน

เบื้องต้น และ

ปลูกฝังให้เด็กมี

นิสัยรักการอ่าน 

ตามรายการ

พิจารณา ๓-๕ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ให้

เด็กมีทักษะการ

อ่าน การเขียน

เบื้องต้น และ

ปลูกฝังให้เด็กมี

นิสัยรักการอ่าน 

ตามรายการ

พิจารณาครบทุก

ข้อ 

-แผนการจัด

ประสบการณ์การ

เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ

ทางภาษา ด้านการ

อ่านและการเขียน  

-บันทึกผลการจัด

กิจกรรม/บันทึกหลัง

การสอน 

-หลักฐานการเรียนรู้ 

หรือการร่วมกิจกรรม

ของเด็ก เช่น ผลงาน

ของเด็ก ภาพถ่าย 

หรือวีดิโอ 

-สื่อ และจัด

สภาพแวดล้อมที่

ส่งเสริมทักษะการ

อ่านและการเขียน
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๓. การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้   

    รวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนการอ่านและ 

    การเขียน  อยู่บนพื้นฐานของพัฒนาการและ 

    ธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย  

� ๔. การจัดกิจกรรมที่เน้นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการ 

    ใช้ภาษาอย่างมีความสุข และมีความหมายต่อ 

    เด็ก การเป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี มากกว่าการเน้น 

    ความสมบูรณ์แบบของการอ่านและเขียน  

� ๕. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการ 

    อ่าน การสร้างความคุ้นเคย และการเห็นคุณค่า 

    ของการอ่าน และการเขียน โดยบูรณาการการ 

    อ่านการเขียนสู่กิจกรรมประจ าวัน  

� ๖. มีการใช้สื่อ และการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม 

    ทักษะการอ่านและการเขียนเบื้องต้นให้กับเด็ก 

    อย่างเหมาะสม จัดเตรียมกระดาษ เครื่องเขียน  

    ให้เด็กเลือกเขียนอย่างอิสระตามความต้องการ  

    และครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการ 

    อ่านและการเขียนให้กับเด็ก 

ให้กับเด็ก 

-แบบบันทึกการอ่าน

และการเขียนของเด็ก

เป็นรายบุคคล 

-แผนการจัดกิจกรรม/

โครงการเพื่อส่งเสริม

ให้เด็กมีนิสัยรักการ

อ่าน 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๗. มีการประเมินความสามารถตามวัยในการอ่าน 

การเขียนภาพและสัญลักษณ์ของเด็ก  หากพบว่ามี

เด็กท่ีมีปัญหาในการอ่านและการเขียน ต้องให้

ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และแนะน าผู้ปกครอง

หรือส่งต่อแพทย์/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่ง

ต่างๆ สถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสม

กับวัย  โดยมีการด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 

� ๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับตัว 

    เด็ก บุคคล สถานที่ สิ่งต่างๆ และธรรมชาติ 

   รอบตัว  สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับ 

   ความรู้และประสบการณ์เดิมของเด็ก ยืดหยุ่นและ 

   พร้อมปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความสนใจและ  

   ความต้องการของเด็ก 

 

 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กไม่จัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ให้เด็ก

มีความรู้เกี่ยวกับตัว

เด็ก บุคคล และ

สถานที่แวดล้อม

ธรรมชาติรอบตัว 

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

ด้วยวิธีการที่

เหมาะสมกับวัย 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ให้เด็ก

มีความรู้เกี่ยวกับตัว

เด็ก บุคคล และ

สถานที่แวดล้อม

ธรรมชาติรอบตัว  

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

ด้วยวิธีการที่

เหมาะสมกับวัย 

ตามรายการ

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ให้

เด็กมีความรู้

เกี่ยวกับตัวเด็ก 

บคุคล และ

สถานที่แวดล้อม

ธรรมชาติรอบตัว 

สิ่งต่างๆ รอบตัว

เด็กด้วยวิธีการที่

เหมาะสมกับวัย 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ให้

เด็กมีความรู้

เกี่ยวกับตัวเด็ก 

บุคคล และ

สถานที่แวดล้อม

ธรรมชาติรอบตัว 

สิ่งต่างๆ รอบตัว

เด็กด้วยวิธีการที่

เหมาะสมกับวัย 

-แผนการจัด

ประสบการณ์การ

เรียนรู้ให้เด็กมีความรู้

เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล 

และสถานที่แวดล้อม

ธรรมชาติรอบตัว     

สิ่งต่างๆ รอบตัว 

-การจัดกิจกรรมที่

หลากหลาย และ

เหมาะสมกับเด็ก  

-บันทึกผลการจัด
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๒. การจัดกิจกรรมมุ่งให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่ 

    จะเรียนรู้ สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว และเรียนรู้ 

    กระบวนการแสวงหาความรู้ หาค าตอบในสิ่งที่ 

    สงสัย  ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย  

� ๓. การใช้สื่อ/ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่ 

    หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ บริบท 

    สังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และความสนใจของเด็ก 

� ๔. จัดพื้นที่และโอกาสให้เด็กทุกคนได้น าเสนอสิ่งที่ 

    เด็กเรียนรู้ และผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ 

    ของเด็ก 

พิจารณาอย่างน้อย 

๑ ข้อ 

ตามรายการ

พิจารณา ๒-๓  

ข้อ 

ตามรายการ

พิจารณาครบทุก

ข้อ 

กิจกรรม/ บันทึกหลัง

การสอน 

-ร่องรอย/ หลักฐาน

การเรียนรู้ หรือการ

ร่วมกิจกรรมของเด็ก 

เช่น ผลงานของเด็ก 

ภาพถ่าย หรือวิดีโอ 

 

๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาท

สัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  โดยมีการด าเนินการ

ตามรายการพิจารณา ดังนี้ 

 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กไม่จัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ด้าน

ทักษะคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์

ครู/ ผู้ดูแลเด็กไม่จัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์ด้าน

ทักษะคณิตศาสตร์

และวิทยาศาสตร์

ครู/ ผู้ดูแลเด็กไม่

จัดกิจกรรมและ

ประสบการณ์ด้าน

ทักษะ

คณิตศาสตร์และ

ครู/ ผู้ดูแลเด็กไม่

จัดกิจกรรมและ

ประสบการณ์ด้าน

ทักษะ

คณิตศาสตร์และ

-แผนการจัด

ประสบการณ์การ

เรียนรู้ส่งเสริม 

-การจัดกิจกรรมที่

ทักษะคณิตศาสตร์
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม 

    ทักษะคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์แบบ 

    บูรณาการ 

� ๒. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้าน 

    คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

� ๓. การน าความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ 

    และวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน  

� ๔. มีการบันทึกทักษะด้านคณิตศาสตร์และ 

    วิทยาศาสตร์ของเด็กเป็นรายบุคคล 

 

ให้กับเด็ก ให้กับเด็ก ตาม

รายการพิจารณา

อย่างน้อย ๑ ข้อ 

วิทยาศาสตร์

ให้กับเด็ก ตาม

รายการพิจารณา 

๒-๓ ข้อ 

วิทยาศาสตร์

ให้กับเด็ก ตาม

รายการพิจารณา

ครบทุกข้อ 

และวิทยาศาสตร์ 

-บันทึกผลการจัด

กิจกรรม/ บันทึกหลัง

การสอน 

-หลักฐานการเรียนรู้ 

หรือการร่วมกิจกรรม

ของเด็ก เช่น ผลงาน

ของเด็ก ภาพถ่าย 

หรือวีดีโอ 

-แบบบันทึกทักษะทาง

คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ของเด็ก

เป็นรายบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

 

ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก 

จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับ

เด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  โดยมีการ

ด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 

� ๑. ให้ความส าคัญกับเด็กทุกคนรับฟังและยอมรับ 

    ความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างบรรยากาศที่ 

    สง่เสริมให้เด็กมีความม่ันคงทางอารมณ์ เห็น 

    คุณค่าและมีความภาคภูมิใจในตนเอง   

� ๒. ให้แรงเสริมทางบวกต่อพฤติกรรมที่ดี ชมเชย ให้ 

    ก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ ทั้งจากครู/ ผู้ดูแลเด็ก 

    และจากกลุ่มเพ่ือน 

� ๓. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรับรู้เกี่ยวกับตนเอง  

    ทัง้ความคิด ความรู้สึก และการแสดงออกอย่าง 

    เหมาะสมกับกาลเทศะตามวัย  

ครู/ ผู้ดูแลเด็กไม่

จัดกิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่

มั่นคงทางบวก

ระหว่างผู้ใหญ่กับ

เด็ก เด็กกับเด็ก 

และหรือไม่ส่งเสริม

ให้เด็กกล้า

แสดงออก รับรู้

เกี่ยวกับตนเอง มี

ความมั่นใจ และ

แสดงอารมณ์ได้

อย่างเหมาะสม 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่มั่นคง

ทางบวกระหว่าง

ผู้ใหญ่กับเด็ก เด็กกับ

เด็ก และส่งเสริมให้

เด็กกล้าแสดงออก 

รับรู้เกี่ยวกับตนเอง  

มีความม่ันใจ และ

แสดงอารมณ์ได้อย่าง

เหมาะสม ตาม

รายการพิจารณา   

๑-๒ ข้อ 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่

มั่นคงทางบวก

ระหว่างผู้ใหญ่กับ

เด็ก เด็กกับเด็ก 

และส่งเสริมให้เด็ก

กล้าแสดงออก  

รับรู้เกี่ยวกับตนเอง 

มีความม่ันใจ และ

แสดงอารมณ์ได้

อย่างเหมาะสม 

ตามรายการ

พิจารณา ๓-๔ ข้อ 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่

มั่นคงทางบวก

ระหว่างผู้ใหญ่กับ

เด็ก เด็กกับเด็ก 

และส่งเสริมให้

เด็กกล้า

แสดงออก     

รับรู้เกี่ยวกับ

ตนเอง มีความ

มั่นใจ และแสดง

อารมณ์ได้อย่าง

เหมาะสม ตาม

-ครู/ ผู้ดูแลเด็กกับ

เด็ก เด็กกับเด็กมี

สร้างความสัมพันธ์

ที่มั่นคงทางบวก 

-มีการให้แรงเสริม

ทางบวกต่อ

พฤติกรรมที่ดี 

ชมเชย ให้ก าลังใจ 

และรับฟังเด็ก 

-มีการจัดกิจกรรมที่

ช่วยให้เด็ก

สามารถรับรู้

เกี่ยวกับตนเอง มี

ความมั่นใจ กล้า

แสดงออก และ

แสดงอารมณ์ได้
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๔. ฝึกทักษะในการติดตาม ก ากับและประเมิน 

    ตนเอง ด้วยการชวนให้เด็กแสดงความคิดเห็น 

    ต่อการท ากิจกรรม หรือจากผลงานของเด็ก  

    ชวนให้เด็กคิดตั้งค าถามเพ่ือการพัฒนาหรือ 

    ปรับปรุงตนเอง 

� ๕. จัดกิจกรรมที่เด็กได้พัฒนาการสร้าง 

    ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครู/ ผู้ดูแลเด็ก เด็ก 

    ต่อเด็ก และจัดการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

    ได้อย่างเหมาะสม 

รายการพิจารณา

ครบทุกข้อ 

อย่างเหมาะสม

ตามวัย 

-มีการจัดกิจกรรม

กลุ่มท่ีช่วยให้เด็ก

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

การเล่นและการ

ท างานร่วมกับ

เพ่ือน   

-แผนการจัด

ประสบการณ์มี

ขั้นตอนที่เด็กได้

สะท้อนการ

ประเมินการ

ท างาน หรือ

ผลงานของเด็ก 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข  แจ่มใส  ร่าเริง         

