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คำนำ
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรือ่ งการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะช่วงปฐมวัย ซึง่ ถือเป็น
ช่วงวัยที่มีความสำคัญสูงสุดในการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ โดยเริ่มตั้งแต่
การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการ
สังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้บริบทของประเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงหลังการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรคหนึง่ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และวรรคสอง รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน
เข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัย
การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการดำเนินงานทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับหลายหน่วยงาน จึงจำเป็น
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อ
ให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ
ตามวัยและต่อเนื่อง
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติที่ดำเนินการ
จั ด ทำโดยคณะกรรมการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ ง ชาติ (ก.พ.ป.) โดยความร่ ว มมื อ ของผู้ แ ทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยให้ใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ และให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
พิจารณานำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับใหม่ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลและรับผิดชอบ มีการบริหาร
จัดการ ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ ดังกล่าว
และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี อันจะเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
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ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) หวังว่า เอกสารฉบับนี้
จะเป็นแนวทางการดำเนินงาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทุกสังกัด ผู้ปฏิบัติงานพัฒนา
เด็กปฐมวัย และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อช่วยกันเพิ่มคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่าง
เป็นรูปธรรม และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๔ กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงกรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องทุกคณะ และ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาซึง่ เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ทีไ่ ด้รว่ มกันจัดทำมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยฉบับนี้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนนำสู่การปฏิบัติ
ได้ประสบผลสำเร็จต่อไป
พลอากาศเอก
		
(ประจิน จั่นตอง)
		
รองนายกรัฐมนตรี
		ประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
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กิตติกรรมประกาศ
รัฐบาลปัจจุบนั (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก
เกี่ยวกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปฐมวัยอันหมายถึงเด็กแรกเกิด (รวมทั้ง
เด็กในครรภ์) จนถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑ และมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๔
วรรค ๑ และวรรค ๒ โดยในการดำเนินการดังกล่าว รัฐบาลได้จดั ให้มกี ารดำเนินงานหลายประการ
ที่มุ่งผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน ในกรอบเวลาที่เร่งด่วน
จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานมีภารกิจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงมี
หลายมาตรฐานของแต่ละสังกัดต่างกันไป ดังนัน้ การมีมาตรฐานเดียว จะเป็นแนวทางการดำเนินงาน
สำหรับหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจเกีย่ วข้องกับการเลีย้ งดู ดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย
ทุกระดับ เพื่อให้ง่ายต่อหน่วยปฏิบัติ และการมีผลบังคับใช้ รวมถึงการติดตามผล การมีมาตรฐาน
กลางเดียวกันจะทำให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานพัฒนาของหน่วยงานหรือสังกัดใด ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยของไทย
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) จึงเห็นควรให้มีการจัดทำมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อเชื่อมต่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และแผนพัฒนาต่างๆ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของ
ประเทศ และกรอบมาตรฐานคุณภาพปฐมวัยอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน
สำหรับหน่วยงานทุกสังกัดทัง้ ในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบตั ิ ซึง่ จะทำให้การพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ
เป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ รวมทั้งมีมาตรฐานกลางของประเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดบริการ ดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพทัดเทียม
ลดความเหลื่อมล้ำ
การจัดทำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ดำเนินการโดยความร่วมมือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในรูปของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ๓ คณะ ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
๒) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำร่างมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของการเลี้ยงดู การพัฒนา และ
การให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กปฐมวัย และ ๓) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
จัดทำร่างมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของการเลี้ยงดู การพัฒนา และการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย
สำหรับโรงเรียนอนุบาล และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
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เยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ๒ คณะ ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจปรับปรุงร่างมาตรฐาน
คุณภาพขัน้ ต่ำของการอบรมเลีย้ งดูเด็กปฐมวัยของสถานรับเลีย้ งเด็กเอกชน และ ๒) คณะอนุกรรมการ
ประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็ก โดยแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง รวมทั้งสิ้น ๕ คณะ โดยมี รองศาสตราจารย์นิตยา คชภักดี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์
นิตยา คชภักดี ประธานคณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานอื่นๆ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ร่วมกันจัดทำมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับนี้ และ
ดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยมาอย่างต่อเนือ่ ง สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ จะเป็นมาตรฐานกลางของประเทศซึ่งเชื่อมโยงและบูรณาการการดำเนินงาน
ร่ ว มกั น ในทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ ให้ เ ด็ ก ปฐมวั ย ทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งรอบด้ า น มี คุ ณ ภาพ
ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนือ่ ง และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคม
ได้อย่างเท่าเทียมกัน