มีความรู้สึกดีต่อตนเอง  แสดงออกด้านอารมณ์โดยผ่านการ

เคลื่อนไหวร่างกาย  ศิลปะ  ดนตรี  ตามความสนใจ และ

ความถนัด  โดยมีการด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 

� ๑. จัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์ 

         อย่างอิสระ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กยิ้มแย้มแจ่มใส   

         เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจใน 

         สิ่งที่เด็กท า 

� ๒. ครูจัดให้เด็กมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพผ่าน 

         งานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกาย 

         ตามความสนใจและความถนัด 

� ๓. ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเอง และ 

    ผู้อื่น เพื่อสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง 

� ๔. ครูเป็นแบบอย่างที่ดีควบคุมการแสดงออกทาง 

         อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งทางสีหน้า ท่าทาง 

� ๕. ครู/ ผู้ดูแลเด็ก น าผลการประเมินหลังจากจัด 

   กิจกรรมมาพิจารณาปรับปรุงวิธีการที่จะให้การ 

   ช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีความสุข/ ไม่ร่าเริง 

 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กไม่

จัดกิจกรรมส่งเสริม

ให้เด็กมีความสุข  

แจ่มใส ร่าเริง       

มีความรู้สึกดีต่อ

ตนเอง แสดง

อารมณ์ได้อย่าง

เหมาะสม 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมส่งเสริมให้

เด็กมีความสุข  

แจ่มใส ร่าเริง        

มีความรู้สึกดีต่อ

ตนเอง แสดงอารมณ์

ได้อย่างเหมาะสม 

ตามรายการพิจารณา 

๑-๒ ข้อ 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมส่งเสริมให้

เด็กมีความสุข  

แจ่มใส ร่าเริง       

มีความรู้สึกดีต่อ

ตนเอง แสดง

อารมณ์ได้อย่าง

เหมาะสม ตาม

รายการพิจารณา 

๓-๔ ข้อ 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมส่งเสริม

ให้เด็กมีความสุข  

แจ่มใส ร่าเริง     

มีความรู้สึกดีต่อ

ตนเอง แสดง

อารมณ์ได้อย่าง

เหมาะสม ตาม

รายการพิจารณา

ครบทุกข้อ 

-จากการสอบถาม

ครู/ ผู้ดูแลเด็ก/ 

เพ่ือนร่วมงาน/ 

เด็ก/ ผู้ปกครอง  

-แผนการจัด

ประสบการณ์มี

ขั้นตอนที่เด็กได้

สะท้อนการ

ประเมินการท างาน 

หรือผลงานของเด็ก 
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็ก  

ใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของ

พลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศ 

ชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ   

� ๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง 

    ให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง 

    ประสงค์ตามวัย โดยบูรณาการกับสาระการ 

    เรียนรู้   

� ๒. จัดกจิกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมี 

    คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  

    โดยให้เด็กได้ลงมือท า ได้คิดเชิงเหตุผลทาง 

    จริยธรรม และน าไปปฏิบัติได้จริง 

� ๓. น าสถานการณ์ เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน/  

    ในนิทาน มาเรียนรู้หรือการน าประสบการณ์ท่ีได้ 

    จากการท ากิจกรรมไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง  

    มีการติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

ครู/ ผู้ดูแลเด็กไม่จัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์เพ่ือ

ปลูกฝังให้เด็กมี

คุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ตามวยั 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์เพ่ือ

ปลูกฝังให้เด็กมี

คุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ตามวยั ตาม

รายการพิจารณา    

๑-๒ ข้อ 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์เพ่ือ

ปลูกฝังให้เด็กมี

คุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ตามวยั 

ตามรายการ

พิจารณา ๓-๔ ข้อ 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กจัด

กิจกรรมและ

ประสบการณ์เพ่ือ

ปลูกฝังให้เด็กมี

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมที่พึง

ประสงค์ตามวยั 

ตามรายการ

พิจารณาครบ   

ทุกข้อ 

-แผนการจัด

ประสบการณ์การ

เรียนรู้เพ่ือปลูกฝัง

ให้เด็กมีคุณธรรม 

จริยธรรม และ

ค่านิยมที่พึง

ประสงค์ตามวยั 

การเป็นผู้น า และผู้

ตามที่ดี 

-บันทึกผลการจัด

กิจกรรม/บันทึก

หลังการสอน 

-หลักฐานการ

เรียนรู้ หรือการ

ร่วมกิจกรรมของ

เด็ก เช่น ผลงาน
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

� ๔. ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลง/กฎ กติกา   

    มีความรับผิดชอบ ด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก 

� ๕. จัดกิจกรรมให้เด็กเป็นผู้น า/ ผู้ตาม รู้จักสิทธิ 

    และหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยอันมี 

    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการ 

    มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

ของเด็ก ภาพถ่าย 

หรือวิดีโอ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

 

ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย/ โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็ก
ปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

�  ๑. สื่อสารและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม 

     ของผู้ปกครองและเด็กก่อนเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/ 
     โรงเรียน 

� ๒. รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของเด็กเก่ียวกับสุขภาพการเติบโต  

    พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก ตลอดจนความต้องการ 
    พิเศษและปัญหาที่อาจพบได้เพ่ือส่งต่อในขั้นถัดไป 

� ๓. จัดให้พ่อแม่ ผู้ปกครองพาเด็กไปท าความรู้จักสถาน 

    พัฒนาเด็กปฐมวัย/ โรงเรียน และพบครู/ ผู้ดูแลเด็ก 
� ๔. ครู/ ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก และเตรียม 

    ความพร้อมเพ่ือให้การดูแลและพัฒนาเด็กได้ 

    เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
� ๕. มีการสื่อสารของครู/ ผู้ดูแลเด็กระหว่างชั้นหรือไปสู่สถาน 

    พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งใหม่ ด้วยการส่งต่อข้อมูลประวัติ 

    ผลพัฒนาการและการเรียนรู้ โดยให้ผู้ปกครองรับทราบ 
    และมีส่วนร่วมกันพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

ไม่มีตามรายการ
พิจารณา 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณาได้ 
ข้อ ๑, ข้อ ๒ และ

ข้อ ๓ 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณาข้อ ๑, 

ข้อ ๒, ข้อ ๓ 
และข้อ ๔ 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณาครบ

ทุกข้อ 

-ก าหนดการ
ปฐมนิเทศ 

-เอกสารต่างๆ 
เกี่ยวกับสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย 

-แนวทางการจัด
กิจกรรมเตรียมเด็ก
จากบ้านสู่สถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย/
โรงเรียน  
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ข้อ 

 

รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

แต่ละข้ัน  จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

� ๑. ครู/ ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ 

    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการเรียน 

           การสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

� ๒. ครู/ ผู้ดูแลเด็กแนะน าให้ผู้ปกครองเรียนรู้วิถีชีวิตและศึกษา 

    หลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 

    พ้ืนฐาน การจัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  

� ๓. มีการประมวลผลข้อมูลพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก 

    เป็นรายบุคคลเพื่อให้การส่งเสริมและช่วยเหลือในระดับขั้น 

    ถัดไป 

� ๔. ครู/ ผู้ดูแลเด็กวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กคุ้นเคย  

    ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม และครู/ ผู้ดูแลเด็กใหม่ 

ไม่มีตามรายการ

พิจารณา 

ด าเนินการได้ตาม

รายการพิจารณาได้ 

ข้อ ๑ และข้อ ๒  

มีตามรายการ

พิจารณาข้อ ๑, 

ข้อ ๒ และ    

ข้อ ๓ 

มีตามรายการ

พิจารณาครบ  

ทุกข้อ 

-แผนการจัดกิจกรรม 

-หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย 

-หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  

-ข้อมูลพัฒนาการ 

และการเรียนรู้ของ

เด็กเป็นรายบุคคล 

-ก าหนดการ

ปฐมนิเทศ 
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มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

ส าหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน)  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 

ข้อ รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๓.๑.๑ ก  เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน 

ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล  

� ๑. น้ าหนักตัวตามเกณฑ์อายุ               

          (weight for age) 

� ๒. ความยาว/ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ          

   (Height for age) 

� ๓. น้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ ส่วนสูง 

   (Weight for height) 

 

 

เด็กมีน้ าหนักตาม

เกณฑ์อายุ  และ 

สูงดีสมส่วนน้อย       

กว่าร้อยละ ๕๐  

เด็กมีน้ าหนักตาม

เกณฑ์อายุ  และสูง

ดีสมส่วน ร้อยละ 

๕๐ – ๕๖  

 

เด็กมีน้ าหนักตาม

เกณฑ์อายุ และ

สูงดีสมส่วนส่วน 

ร้อยละ ๕๗ – ๖๓  

 

เด็กมีน้ าหนักตาม

เกณฑ์อายุ  และ 

สูงดีสมส่วน ร้อย

ละ ๖๔ ขึ้นไป  

 

  -สมุดบันทึกการ

เจริญเติบโตของเด็ก 

-กราฟแสดงการ

เจริญเติบโตตาม

เกณฑ์อ้างอิงตามเพศ

และช่วงอายุ ของกรม

อนามัย  กระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๕๘ (ประยุกต์จาก

องค์การอนามัยโลก) 

- ข้อมูลภาวะการ

 มาตรฐานด้านที่ ๓  
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ข้อ รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

เจริญเติบโตเป็น

รายบุคคล 

- สรุปจ านวนและร้อยละ

ของเด็กมีน้ าหนักตาม

เกณฑ์อายุ 

- สรุปจ านวนและร้อย

ละของเด็กสูงดีสมส่วน 

(ดูจากส่วนสูงตาม

เกณฑ์อายุ และน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ส่วนสูง) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

ข้อ รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๓.๒.๑ ก � เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 

       (คัดกรองตามช่วงอายุ) 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า     

ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ     

๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ      

๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 

-คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

(DSPM)  

- แบบบันทึกการคัดกรอง

และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยตามช่วงอายุ  โดย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

 (๙ เดือน/ ๑.๖ ปี/ ๒.๖ ปี) 

-กราฟแสดงการเจริญเติบโต

ตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศ

และช่วงอายุ ของกรม

อนามัย  กระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ประยุกต์จากองค์การ

อนามัยโลก)  
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ข้อ รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๓.๒.๒ ก � รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 

(Gross Motor)  

     (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า    

ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ      

๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ      

๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 

-บันทึกข้อมูลรายบุคคลของ

เด็กโดยครู 

- คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

(DSPM)  

- แบบบันทึกการเฝ้าระวัง

และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยตามช่วงอายุ โดย

เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 

๓.๒.๓ ก � รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัด

เล็กและสติปัญญาสมวัย (Fine Motor 

Adaptive)   

     (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า    

ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ      

๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ       

๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 

๓.๒.๔ ก � รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และ

เข้าใจภาษา (Receptive Language)   

     (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่าร้อย

ละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ            

๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ          

๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 

๓.๒.๕ ก � รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย 

(Expressive Language) 

     (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า    

ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๗๕-

๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ       

๘๐-๘๔ 

เดก็มีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 

๓.๒.๖ ก � รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือ

ตนเองและการเข้าสังคม (Personal Social)  

     (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า    

ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ       

๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ        

๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
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มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ป ี– อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 

ข้อ รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัย และสูงดีสมส่วน 

ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล  

� ๑. น้ าหนักตัวตามเกณฑ์อายุ  

         (weight for age) 

� ๒. ความยาว/ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ          

         (Height for age) 

� ๓. น้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ ส่วนสูง 

         (Weight for height) 

 

เด็กสูงดีสมส่วน    

น้อยกว่าร้อยละ 

๕๐  

 

เด็กสูงดีสมส่วน 

ร้อยละ ๕๐ - ๕๖  

 

 

เด็กสูงดีสมส่วน

ร้อยละ ๕๗ - ๖๓  

เด็กสูงดีสมส่วน

ร้อยละ ๖๔ ขึ้นไป  

-สมุดบันทึกการ

เจริญเติบโตของเด็ก 

-กราฟแสดงการ

เจริญเติบโตตามเกณฑ์

อ้างอิงตามเพศและช่วง

อายุ ของกรมอนามัย  

กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประยุกต์

จากองค์การอนามัย

โลก) 

มาตรฐานด้านที ่๓  
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ข้อ รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

- ข้อมูลภาวะการ

เจริญเติบโตเป็น

รายบุคคล 

- สรุปจ านวนและร้อยละ

ของเด็กมีน้ าหนักตาม

เกณฑ์อายุ 

- สรุปจ านวนและร้อย

ละของเด็กสูงดีสมส่วน 

(ดูจากส่วนสูงตาม

เกณฑ์อายุ และน้ าหนัก

ตามเกณฑ์ส่วนสูง) 

๓.๑.๒ ข � เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง

ตามวัย 

 

เด็กมีสุขนิสัยตาม

รายการพิจารณา

ต่ ากว่าร้อยละ 

๗๕  

เด็กมีสุขนิสัยตาม

รายการพิจารณา

ร้อยละ ๗๕-๗๙  

 

เด็กมีสุขนิสัย

ตามรายการ

พิจารณา    

ร้อยละ ๘๐-๘๔  

เด็กมีสุขนิสัย

ตามรายการ

พิจารณาร้อยละ 

๘๕ ขึ้นไป  

-บันทึกผลการตรวจ

สุขภาพเด็ก 

-แบบการสังเกต

พฤติกรรม 
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ข้อ รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

   -แบบบันทึกพัฒนาการ

ตามวัยรายบุคคล 

-สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 

๓.๑.๓ ข � เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 

 

เด็กไม่มีฟันผ ุ

น้อยกว่า       

ร้อยละ ๔๐  

เด็กไม่มีฟันผุ  

ร้อยละ ๔๐-๕๐ 

เด็กไมม่ีฟันผุ

มากกว่า        

ร้อยละ ๕๐ 

เด็กไม่มฟัีนผุ

มากกว่า           

ร้อยละ ๕๕ 

-บันทึกผลการตรวจ

สุขภาพเด็ก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

ข้อ รายการพิจาณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๓.๒.๑ ข � เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 

       (คัดกรองตามช่วงอายุ) 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า      

ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ    

๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ    

๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ      

๘๕ ขึ้นไป 

-คู่มือเฝ้าระวังและ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย (DSPM)  

- คู่มือ DSPM+ ขยาย

อายุ ๕-๖ ปี 

Surveillance ๑๕ ข้อ 

(๕-๕.๖ ปี/ ๕.๖-๖ ปี/ 

๖-๖.๖ ปี)  

-แบบบันทึกการคัดกรอง

และส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ  

โดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข  

 (ช่วงอายุ ๓.๖ ปี)  

- คู่มือ DSPM+ ขยาย

อายุ ๕ ปี Screening 
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ข้อ รายการพิจาณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๘ ข้อ (๕ ปี)  

-กราฟแสดงการ

เจริญเติบโตตามเกณฑ์

อ้างอิงตามเพศ และ

ช่วงอายุ ของกรม

อนามัย  กระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๕๘ (ประยุกต์จาก

องค์การอนามัยโลก) 
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ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 

ข้อ รายการพิจาณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๓.๓.๑ ข � เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่  

สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า    

ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 

๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ  

๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 

-คู่มือเฝ้าระวัง และ

ส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย (DSPM) 

- คู่มือ DSPM+ ขยาย

อายุ ๕-๖ ป ี

-แบบบันทึกการเฝ้า

ระวัง และส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยตามช่วงอายุ  

โดยเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข 

๓.๓.๒ ข � เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

และการประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า    

ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 

๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ  

๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

ข้อ รายการพิจาณา 

เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๓.๔.๑ ข � เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคง

ปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และ

ผู้อื่นได้สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า    

ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 

๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 

๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 

- แบบการสังเกต

พฤติกรรม 

- แบบบันทึกพัฒนาการ

ตามวัยรายบุคคล 

- แบบประเมิณ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย

รายบุคคล 

- สมรรถนะเชิง

พฤติกรรม 

- แบบบันทึกการเฝ้า

ระวังและส่งเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย

ตามช่วงอายุ  โดย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

๓.๔.๒ ข � เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่าง

สมวัย  ซึ่งรวมการเล่น การท างาน ศิลปะ 

ดนตรี กีฬา 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า    

ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 

๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 

๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 

๓.๔.๓ ข � เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง 

ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง ค านึงถึง

ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้า

กับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
 

 

* การอดทนรอคอย เช่น รอท ากิจกรรมพร้อม

เพ่ือน การเข้าแถวตามล าดับ  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า     

ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 

๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 

๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 

ข้อ รายการพิจาณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๓.๕.๑ ข � เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่

แวดล้อมธรรมชาติ  และสิ่งต่างๆ รอบตัว

เด็ก ได้สมวัย       

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า      

ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ     

๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 

๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึน้ไป 

-ประเมินคุณภาพเด็ก

ทางด้านพัฒนาการโดยดู

ผลงาน จากการสังเกต

พฤติกรรม การแสดงออก 

๓.๕.๒ ข � เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถ

สังเกต จ าแนกและเปรียบเทียบ จ านวน 

มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า       

ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ     

๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 

๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 

 และการตอบสนองของเด็ก 

โดยไม่ใช้แบบทดสอบ/

แบบฝึกหัด 

๓.๕.๓ ข � เด็กสามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหา

ได้สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า      

ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ     

๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 

๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 

-บันทึกการสังเกต ติดตาม

พฤติกรรมความสามารถใน

การเรียนรู้  

๓.๕.๔ ข � เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 

ที่แสดงออกได้สมวัย 

 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า      

ร้อยละ ๗๕  

เดก็มีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ     

๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 

๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 

-แบบการสังเกตพฤติกรรม 

-แบบบันทึกพัฒนาการ

รายบุคคล 

๓.๕.๕ ข � เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ         

ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า      

ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ    

๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 

๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 

-สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 

-คู่มือเฝ้าระวัง และส่งเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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ข้อ รายการพิจาณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

(DSPM) 

-คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ  

๕-๖ ป ี

-หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

-แฟ้มสะสมผลงานของเด็กที่

แสดงถึงความ ก้าวหน้าของ

พัฒนาการ (ค าพูด การเล่น 

ศิลปะ ดนตรี) 

-บันทึกการติดตาม

ประเมินผลหลังการจัด

กิจกรรมตามสาระการ

เรียนรู้ 

 

 

 

 



 

๓๑๒ | การประเมินคุณภาพ                            มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ. . . .                                     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  

ข้อ รายการพิจาณา 

เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๓.๖.๑ ข � เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ  เล่า 

สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 
 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า       

ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๗๕-

๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 

๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 

-มีการติดตามและบันทึกการใช้
ภาษาของเด็กอย่างสม่ าเสมอ  

-บันทึกการติดตามประเมินผล
หลังการจัดกิจกรรมตามสาระ 

  การเรียนรู้ 
-แบบการสังเกตพฤติกรรม 
-แบบบันทึกพัฒนาการ
รายบุคคล 

-สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
-คู่มือเฝ้าระวัง และส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(DSPM) 

-คูม่ือ DSPM+ ขยายอายุ      

๕-๖ ป ี

-มีการติดตามและบันทึกการใช้

ภาษาของเด็กอย่างสม่ าเสมอ  

๓.๖.๒ ข � เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ 

การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิด

เขียนค า* และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัย

และตามล าดับพัฒนาการ 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า        

ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๗๕-

๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 

๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 

๓.๖.๓ ข � เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียน

ตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย  

น าไปสู่การขีดเขียนค าท่ีคุ้นเคยและ

สนใจ 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า         

ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๗๕-

๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 

๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 

๓.๖.๔ ข � เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสม

ตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมี

ความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า        

ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๗๕-

๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ 

๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 

ข้อ รายการพิจาณา 

เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 

๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 

ดี 

๓ 

ดีมาก 

๓.๗.๑ ข � เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และ

แสดงออกถึงยอมรับความแตกต่างระหว่าง

บุคคล 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า      

ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๗๕-

๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ  

๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 

-แบบบันทึกการสังเกต

พฤติกรรม 

-มีการติดตาม และบันทึกการ

ใช้ภาษาของเด็กอย่าง

สม่ าเสมอ  

-บันทึกการติดตามประเมินผล

หลังการจัดกิจกรรมตามสาระ

การเรียนรู้ 

-แบบบันทึกพัฒนาการตามวัย

รายบุคคล 

-สมรรถนะของเด็กปฐมวัยใน

การพัฒนาตามวัย (๓-๕ ปี) 

-คู่มือเฝ้าระวัง และส่งเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

(DSPM) 
-คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ      

๕-๖ ป ี

๓.๗.๒ ข � เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ 

รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมี

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า         

ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๗๕-

๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ  

๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 

๓.๗.๓ ข � เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็น

กลุ่ม  เป็นได้ท้ังผู้น าและผู้ตาม แก้ไขข้อ

ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า      

ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๗๕-

๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ  

๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 

๓.๗.๔ ข � เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว  

ชุมชน  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และตระหนัก

ถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และ

ภูมิภาคอาเซียน 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยต่ ากว่า      

ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๗๕-

๗๙  

 

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ  

๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ

สมวัยร้อยละ ๘๕ 

ขึ้นไป 
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๑. ช่ือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย.................................................................................................................................................................. 

  ที่ตั้ง ช่ืออาคาร………………………………………….เลขท่ี ..........หมู่ที่/ หมู่บ้าน…….................................................................................... 

  ซอย…………………………………………………………ถนน……………………………………ต าบล/ แขวง……………………………………..............…….. 

  อ าเภอ/ เขต…..………………………….….…..………จังหวัด……….……………………………………………รหัสไปรษณีย์ ......................................  

  หมายเลขโทรศัพท์....................................................................โทรสาร .............................................................................................. 

  อีเมล์..............................................................................เว็บไซต์.......................................................................................................... 

๒. สังกัด  (   ) ภาครัฐ โปรดระบ…ุ……………………………………………………………………………………………………………………..............………. 

         (   ) เอกชน โปรดระบุ …………………………………………………………..………  (   ) อ่ืนๆ.............................................................. 

      ๓.   เปิดด าเนินการเมื่อ ( วัน/ เดือน/ ปี ) ................................................................................................................................................. 

๒. หัวหน้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/ โรงเรียนระดับอนุบาล/ ผู้รับใบอนญุาต  

ช่ือ ............................................สกุล.......................................อเีมล…์……………………........โทรศัพท์/ มอืถือ……………….................... 

           วุฒิการศึกษา  (   )  ๑. สาขาปฐมวัย คือ.................................... (   )  ๒. สาขาอ่ืน…………………………….………………….....................   

๓. รับเด็กตั้งแต่อาย…ุ…............... เดอืน/ ปี   ถึง ……..…….......ปี 

จ านวนเด็กทั้งหมด...................................คน เป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ/ ที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า........................คน 

๕.๑ แบ่งตามช่วงอาย ุ

 จ านวน (คน) 

ช่วงอายุเด็ก 

เมื่อเร่ิมปีการศึกษาปัจจุบนั 

ชาย  หญิง  รวม 

 

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ*/     

ที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า 

ครู/ 

ผู้ดูแล 
๑) ทารกแรกเกดิ ถึงอายุก่อน ๑ ปี      

๒) อายุ ๑ ปี ถึงอายุก่อน ๒ ปี      

๓) อายุ ๒ ปี ถึงอายุก่อน ๓ ปี                

๔) อายุ ๓ ปี ถึงอายุก่อน ๔ ปี                

๕) อายุ ๔ ปี ถึงอายุก่อน ๕ ปี                

๖) อายุ ๕ ปี ถึงอายุก่อน ๖ ปี                

๗) อายุ ๖ ปี ถึง ก่อนเข้า ป.๑                 

(* เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  ต้องมีใบรับรองจากแพทย์/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) 
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๕.๒ จ านวนเฉลี่ยทีร่ับเด็กเข้าในรอบปี …………….…………..คน                

๕.๓ จ านวนเด็กลาออกกลางคันในรอบปี ……………….…....คน 

๕.๔ จ านวนเด็กท่ีออกต่อปี ...............................................คน 

๕.๕ แบ่งตามระดับช้ัน     

      ระดับชั้น จ านวนห้อง จ านวนเด็กต่อห้อง (คน) 

(  ) ๑.  ทารกขวบปีแรก     

(  ) ๒.  วัยเตาะแตะ (อายุ ๑–๒ ปี)     

(  ) ๓.  เตรียมอนุบาล     

(  ) ๔.  อนุบาล ๑           

(  ) ๕.  อนุบาล ๒            

(  ) ๖.  อนุบาล ๓             

(  ) ๗.  อื่นๆ ………………………....   
 

       ๖. อัตราก าลังผู้ปฏิบัติงาน   

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา (คน) อายุเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี (ปี) 

หัวหน้าสถาน/ ผู้ด าเนินกิจการ       

รองหัวหน้าสถาน       

*ครู       

ผู้ดูแลเด็ก/ พ่ีเลี้ยง       

ผู้ประกอบอาหาร       

พนักงานท าความสะอาด       

พนักงานรักษาความปลอดภัย       

คนสวน       

พนักงานขับรถ       

บุคลากรอื่นๆ ระบ…ุ….…………..       

* ครูมีใบประกอบวิชาชีพครู จ านวน ………………………….คน 

            ๖.๑ ครู/ ผูดู้แลเด็ก/ พี่เลี้ยงท่ีสอนตรงตามวิชาเอก สาขาอนุบาลศึกษา/ การศึกษาปฐมวัย...................คน คิดเป็นร้อยละ...................... 

           ๖.๒ ครู/ ผู้ดูแลเด็ก/ พี่เลี้ยงท่ีสอนสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ระบุวุฒิ…………………………………..จ านวน ……… คน คิดเป็นร้อยละ.................... 

       ๗. ค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการด าเนินการ  

    ๗.๑) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ได้รับจาก (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

(   )  ๑) หน่วยงานต้นสังกัด ..................................... (   )  ๒) รัฐ ผ่านกระทรวง............................................ 

(   )  ๓) ผู้ปกครองของเด็ก                               (   )  ๔) อื่นๆ โปรดระบุ............................................... 

    ๗.๒) ในปีท่ีผ่านมา สถานะทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายเป็นอยา่งไร    

(   ) ๑)  เพียงพอ    (   ) ๒) ไม่เพยีงพอ  เนื่องจาก ........................................................................................... 

      ๘. ในระยะเวลา ๑ ปีท่ีผา่นมาท่านมีการประเมินผลการด าเนนิงาน/ ประกันคณุภาพภายใน    

(   ) ๘.๑ มี           (   ) ๘.๒ ไมม่ี  
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 แบบบันทึกการประเมิน 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

ส่วนที่ ๒  สรุปผลการประเมิน 
 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อมูลจากเอกสารหมายเลข ๑  และน าผลการประเมินที่ได้จากแต่ละตัวบ่งชี้และข้อย่อยมา

บันทึก โดยท าเครื่องหมาย 9ลงในช่องผลการประเมิน และรวมคะแนนของแต่ละตัวบ่งชี้  ตามตัวอย่าง

ด้านล่างนี้  

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ    9  

 ๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   9  ๕ 

 ๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 9     

 

 

มาตรฐานด้านที่  ๑   

การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ      

 ๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย      

 ๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ      

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ      

 ๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาปฐมวัย/ หัวหน้าระดับปฐมวัย/ ผู้ด าเนินกิจการ

มีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

 ๑.๒.๓ ครู/ ผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก มีคุณวุฒิ/

คุณสมบัติเหมาะสม 

     

 ๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม

พอเพียงต่อจ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ   

     

 

 

 



 

  

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ. . . .                     การประเมินคุณภาพ |  ๓๑๗  

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ      

 ๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่

ปลอดภัย 

     

 ๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/ สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม

ภายนอกอาคาร 

     

 ๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้

ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน และเพียงพอ 

     

 ๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด 

เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 

     

 ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย      

 ๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย 

     

 ๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตามความเสี่ยง

ของพ้ืนที่ 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 

และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 

     

 ๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี 

และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  

     

 ๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่

เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

     

 ๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน 

     

 ๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด 

ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

     

 ๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง 

ประกอบอาหาร น้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค 

     

 ๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของ

เด็กทุกคน และดูแลความสะอาด และปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อ

แม่/ ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับตัวเด็กและการ

ด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

     

 ๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ ผู้ปกครอง/ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม      

 ๑.๕.๓ ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนใน

เรื่องการพฒันาเด็กปฐมวัย 

     

 ๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย      

มาตรฐานด้านที่ ๑  มีคะแนนรวม คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๑  มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ =  คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                                ๗๘ 

 

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีจ านวนตัวบ่งชี้ ท่ีต้องปรับปรุง ข้อ 

 

 

มาตรฐานด้านที่ ๒  

 ครู/ ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย มีการด าเนินงานและประเมินผล   

     

 ๒.๑.๒ จัดพ้ืนที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่าง

หลากหลาย 

     

 ๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ

ของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

     

 ๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่น และจัดสภาพแวดล้อม

ภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย  

     

 ๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการ

จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

     

 

 

 



 

  

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ. . . .                     การประเมินคุณภาพ |  ๓๑๙  

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่

เพียงพอ และส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

     

 ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม  ในการดูแล

สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน  

     

 ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟัน

และช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

     

 ๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ

โภชนาการอย่างต่อเนื่อง  

     

 ๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตาม

ก าหนด   

    

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๒.๓.๑ จัดกจิกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถาม สืบ

เสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์  โดยยอมรับ

ความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

     

 ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือ

การสื่อสารอย่างหลากหลาย  ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนา

ตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ 

     

 ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ        

ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/ เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ   

โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านท่ีถูกต้อง 

     

 ๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้ เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ 

สถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่ เหมาะสมกับวัย และ

พัฒนาการ 

     

 ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เบื้องต้นตามวัย  โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติ

ด้วยตนเอง 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝัง   

                  คุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี                   

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรม

สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อ

ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

     

      ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน

อารมณ์  ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย 

ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและถนัด 

     

 ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย 

ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว 

โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย  และ

พัฒนาการ 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๕  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อ 

                   ในขั้นถัดไป 

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

     ๒.๕.๑  จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองเพ่ือเตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย/ โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อย

ปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

     

 ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

แต่ละข้ัน  จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

     

มาตรฐานด้านที่  ๒ มีคะแนนรวม  คะแนน 

มาตรฐานด้านที่  ๒ มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ =  คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                                ๖๐ 

 

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีจ านวนตัวบ่งชี้ ท่ีต้องปรับปรุง ข้อ 
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มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

ส าหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๒ ปี ( ๒  ปี ๑๑ เดือน) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น

รายบุคคล 

     

ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน      

 ๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (GM)      

 ๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย 

(FM) 

     

 ๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (RL)      

 ๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (EL)      

 ๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (PS)      

มาตรฐานด้านที่ ๓ ก  มีคะแนนรวม คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๓ ก  มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ =  คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                                    ๒๑ 

 

มาตรฐานด้านที่ ๓ ก  มีจ านวนตัวบ่งช้ี ที่ต้องปรับปรุง ข้อ 

 

 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี ถึงอายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี ๑ ) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข   เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น

รายบุคคล 

     

 ๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย       

 ๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ      

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน      
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่  สามารถเคลื่อนไหวและ

ทรงตัวได้ตามวัย 

     

 ๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงาน

ระหว่างตากับมือตามวัย 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดี

ต่อตนเอง และผู้อ่ืนได้สมวัย 

     

 ๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย  ซึ่งรวมการเล่น 

การท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา  

     

 ๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง 

ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้

สมวัย 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ  และ          

สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ได้สมวัย 

     

 ๓.๕.๒ ข เด็กมี พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์  สามารถสั ง เกต จ าแนก และ

เปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ ระยะ) เวลา  ได้สมวัย 

     

 ๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย      

 ๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย      

 ๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย      

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ  เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย      

 ๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร 

การคิดเขียนค า* และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับ

พัฒนาการ 

     

 ๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย  

น าไปสู่การขีดเขียนค าท่ีคุ้นเคยและสนใจ 

     

 ๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทย เป็น

หลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่  ๓.๗ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็น 

                      พลเมืองดี 

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๓.๗.๑ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 

     

 ๓.๗.๒ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ

ส่วนรวม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

     

 ๓.๗.๓ข เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม  เป็นได้ทั้งผู้น า และ

ผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

     

 ๓.๗.๔ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว  ชุมชน  สถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และ

ภูมิภาคอาเซียน 

     

  มาตรฐานด้านที่ ๓ ข  มีคะแนนรวม คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๓ ข  มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ =  คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                          ๖๖ 

 

  มาตรฐานด้านที่ ๓ ข  มีจ านวนตัวบ่งช้ี ที่ต้องปรับปรุง ข้อ 
 

 

        สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลรวมของร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน คะแนน 

มาตรฐานทุกด้าน มีจ านวนตัวบ่งชี้ท่ีต้องปรับปรุงรวม  ข้อ 

ระดับคุณภาพ {   A      ดีมาก 

{   B      ดี 

{   C      ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

{   D      ต้องปรับปรุง 
 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จ านวนข้อที่ต้องปรับปรุง 

A  ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ไม่มี 

B  ด ี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗ ข้อ 

C  ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙ ๘-๑๕ ข้อ 

D  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึ้นไป 

 

 



 

๓๒๔ | การประเมินคุณภาพ                            มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ. . . .                                     

 

***โปรดศึกษาวิธีการค านวณคะแนนรวม และสรุปผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพ*** 

           

           เนื่องจากการใช้มาตรฐานในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ต้องค านึงถึง

ภาพรวมของมาตรฐานทั้ง ๓ ด้าน จึงมีการให้น้ าหนักเท่ากันด้วยการน าคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ที่ได้ในแต่ละมาตรฐานมารวมกัน

เป็นคะแนนรวมรายมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ   เมื่อจะสรุปผลการประเมินจะน าผลรวมของร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐาน

ทุกด้าน มาหารด้วยจ านวนมาตรฐานทั้งหมดของแต่ละสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้ท าการประเมิน  ตามสูตรวิธีการค านวณ

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน  ตามข้อ ๑ 

 แม้ว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ค านวณได้จะสามารถก าหนดระดับคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้   แต่ปัจจัย

ส าคัญคือ การระบุข้อย่อยในตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาขั้นต้น  เพื่อจะได้รีบปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว  จึงต้องน ามา

พิจารณาร่วมด้วย  ตามข้อ ๒ 

 ในการใช้มาตรฐานนี้ส าหรับพัฒนาคุณภาพ  ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และต้นสังกัดสามารถใช้เกณฑ์การ

พิจารณาในระดับที่ดีขึ้นได้ตามเกณฑ์ที่ระบุ  ไม่ว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะได้ผลการประเมินในระดับใดก็ตาม  ยังต้อง

พัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ ในทุกระดับ และพัฒนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจนดีเลิศ  เช่น การส่งเสริมภาษาที่ ๒ และ ๓ ให้กับ

เด็ก  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมมาใช้จัดประสบการณ์เรียนรู้ ระเบียบวินัยและความเป็นพลเมืองโลก   

การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสมรรถนะส าหรับเด็กที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์  เป็นการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

วิธีการค านวณคะแนนรวมและสรุปผลการประเมิน  

๑. พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีคุณลักษณะตามตัวบง่ชี้มาตรฐานที่ ๑-๓ 

คะแนนเฉลี่ย   =    ผลรวมของร้อยละของคะแนนรวมมาตรฐานทุกด้าน 

 จ านวนมาตรฐาน 

 

ตัวอย่างที่ ๑ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ที่มีเด็กอายุแรกเกิด-๒ ปี   จะค านวณโดยน าร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๑ มา

รวมกับ ร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๒ และร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ก (เด็กอายุแรกเกิด-๒ ปี)  หารด้วยจ านวน

มาตรฐานที่ไดป้ระเมินไป คือ ๓ ดังนี้   

คะแนนเฉลี่ย  =   ร้อยละของคะแนน มฐ.ที่ ๑ + ร้อยละของคะแนน มฐ.ที่ ๒ + ร้อยละของคะแนน มฐ.ที่ ๓ ก (แรกเกิด-๒ ปี) 

                                                          ๓ 

ตัวอย่างที่ ๒ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ที่มีเด็กอายุ ๓-๖ ปี (ก่อนเข้า ป.๑)   จะค านวณโดยน าร้อยละของคะแนนมาตรฐาน

ที่ ๑ มารวมกับ ร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๒ และร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ข  เด็กอายุ ๓-๖ ปี (ถึงก่อนเข้า ป.๑)  

หารด้วยจ านวนมาตรฐานที่ไดป้ระเมินไป คือ ๓ ดังนี้   

คะแนนเฉลี่ย  =   ร้อยละของคะแนน มฐ.ที่ ๑ + ร้อยละของคะแนน มฐ.ที่ ๒ + ร้อยละของคะแนน มฐ.ที่ ๓ ข (๓–๖ ปี) 

                                                          ๓ 



 

  

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ. . . .                     การประเมินคุณภาพ |  ๓๒๕  

ตัวอย่างที่ ๓ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ที่มีเด็กอายุแรกเกิด - ๖ ปี (ก่อนเข้า ป. ๑)   จะค านวณโดยน าร้อยละของคะแนน

มาตรฐานที่ ๑ มารวมกับร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๒ ร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ก (เด็กอายุแรกเกิด-๒ ปี)  และ

ร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ข เด็กอายุ ๓-๖ ปี (ก่อนเข้า ป.๑) หารด้วยจ านวนมาตรฐานที่ได้ประเมนิไป คือ ๔  ดังนี้   

 คะแนนเฉลี่ย  =   ร้อยละของคะแนน มฐ.ที่ ๑ + ร้อยละของคะแนน มฐ.ที่ ๒ + รอ้ยละของคะแนน มฐ.ที่ ๓ก (แรกเกิด-๒ ปี) 

+  ร้อยละของคะแนน มฐ.ที่ ๓ ข (๓–๖ ปี) 

                                                          ๔ 

 

    ๒. การสรุปผลการประเมินของสถานพฒันาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ……  

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จ านวนข้อที่ต้องปรับปรุง 

A  ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ไม่มี 

B  ดี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗ ข้อ 

C  ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙ ๘-๑๕ ข้อ 

D  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบบันทึกการเดินส ารวจ (Safety Round Record) 

ส ารวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 

วันที่ส ารวจ ……………………/…………………………/……………..……..                 

ล าดับจุดที่ ............................................... 

ชื่อผู้ส ารวจ ............................................................................................................................. ................ 
๑. จุดเสี่ยง/ จุดอันตรายที่ตรวจพบ ( สถานที่และลักษณะที่พบ ) 

 

๒. จุดเสี่ยง/ จุดอันตรายนี้เคยก่อให้เกิดการบาดเจ็บมาก่อนหรือไม่อย่างไร 

 

๓. ท าไมคิดว่าจุดเสี่ยง/  จุดอันตรายนี้จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้อย่างไร 

 

๔. รูปภาพจุดเสี่ยง หรือแผนที่จุดเสี่ยง   ( รูปถ่ายจริง หรือรูปลายเส้น แล้วแต่กรณี ) 

 

 

 

 

 
๕. ท่านคิดว่าจุดเสี่ยงนี้มีโอกาสก่อให้เกิดการบาดเจ็บมากน้อยเพียงใด  (ท าเครื่องหมายที่ช่อง) 

มีโอกาสน้อยมาก มีโอกาสปานกลาง มีโอกาสมาก 

๑๐% ๒๐% ๓๐% ๔๐% ๕๐% ๖๐% ๗๐% ๘๐% ๙๐% ๑๐๐% 

           

๖. ท่านคิดว่าวิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุดในการแก้ไขจุดเสี่ยงนี้ 
 
 
 

๗. อุปสรรคในการแก้ไข 
 
 
 

 
 

 (แบบบันทึกที่ ๑.๓.๑) *๒(๑.๓.๑) 

 



 
 
 

แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย 

ประเมินวันที่ ............................................................... ครั้งที ่………………………….. 

ชื่อผู้ประเมิน ........................................................................................................... 

รายการ รายละเอียด ใช่ ไม่ใช่ 
โครงสรา้งและ 
ตัวอาคาร 

มีความมั่นคงแข็งแรง มีขอบเขตและทาง เข้า – ออกท่ีชัดเจน   

มลพิษ ที่ตั้งอาคารห่างจากสถานบีริการเช้ือเพลิง และสถานท่ีเก็บเชื้อเพลิงในรัศมีไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร เวน้ 
แต่แสดงให้เห็นว่ามีมาตรการป้องกันความเสี่ยงอนัตรายดังกล่าว 

  

 ที่ตั้งอาคารห่างจากที่ทิ้งขยะอุตสาหกรรมในรัศมีไม่น้อยกว่าครึ่งกิโลเมตร เว้น แต่แสดงให้เห็นว่ามี
มาตรการป้องกันความเสี่ยงอันตรายดังกล่าว 

  

 ไม่มีโรงงาน เหมืองแร่ ที่พ่นควัน ฝุ่นละออง หรือส่งกลิ่นเหม็น เข้ามาเขตที่ตั้งของอาคาร   
 ไม่มีโรงงานท่ีมีความเสี่ยงต่อการฟุ้งกระจายสารพิษ เช่น โรงชุบโลหะ โรงหล่อหลอม โรงงานแบตเตอรี่ 

โรงงานรีไซเคิล ในระยะห่างจากที่ตั้งอาคารไม่น้อยกว่าครึ่งกิโลเมตร 
  

 ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง หรือยาก าจัดศัตรูพืชแบบฟุ้งกระจายในเขตที่ตั้งของอาคาร   
 ไม่มีแหล่งน้ าเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นเข้ามาในเขตที่ตั้งของอาคาร   

รั้ว และ
ประตรูั้ว 

 

รั้วมีความมั่นคงแข็งแรง มีการตรวจเป็นประจ า   
ประตูรั้วมั่นคงแข็งแรง ไม่ช ารุด ไม่มีโอกาสล้ม หรือหลุดออกจากราง รางประตูไม่คดงอ ไม่บิดเบี้ยว   
ประตูรั้วมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร มีจุดรองรับ และจุดล๊อคท่ีแน่นหนากันล้ม   
ไม่มีการทรุดตัวของพื้นบริเวณรางประตู การทรุดตัวของพื้นหน้าประตูท าให้ล้อมีโอกาสวิ่งออกนอกราง     

แหล่งน้ า บริเวณที่เด็กเข้าถึง ต้องไม่มีแหล่งน้ าท่ีเด็กอาจตกและจมได้ เช่น บ่อน้ า บ่อปลา สระน้ า หรือท่ีกักเก็บน้ า 
เว้นแต่มีรั้วมีความแข็งแรง และความสูงอย่างน้อย ๙๐ เซนติเมตร กั้นแหล่งน้ าไม่ให้เด็กเข้าถึงได้โดยล าพัง  
หรือมีฝาที่แข็งแรงปิดอย่างมิดชิด 

  

ถนน หน้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีทางข้ามส าหรับเด็ก มีทางเท้าที่เหมาะสม ไม่แคบ ไม่มีการวางของหรือจอดรถบน
ทางเท้าจนไม่สามารถเดินได้ ท าให้เด็ก หรือผู้ดูแลต้องเดินลงมาบนผิวการจราจร  

  

 ยานพาหนะในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้ความเร็วไม่สูง (น้อยกว่า ๓๐ กิโลเมตรต่อช่ัวโมง) มีการ
ออกแบบ หรือติดตั้งอุปกรณ์บนถนนเพื่อชะลอความเร็ว 

  

 บริเวณพื้นที่เล่นของเด็ก  เช่น สนามเด็กเล่น มีการกั้นรั้วแยกพื้นที่เล่น และการจราจรออกจากกัน ป้องกันเด็กวิ่ง
ออกสู่ถนนขณะเล่น 

  

สุนัขจรจดั 
และสตัว์อื่น 

ไม่มีสุนัขจรจัด และสัตว์อื่นในพื้นที่ของเด็กท่ีอาจกัดหรือท าร้ายเด็กได้   

การก าจดัขยะ 
สิ่งปฏิกูล 

มีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบายน้ า และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม 
ไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะ หรือแพร่เชื้อโรค และมีการก าจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน 

  

ต้นไม ้ ไม่มียาง ไม่มีหนาม หรือต้นไม้ประเภทที่มีลูกผลอาจหล่นลงมาเป็นอันตรายต่อเด็ก   
สนามเด็กเล่น 

บริเวณภายนอก
อาคาร 

เครื่องเล่นสนามยึดติดฐานราก มั่นคง ไม่สามารถยกเคลื่อนย้ายได้    
เครื่องเล่นสนามมีความสูงไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร   
พื้นสนามเป็นทรายลึก ๓๐ เซนติเมตร หรือมากกว่า หรือเป็นยางสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสามารถลดแรง
กระแทกไม่หลุดลอก ไม่เป็นพื้นแข็ง เช่น ปูน ยางมะตอย หรือดินแข็ง  

  

อุปกรณ์เครื่องเล่นติดตั้งห่างกัน อย่างน้อย ๑๘๐ เซนติเมตรโดยรอบตัวเครื่องเล่น   
มีผู้เฝ้าดูแลการเล่นของเด็ก   
มีการตรวจเช็คและบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ   

 ใช้สีที่มีส่วนผสมของสารตะกั่วไม่เกินค่ามาตรฐาน (๑๐๐ พีพีเอ็ม) และไม่มีสีหลุดลอก ติดมือ    

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๒) *๓

(๑.๓.๒) 

 

 



 

 

 

แบบคัดกรองความเสี่ยงสนามเด็กเล่น 
 

รายการ ใช่ ไม่ใช่ 

การติดตั้งเครื่องเล่น (5)   
- ยึดติดฐานรากเครื่องเล่นทุกตัว ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือพลิกคว่ าได้ ®   
- เครื่องเล่นแต่ละชิ้น มีพ้ืนที่ปลอดภัยอย่างน้อย 180 เซนติเมตร โดยรอบ ไม่มีวัสดุ ก้อนหิน ต้นไม้  
เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องเล่นอ่ืนๆ วางอยู่ 

  

- ไม่อยู่ใกล้ถนน แหล่งน้ า หรือมีรั่วรอบเพ่อป้องกันเด็กจากการถูกรถชนหรือตกน้ าขณะเล่น   
พื้นสนาม (3)   
- พ้ืนสนามป้องกันการบาดเจ็บจากการตกได้ โดยเป็นพ้ืนทรายลึก 30 เซนติเมตร. หรือ 
พ้ืนยางสังเคราะห์ หรืออ่ืนๆ ที่มีหลักฐานบ่งบอกประสิทธิภาพการป้องกันการบาดเจ็บ ® 

  

เครื่องเล่น (6)   
- ความสูงจากพ้ืนสนามถึงพ้ืนยกระดับของเครื่องเล่นสนาม ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนไม่ควรสูงเกิน 
120 เซนติเมตร และส าหรับเด็กวัยเรียนไม่ควรสูงเกิน 180 เซนติเมตร 

  

- พ้ืนยกระดับ ที่มีความสูงมากกว่า 75 เซนติเมตร จะต้องมีราวกันตกหรือผนังกันตก   
- ช่องต่างๆ ต้องเล็กเกินกว่าศีรษะจะลอดเข้าไปได้ หรือใหญ่พอที่ศีรษะไม่เข้าไปติดค้าง คือ           
ช่องต้องมีขนาดน้อยกว่า 9 เซนติเมตร หรือมากว่า 23 เซนติเมตร 

  

- ไม่มีช่องรู ที่เด็กจะแหย่นิ้หรือมือ เข้าไปติดหรือมีการหนีบกด บด ทับได้   
- ชิงช้า หรืออุปกรณ์แกว่งไกว ไม่เป็นวัสดุแข็ง มีความแหลมคม ทิ่มแทง หรือชนกระแทกได้   
- ไม่มีอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมามีส่วนยื่น ส่วนแหลมคม ที่ท าให้เด็กชนกระแทก บาด ทิ่มแทงได้   
- สีที่ใช้มีหลักฐานบ่งบอกว่าไม่มีสารตะกั่วเกินกว่ามาตรฐาน   
การเฝ้าดูแล (3)   
- มีป้ายก าหนดอายุผู้เล่นเป็นเครื่องเล่นส าหรับเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 6  ปี และอายุ 6 - 12 ป ี   
- มีผู้ใหญ่เฝ้าดูแลเสมอ ขณะเด็กเล่นบนเครื่องเล่น   
- มีป้ายบอกกฎ วิธีการเล่นที่ถูกวิธี ความเสียงของการเล่น ทุกเครื่องเล่น   
การทะนุบ ารุง (3)   
- ไม่มีเครื่องเล่นช ารุด  แตกหัก มีความแหลมคม หรือ โยก คลอน ไม่มั่นคง ®   
- มีหลักฐานบ่งบอกว่ามีผู้ตรวจสอบสม่ าเสมอ   

 

คะแนน  21 + ® = สนามเด็กเล่นปลอดภัย 

คะแนน  17 - 20 + ® = สนามเด็กเล่นมีความเสี่ยงต่ า 

คะแนน  13 - 16 + ® = สนามเด็กเล่นมีความเสี่ยงปานกลาง 

คะแนนน้อยกว่า 13 หรือไม่ผ่าน ® ข้อใดข้อหนึ่ง = สนามเด็กเล่นมีความเสี่ยงสูง 

 

ประเมินวันที่ ................................................................................ ..... ครั้งที่................................................ 

ผู้ประเมิน ............................................................. ....................................................................................... 

 

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๓) *๔(๑.๓.๓) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินวันที่ ..................................................................................... ครั้งที่............... ................................. 

ผู้ประเมิน ............................................................. ....................................................................................... 

 

 

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๓) *๔(๑.๓.๓) 

 

 



 

 

 

แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อความปลอดภัย 

ประเมินวันที่ .................................................................... ครั้งที ่…………………………….. 

ชื่อผู้ประเมิน ............................................................... ..................................................... 
 

รายการ รายละเอียด ใช่ ไม่ใช่ 

ทางเข้า-ออก
อาคาร 

มีทางเข้า - ออกอาคารไม่น้อยกว่าสองทาง ความกว้าง และความสูง แต่ละทางต้องมี
ขนาดไม่น้อยกว่า  ๘๐ X ๑๙๐ เซนติเมตร และมีประตูฉุกเฉิน 

  

สีทาผนัง
ภายใน 

ใช้สีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนผสมไม่เกินกว่า ๑๐๐ พีพีเอ็ม  
  

พื้น บันได 
และ 

ระเบียง 

สภาพพ้ืนไม่ลื่น หรือมีการใช้วัสดุกันลื่น 
  

บันไดและระเบียงมีราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร 
  

บันไดและระเบียงมีราวกันตกระยะห่างของซี่ราวกันตกไม่เกิน ๙ เซนติเมตร 
  

บันไดมีราวจับส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
  

หน้าต่าง หน้าต่างต้องไม่เป็นกระจกบานเกล็ด ความสูงของขอบหน้าต่างสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 
๙๐ เซนติเมตร 

  

พื้นที่
ส าหรับการ

นอน 

มีการระบายอากาศที่ดี สะอาด  
  

อุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่มีกลิ่นเหม็น  
  

มีมาตรการป้องกันยุง แมลง และหนู 
  

พื้นที่ส าหรับ
การเล่น การ
ท ากิจกรรม 

มีบริเวณเพียงพอ ไม่แออัด หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐  ตารางเมตรต่อเด็ก ๑ คน   
  

 
  

 
  

พื้นที่
รับประทาน
อาหาร และ

สถานที่
ประกอบ

อาหารหรือ
ห้องครัว 

บริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ  
  

บริเวณสถานที่ประกอบอาหาร หรือห้องครัว ไม่อยู่ใกล้ชิดบริเวณพ้ืนที่ส าหรับเล่น/ 
บริเวณท ากิจกรรมส าหรับเด็ก มีประตูกั้นไว้ไม่ให้เด็กเข้าถึงบริเวณนี้ได้ 

  

บริเวณรับประทานอาหาร ไม่วางของร้อน เช่น หม้อแกงร้อน ไว้บนพ้ืน หรือที่ต่ าที่เด็ก
อาจชน หรือฉุดกระชากสายไฟแล้วถูกความร้อนลวกได้ 

  

เศษอาหารไม่ส่งกลิ่นเหม็น ไม่มีแมลงวัน แมลงสาบ หนู มีการคัดแยกขยะที่ดี   
  

จัดวางของมีคมไว้ในที่มิดชิด เด็กไม่สามารถหยิบได้ 
  

 

 

              มีต่อหน้า ๒  ) 

 

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๔) *๕

(๑.๓.๔) 

 



 

- ๒ – 

 

รายการ รายละเอียด ใช่ ไม่ใช่ 

พ้ืนที่ส าหรับ
ใช้ท าความ
สะอาดตัว
เด็ก และ
ห้องส้วม

ส าหรับเด็ก 

สะอาด ถูกสุขลักษณะ โถส้วมขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก และ มีจ านวนเพียงพอ   

อยู่ภายในอาคาร และแยกจากกัน พ้ืนผิวจะต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น หรือ ติดอุปกรณ์กันลื่น   

จัดเก็บน้ ายาท าความสะอาดไว้ในที่มิดชิด ปิดล๊อคได้ หรืออยู่สูง พ้นมือเด็ก    

ประตูไม่ใส่กลอน ตัวล๊อคด้านใน หรือผู้ดูแลเด็กสามารถมองเห็นเด็กและเข้าสู่ภายในได้ง่าย    

มีอ่างล้างมือที่มีความสูงพอดีกับขนาดเด็ก   

แสงสว่างเพียงพอ ไม่มืดทึบ   

ไม่มีกลิ่นอับ อากาศถ่ายเทได้ดี   

ไม่มีทีเ่ก็บกักน้ าเช่นตุ่มน้ า โอ่งน้ า ไห อ่างน้ า ถังน้ า หรืออ่ืนๆ  

หรือมี แต่มกีารปิดกั้นไม่ให้เด็กเข้าถึงได้/ปิดฝาที่มิดชิดแข็งแรง เพ่ือป้องกันเด็กพลัดตก 

  

พื้นที่ 

เด็กป่วย 

มีที่พักเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วน   

มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู้ยา เครื่องเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น   

เก็บวางยาในที่พ้นมือเด็ก หรือตู้ยาปิดล๊อคโดยเด็กไม่สามารถหยิบยาได้เอง   

ระบบ
ไฟฟ้า 

ติดตั้งปลั๊กไฟท่ีสูงจากพ้ืนมากกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร หรือหากอยู่ต่ ามีฝาปิดครอบปลั๊กไฟ   

ติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติภายในอาคาร    

ติดตั้งเครื่องท าน้ าเย็น เครื่องท าน้ าร้อน เครื่องท าน้ าอุ่น หรือ อุปกรณ์ท่ีเป็นสื่อน าไฟฟ้า 
ต้องติดตั้งสายดิน 

  

ไม่มีการเดินสายรางไฟ (ปลั๊กพ่วง) ตามพ้ืน ซึ่งเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย หรือมีฝาปิดครอบปลั๊กไฟ   

ตรวจสอบ คัดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุดแทงจ าหน่ายไม่น ากลับมาใช้        

ระดับ
เสียง 

ขณะท ากิจกรรม/ ห้องเรียน ไม่ดังเกินไป หรือดังไม่เกิน ๘๐ เดซิเบล   

ห้องนอนไม่มีมีเสียงรบกวน หรือระดับเสียงไม่เกิน ๔๐ เดซิเบล   

ระดับแสง 

 

ระดับแสงห้องท ากิจกรรม/ ห้องเรียน ไม่สว่างหรือมืดเกินไป หรือสว่างไม่เกิน ๒๐๐ – ๓๐๐ ลักซ ์   

ห้องนอนแสงสว่างไม่จ้าเกินไป  หรือไม่เกิน ๑๐๐ ลักซ์   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินเครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย 
 

ประเมินวันที่ .............................................................. ครั้งที ่………………………….. 

ชื่อผู้ประเมิน ...........................................................................................................  
 

รายการประเมิน รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

อุปกรณ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
เครื่องใช้ 

เฟอร์นิเจอร์   

- มั่นคงแข็งแรงไม่ล้มง่าย หรือมีการยึดติดกับผนัง   

- ไม่มีเหลี่ยมมุมที่เสี่ยงต่อการชนกระแทก หากมีได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันการกระแทก     

- ไม่ทาด้วยสีที่มีส่วนผสมของสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน หรือไม่เกิน ๑๐๐ พีพีเอ็ม   

- ไม่ติดตั้งใกล้หน้าต่างกันเด็กปีน   

- โต๊ะ เก้าอ้ีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็กและมีเพียงพอ   

- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท าด้วยวัสดุที่ปลอดภัยไม่มีสีหลุดลอก     

ส าหรับเด็กเล็ก หัวนมหลอกได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ( มอก.)  ไม่ใช้เชือกคล้องคอที่มีความยาว
มากกว่า ๒๒ เซนติเมตร 

  

เตียงส าหรับเด็ก   

- เตียงเด็กต้องมีราวกันตกที่มีซ่ีราวห่างกันไม่เกิน ๖ เซนติเมตร   

- ราวกันตกจะต้องมีตัวยึดที่ดีเด็กไม่สามารถเหนี่ยวรั้งให้เคลื่อนไหวได้เอง   
- เบาะที่นอนต้องพอดีกับเตียงและไม่มีช่องว่างระหว่างเบาะกับราวกันตกเกินกว่า
ด้านละ  ๓ เซนติเมตร 

  

     - มุมเสาทั้ง ๔ มุมต้องเรียบ มีส่วนนูนได้ไม่เกิน ๑.๕ มิลลิเมตร   

ภาชนะส าหรับอาบน้ า ก าจัดแหล่งน้ าที่ไม่จ าเป็น เช่น เทน้ าในถังน้ า กะละมังท้ิงเมื่อใช้
แล้วเสร็จ ใช้อุปกรณ์ปิดฝาชักโครกไม่ให้เด็กเปิดได้เอง    

  

รถเข็นเด็ก ต้องยึดเหนี่ยวเด็กด้วยเข็มขัดที่ติดมากับเสมอในรถ และมีผู้ดูแลเด็กตลอดเวลา   

รถหัดเดินไม่ให้เด็กใช้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๕) *๖

(๑.๓.๔) 

 



 

 

แบบประเมินของเล่นเพ่ือความปลอดภัย 
 

ประเมินวันที่ ................................................................. ครัง้ท่ี ………………………….. 

ชื่อผู้ประเมิน ...........................................................................................................  
 

รายกาประเมิน รายละเอียด ใช่ ไม่ใช่ 

ของเล่น ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)    

ไม่มีชิ้นส่วนแหลมคมที่อาจทิ่มแทงได้   

ไม่มีชิ้นส่วนขนาดเล็กที่เด็กอาจเอาเข้าปากและส าลัก เกิดภาวะอุดตันหลอมลมได้ 
( เล็กกว่า ๓.๒ X ๖ เซนติเมตร ) 

  

ไม่มีของเล่น ของใช้ ที่เด็กใช้เป็นลักษณะเส้นสายที่ยาวกว่า ๒๒ เซนติเมตร หรือ
เป็นสายหรือบ่วงคล้องคอเด็ก เช่น กีต้าร์ รถลาก โทรศัพท์  ถุงเครื่องนอนที่มีสาย
เชือกรูดปิดปากถุง หรือสายหิ้วถุงที่ยาวพอที่เด็กจะน ามาคล้องคอได้ อาจท าให้รัด
คอเด็กได้ 

  

ไม่มีของเล่นประเภทปืน เช่น ปืนอัดลม ปืนลูกดอก ปืนบอล เป็นต้น  ของเล่น
เหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อนัยน์ตาได้ 

  

ไม่มีพลุ ดอกไม้ไฟ ท าให้เกิดการบาดเจ็บ ที่มือ ที่ตา ใบหน้า หรือไฟไหม้   

ไม่มีของเล่นประเภทมีล้อ เคลื่อนที่เร็ว เช่น รถหัดเดิน รองเท้าสเก็ต สกู๊ตเตอร์   
อาจเกิดล้มคว่ า หรือพลัดตกหกล้มได้ 

  

ไม่มีของเล่นที่มีสีเคลือบหรือที่สีหลุดลอก เพื่อหลีกพิษจากสารตะกั่ว   

ไม่ให้เด็กเล่นลูกโป่งที่ยังไม่เป่า ลูกโป่งที่แตกแล้ว ต้องเก็บเศษลูกโป่งให้หมดทันที 
อย่าให้เด็กเล่นโดยเด็ดขาด 

  

ไม่มีของประเภทพวกตัวดูดน้ า   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๖) *๗

(๑.๓.๕) 

 



 

 

 
แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ของเล่น ของใช้อันตราย 

 

วันที่ …………. เดือน …………………..……….. พ.ศ.………….           จดุที ่…………………………………………………… 
 

๑. ผลิตภัณฑ์ของเล่น ของใช้อันตราย ที่ตรวจพบ (อธิบายชนิดของผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้ขณะเกิดเหตุ) 
 
๒. ผลิตภัณฑ์ของเล่น ของใช้อันตราย นี้ก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างไร 

 
๓. ผลิตภัณฑ์ของเล่น ของใช้อันตราย นี้เคยก่อให้เกิดการบาดเจ็บมาก่อนหรือไม่ อย่างไร 
 
 
   รูปภาพผลิตภัณฑ์ของเล่น ของใช้อันตราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเล่น ของใช้อันตราย นี้มีโอกาสก่อให้เกิดการบาดเจ็บมากน้อยเพียงใด  
    (ท าเครื่องหมายที่ช่อง) 

น้อยที่สุด ๒๐% ๔๐% ๖๐% ๘๐% มากที่สุด ๑๐๐% 
 

๕. ท่านคิดว่าวิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุดในการแก้ไขผลิตภัณฑ์ของเล่น ของใช้อันตราย 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้บันทึก ............................................................................................................................. .............. 
 

 

  

 

 

 

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๗) *๘

(๑.๓.๕) 

 



 

 

 

แบบประเมินการใช้ยานพาหนะที่ปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

ประเมินวันที่ ................................................................. ครัง้ท่ี ………………………….. 

ชื่อผู้ประเมิน ...........................................................................................................  
 

รายกาประเมิน รายละเอียด ใช่ ไม่ใช่ 
เดินทางเท้า ไม่มีเด็กเดินทางเท้าโดยล าพัง ต้องมีผู้ปกครองเดินด้วย   
จักรยาน ไม่มีเด็กปฐมวัยขี่จักรยานตามล าพังบนถนนที่มีการจราจร   

เด็กปฐมวัยที่วางเท้าไม่ถึงท่ีวางเท้าโดยสารจักรยาน ใช้เก้าอ้ีเฉพาะส าหรับเด็ก           
ที่มีท่ีวางเท้าป้องกันเท้าเข้าซี่ล้อ และมีเข็มขัดรัดตัวเด็กป้องกันการพลัดตก 

  

จักรยานยนต์ เด็กท่ีโดยสารรถจักรยานยนต์ใช้หมวกนิรภัยทุกครั้ง   
ไม่มีเด็กท่ีโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยที่ผู้ขับอายุน้อยกว่า ๑๕ ป ี   

รถยนต์ เด็กปฐมวัยที่โดยสารรถยนต์นั่งเบาะด้านหลัง และใช้ที่นั่งส าหรับเด็กท่ีเหมาะสม       
กับอายุของเด็ก และติดตั้งอย่างถูกวิธี ส าหรับรถที่ไม่มีเบาะหลัง ( เช่น รถปิกอัพ          
สองประตู) เด็กนั่งเบาะหน้าข้างคนขับ และใช้ที่นั่งส าหรับเด็กท่ีเหมาะสมกับอายุ
ของเด็กและติดตั้งอย่างถูกวิธี 

  

รถรับ - ส่ง - สภาพรถเหมาะสม ไม่อยู่ในสภาพเก่ามาก ช ารุด ประตูปิดเปิดไม่ช ารุด สภาพรถ  
  อยู่ในสภาพดี ถูกต้องตามระเบียบของกรมส่งทางบก 

  

- พนักงานขับรถ สุขภาพดี ไม่ดื่มเครื่องดื่มมึนเมา   

- มีผู้ดูแลเด็กประจ าในรถที่อายุเกินกว่า ๑๘ ปีอย่างน้อย ๑ คน   

- มีการตรวจเช็ครายชื่อเด็ก ก่อนขึ้น และลงรถทุกครั้ง   

เดินทางทางน้ า เด็กต้องสวมชูชีพที่มีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก และสวมให้ถูกวิธีครบถ้วนทุกครั้ง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๘) *๙

(๑.๓.๖) 

 



 

 

 

แบบบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคล  
 

วันที่เกิดการบาดเจ็บ 
 

วัน ........... ...... .................ท่ี.............. เดือน................... ................... พ.ศ ๒๕............ 

 
 

เวลา ......................น 

ชื่อสถานรับเลี้ยงเด็ก 
 

สังกัด   ส านักพัฒนาสังคม      
 อื่นๆ ระบุ ........ ................. ................. ............. 
  ชื่อเขต .............................................................. 

ผู้บันทึก ชื่อ .................................................................................... นามสกุล ..................... ......................................................................... 

เด็กที่บาดเจ็บ        ชื่อ .................................................................................... นามสกุล ..................... ......................................................................... 

เพศ   ชาย               
 หญิง    

อายุ............. ปี.......... เดือน การศึกษา   ไม่ได้เรียน   
               เรียนชั้น ........................... ............................ 

เหตุน าและเหตุการณ์ของการบาดเจ็บ  
(ให้บันทึกเหตุการณ์กอ่นและขณะเกิดการบาดเจ็บ เช่น  เดินเข้าห้องครัว ปีนโตะ๊แล้วตกลงมา ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สิ่งของที่เกี่ยวข้องและเปน็สาเหตุหลักการบาดเจบ็ 

เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ชิงช้า พ้ืน เสา มีด ดินสอ 

…………………………………………………………………………………………… 

มีผู้พบเห็นเหตุการณ์โดยตรงขณะเกิดเหตุ 
 มี ช่ือ …………………………………………………………………………     
 ไม่มี       
 ไม่แน่ใจ 

สถานที่เกิดเหตุ 

  บ้าน          โรงเรียน      ศูนย์พัฒนาเด็ก หรือ ศูนย์เลี้ยงเด็ก หรือ สถานรับเลี้ยงเด็ก  

  ถนน          สวนสาธารณะหรือลานกีฬาสาธารณะ      อื่นๆ .......................................................................... .................................................... 

ชนิดการบาดเจ็บ  ใส่ / ที่ช่อง [  ] 
๑. [   ) พลัดตกหกล้ม 
๒. [   ] ถูกแรงกระท าโดยวัตถุ เช่นถกูชน ถูกกระแทก ของหล่นใส่           

ถูกกด หนีบ บบีทับ ถกูบาด ต า ทิ่มแทง ยกเว้นการจราจร 
๓. [   ] ถูกแรงระเบิดโดยไม่ตั้งใจ เช่นเล่นปืน ดอกไม้ไฟ พล ุประทัด 

วัตถุระเบิดอื่น 
๔. [   ] ถูกแรงกระท าจากสัตว์ เช่นกัด ชน กระแทก 

ยกเว้นแมลง สัตว์มีพิษ – งู 
๕. [   ] ตกน้ า จมน้ า 
๖. [   ] สิ่งแปลกปลอมเขา้ห ูจมกู ตา คอ เช่น กา้งปลา ลกูปัดติดในจมกู 

ยกเว้นสิ่งแปลกปลอมอุดตันทางเดินหายใจหลอดลม 
๗. [   ] ถูกควันไฟและเปลวไฟ 
๘. [   ] ขาดอากาศหายใจแบบอื่น รวมสิ่งแปลกปลอมอุดตันหลอดลม

และการส าลกัควันไฟ ยกเว้นการจมน้ า 

 
๙. [   ] ถูกไฟฟา้ดูด 
๑๐. [   ] ถูกน้ าร้อนลวกหรือวัตถุร้อน 
๑๑. [   ] ได้รับสารพิษ เช่นน้ ายาเคมี สารเคมี ยาเกินขนาด ไอระเหย  

รวมทั้งสัตว์มีพิษ พืชมพีิษ 
๑๒. [   ] การจราจร เช่น ถกูรถชน 
๑๓. [   ] ถูกกระท าจากคนโดยไม่ตั้งใจ เช่นชนกระแทก เล่นผลักแล้วล้ม 
๑๔. [   ] จากการออกแรงมากเกินไป เช่น ดงึ ดันของหนักมากเกินไป 
๑๕. [   ] ถูกท ารา้ยร่างกาย หรือน่าจะถกูท าร้ายร่างกาย 
๑๖. [   ] ท าร้ายตนเอง 
๑๗. [   ] อื่น ๆ 
 

 

 

 

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๙) *๑๐

(๑.๓.๗) 

 



 

- 2 - 
 

ต าแหน่งการบาดเจ็บ 

 
 

ระบายต าแหน่งท่ีมีการบาดเจ็บทั้งหมด พร้อมระบุหมายเลขบาดแผล เพื่อบันทึกในช่องต่อไป 
 

หมายเลขบาดแผลตามรูป 
 

รายละเอียดการบาดเจ็บของบาดแผล 
(ระบุเลข ๑-๑๔  ตามตารางซ้ายมือสุด) 

รายละเอียดลักษณะการบาดเจ็บ 
๑. บาดแผลถลอก 
๒. บาดแผลฉีกขาด 
๓. บาดแผลท่ิมแทง 
๔. ฟกช้ า 
๕. บาดแผลจากวัตถุระเบิดหรือกระสุนปืน 
๖. บิดแพลง / เคล็ดขัดยอก 
๗. กระดูกเคล่ือน หรือหัก 
๘. แผลไหม้ น้ าร้อนลวก 
๙. ไฟฟ้าดูด/ ช๊อต 
๑๐. สารพิษ/ พิษแมลง 
๑๑. ขาดอากาศหายใจ 
๑๒. บาดเจ็บทรวงอก-อวัยวะช่องท้อง 
๑๓. บาดเจ็บสมอง 
๑๔. อื่น ๆ …………………………. 

บาดแผลหมายเลข  ๑  

บาดแผลหมายเลข  ๒  

บาดแผลหมายเลข  ๓  

บาดแผลหมายเลข  ๔  

บาดแผลหมายเลข  ๕  

บาดแผลหมายเลข  ๖  

บาดแผลหมายเลข  ๗  

บาดแผลหมายเลข  ๘  

การช่วยเหลือการบาดเจ็บ   
[   ] ไมต่้องรับการรักษาใด ๆ     [   ] ไดร้ับการรักษาพยาบาล  ที่   
 

 

[   ] ห้องพยาบาลของโรงเรียน 

[   ] ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย 

[   ] คลินิก 

[   ] โรงพยาบาลรัฐบาล 

[   ] โรงพยาบาลเอกชน 

[   ] ทันตแพทย์ 

[   ] อื่นๆ ………………….. 

 

 

 

 

 



 

 

 

แบบประเมินระบบอัคคีภัย 
 

ประเมินวันที่ .............................................................. ครั้งที ่………………………….. 

ชื่อผู้ประเมิน ...........................................................................................................  
 

รายการ
ประเมิน 

รายละเอียด 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ระบบอัคคีภัย มีแบบแปลนของอาคารติดทุกชั้น และผังแปลนห้อง   
มีแผนอพยพ ระบุชื่อผู้รับผิดชอบติดต้ังไว้ในท่ีท่ีเห็นได้โดยชัดเจน     
มีป้ายบอกทางหนีไฟ  ด้านใน  และด้านนอกของประตูทุกชั้น ด้วยตัวอักษร          
ท่ีมองเห็นชัดเจนมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า ๑๐ เซนติเมตร  พื้นสีเขียว ตัวอักษร          
สีขาว และป้ายรวมพลขนาดใหญ่ 

  

ถังดับเพลิง 
- ติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ บรรจุสารเคมี ชนิด ABC  หรือ CO2 ส าหรับ

ดับเพลิงท่ัวไป เครื่องละน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๔ กิโลกรัม ติดต้ังทุกระยะ ไม่เกิน  
๔๕  เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ ๑ เครื่อง  และติดต้ังเพิ่ม ในจุดท่ีมีความเสี่ยง
จากการเกิดอัคคีภัย เช่น ห้องครัว  ห้องซักรีด 

- ติดต้ังสูงไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร วัดจากพื้นถึงส่วนสูงสุดของถัง ในท่ีมองเห็น
สามารถ และอ่านค าแนะน าการใช้ได้ชัดเจน และสามารถเข้าใช้สอยได้
โดยสะดวก 

- ตรวจสอบน้ ายาในถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยลงบันทึก วัน เดือน ปี
ของการตรวจเช็ค 

  

ติดต้ัง  Smoke Detector ตัวจับควัน   เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ  
มีระบบท่อน้ าดับเพลิง   

  

มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย   อุปกรณ์ส่งสัญญาณ
ส่งเสียง หรือสัญญาณให้คนท่ีอยู่ในอาคารทุกชั้น ได้ยิน หรือทราบอย่างท่ัวถึง  มี
สัญลักษณ์ธงสีประจ าห้อง ก าหนดจุดรวมพลเป็นพื้นท่ีโล่งนอกอาคาร และเป็น
สถานที่ท่ีปลอดภัย 

  

มีหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในพื้นท่ีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ศูนย์บรรเทาสาธารณ
ภัย สถานีต ารวจ โรงพยาบาล เทศบาล/ องค์การบริหารส่วนต าบล ติดต้ัง ณ จุดท่ี
ทุกคนสามารถมองเห็นได้โดยชัดเจน 

  

มีระบบส่งต่อผู้ป่วย   

 

 

 

 

 

 

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๑๐)
 *๑๑

(๑.๓.๘) 

 



 

*๑๓ (๑.๔.๒) 
 

แบบบันทึกประวัตกิารได้รับวัคซีน 
 

สถานรับเลี้ยงเด็ก ………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

แขวง ……………………………………………………….. เขต ……………………………………………………. จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ด.ช./ด.ญ. ……………..……………………………………….……………………….อายุ……………ป…ี….....เดือน………………………….. 

วัคซีนพ้ืนฐานที่เด็กต้องได้รับ 

อาย ุ วัคซีนป้องกันโรค วันที่ได้รับ หมายเหตุ 

แรกเกิด - วัณโรค (บีซีจี)   

- ไวรัสตับอักเสบบ ี   

๒ เดือน - คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับเสบบี ครั้งท่ี ๑   

- โปลิโอ ครั้งท่ี ๑   

๔ เดือน - คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับเสบบี ครั้งท่ี ๒   

- โปลิโอ ครั้งท่ี ๒   

๖ เดือน - คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับเสบบี ครั้งท่ี ๓   

- โปลิโอ ครั้งท่ี ๓   

๙ เดือน - หัด หรือ หัด-คางทูม-หัดเยอรมนั ครั้งท่ี ๑   

๑ ปีครึ่ง - คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ครั้งท่ี ๔   

- โปลิโอ ครั้งท่ี ๔   

- ไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒   

๒ ปีครึ่ง - ไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งท่ี ๓   

๔ ปี - คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ครั้งท่ี ๕   

 - โปลิโอ ครั้งท่ี ๕   

ป.๑ - หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ครั้งท่ี ๒   

- วัณโรค (บีซีจี)*   

- คอตีบ-บาดทะยัก**   

- โปลิโอ**   

ป.๖ - คอตีบ-บาดทะยัก   

วัคซีนอื่นๆ 

อาย ุ วัคซีนป้องกันโรค วันที่ได้รับ หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

    
      

  หมายเหตุ  * หมายถึง  ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิดและไม่มีแผลเป็น (หากมีบันทึกหลักฐานว่า เคยได้รับมาก่อน 
   ไม่จ าเป็นต้องให้ซ้ าแม้ไม่มีแผลเป็นบริเวณที่ได้รับการฉีด) 

        ** หมายถึง  ให้เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และโปลิโอ ไม่ครบ ๕ ครั้ง 
 



 

*๑๔ (๑.๔.๒) 

แบบบันทึกปญัหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น 
 

ด.ช./ด.ญ. ……………..……………………………………….……………………..………….อายุ……………ปี…….....เดือน………………………….. 

สถานรับเลี้ยงเด็ก …………………………..………………………………………… เขต …………………………………………………………………… 
 

วันที่ 
อาการและการเจ็บป่วย/ 

ปัญหาสุขภาพที่พบ 
การดูแลรักษา/ 

การแนะน า 
ผู้ให้การรักษา/ 

หน่วยงาน 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

     หมายเหตุ : ๑. แบบบันทึกปัญหาสุขภาพ และการดูแลเบื้องต้น ใช้กรณีเด็กมีการเจ็บป่วย หรอืได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน  
   ๒. แบบบันทึกปัญหาสุขภาพ และการดูแลเบื้องต้น ควรอยู่ด้านหลัง/ คู่กับแบบบันทึกประวัติการได้รับวัคซีน 
   ๓. ควรน าแบบบันทึกปัญหาสุขภาพ และการดูแลเบื้องต้น ให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ให้การรักษาบันทึกทุกครั้ง 
 



 

*๑๙ (๑.๔.๕)  

แบบบันทึกการท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม สถานที่แปรงฟัน/ ที่ล้างมือ 
 

สถานรับเลี้ยงเด็ก ………………………….……………………………………………………………………………………………………………… 

แขวง ……………………………………………………….. เขต ……………………………………………………. จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

วัน/เดือน/ปี 
รายการการดูแลรักษา 

ท าความสะอาด 
เวลา 

ปัญหาที่พบ/ 
แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

ผู้รับผิดชอบ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



*๑๕ (๑.๔.๒) 

แบบคัดกรองอาการป่วยรายห้อง 

 

สถานรับเลี้ยงเด็ก ………………………….…………………………………………………………………  แขวง …………………………………………….. เขต ……………………………………………. จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ชื่อผู้เลี้ยงดูเด็ก……………………………………………………………………………………………………………………. จ านวนเด็กที่รับผิดชอบ………………………………………………………………………………………..คน 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
อายุ
(ปี) 

นน./
ส่วนสูง 

ประจ าเดือน ……………………………………………………… พ.ศ. …………………….. 

๑    ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ 

๒                                   

๓                                   

๔                                   

๕                                   

๖                                   

๗                                   

๘                                   

๙                                   

๑๐                                   

๑๑                                   

๑๒                                   
      หมายเหตุ   :  สัญลักษณ์ในการบันทึกข้อมลู 
          ๑. โรคที่พบบ่อย : หวัด = C มือ เท้า ปาก = H อุจจาระร่วง = D 
           ๒. การแยกเด็กป่วย : ไม่มีการแยกนอนแยกเล่น = ๐ แยกนอน = ๑ แยกเล่น = ๒ 
           ๓. ไม่มาเรียนให้ท าเครื่องหมาย x หากหยุดเรียนให้ใสส่ัญลักษณโ์รค/ ระบุโรค 
           ๔. กรณีเด็กได้ยารักษามาจากบ้าน ให้เขียนวงกลมล้อมรอบสญัลักษณ์โรค 
           ๕. กรณีมีคนที่บ้านป่วยด้วยโรคเดยีวกันก่อนเด็กป่วย ให้ท าเครื่องหมาย * 

หวัด   หมายถึง มีไข้ต่ าๆร่วมกับ มีน้ ามูกไหล หรือไอ หรือคัดจมูก จาม อาจมีอาการเจ็บคอเล็กน้อย 

มือ เท้า ปาก   หมายถึง มีอาการไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ร่วมกับมีจุดหรือตุ่มแดงอักเสบที่ลิ้น เหงือกและกระพุ้งแก้ม หรือพบตุ่มหรือผื่นนูนหรือ
ตุ่มพองใส บริเวณรอบๆ อักเสบและแดงที่ฝ่ามือฝ่าเท้า 

อุจจาระร่วงเฉียบพลัน   หมายถึง มีอาการถ่ายอุจจาระเหลว ต้ังแต่ ๓ ครั้งข้ึนไปใน ๑ วัน หรือถ่ายมีมูกเลือดอย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ า
จ านวนมากกว่า ๑ ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ าจ านวนมากกว่า ๑ ครั้งข้ึนไปใน ๑ วัน 
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