(นางวัฒนาพร ระงับทุกข์)
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
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สารบัญ
			
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
- ความสำคัญของเด็กปฐมวัย
- อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยของชาติ
- เหตุผลที่ต้องมีมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
- วัตถุประสงค์
- กลุ่มเป้าหมาย
- สาระของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

หน้า
๑
๑
๒
๓
๔
๕
๗

ภาคผนวก ๑ คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
๑๕
- มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๔๓
- มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์
๑๓๐
		 การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	
- มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย
๑๙๗
ภาคผนวก ๒ แบบบันทึกการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๒๖๓

ภาคผนวก ๓ คำสั่งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

๒๘๑

ภาคผนวก ๔ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

๒๙๗

เอกสารอ้างอิง

๓๐๐

คณะผู้จัดทำ

๓๐๒
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มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ความสำคัญของเด็กปฐมวัย
ปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุกด้าน เป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทางด้าน
ต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดและเป็นฐานรากที่สำคัญสำหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อๆ ไป 

เด็ ก ในวั ย นี้ จึ ง เป็ น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ค วามสำคั ญ อย่ า งยิ่ ง ของประเทศ เด็ ก ปฐมวั ย ที่ ไ ด้ รั บ
การดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและจะเป็นกำลัง
สำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังคำกล่าวของ ศ.ดร.เจมส์ เจ เอคแมน นักเศรษฐศาสตร์
รางวั ล โนเบล ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ ว่ า “การลงทุ น พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เป็ น การลงทุ น ที่ คุ้ ม ค่ า
ให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว”
ดังนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นรากฐานที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของคน
ตลอดชี วิ ต และเป็ น การลงทุ น ที่ คุ้ ม ค่ า ที่ สุ ด กล่ า วคื อ เด็ ก เยาวชนและผู้ ใ หญ่ ที่ มี สุ ข ภาพดี
มีความสามารถเรียนรู้ ทำงานได้เก่ง และเป็นพลเมืองดีที่จะนำสู่ความสำเร็จในสังคมที่ท้าทาย
ในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างรอบด้านในช่วงปฐมวัย แต่คุณภาพของ
เด็กปฐมวัยยังเป็นจุดอ่อนที่เข้าขั้นวิกฤตของประเทศไทย ที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน รัฐและ
ทุกภาคส่วน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ครู / ผู้ ดู แ ลเด็ ก โรงเรี ย น องค์ ก รท้ อ งถิ่ น ทุ ก ระดั บ บุ ค ลากรพั ฒ นาสั ง คมทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน 

ภาคศาสนาและภาคธุรกิจ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของช่วงปฐมวัย ตระหนักใน
พันธกิจและลงมือช่วยกันทำให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในภาวะแวดล้อม
ที่ปลอดภัย
“เด็ ก ปฐมวั ย ” ตามระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ให้ความหมายของเด็กปฐมวัยว่า หมายถึง เด็กซึ่งมีอายุยังไม่ครบหกปีบริบูรณ์
และให้หมายความรวมถึงทารกในครรภ์มารดาด้วย

1
1-73.indd 1

6/11/19 11:05:51 AM

อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยของชาติ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยไว้หลายมาตรา คือ
		 มาตรา ๕๔ วรรคสอง กำหนดว่า “...รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการด้วย”
		 มาตรา ๒๕๘ ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดผล จ. ด้านการศึกษา (๑) ให้
สามารถเริ่มดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา ๕๔
วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๔๕) และฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓) มาตรา ๑๘ (๑) กำหนดให้การจัดการศึกษาปฐมวัย
จัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์
ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการ
พิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมาตรา ๑๓ (๑) ให้บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้ความสามารถในการ
อบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพ
คนทุ ก ช่ ว งวั ย และการสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ เป้ า หมายข้ อ ๓.๓ สถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน
เพิ่มขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพิ่มขึ้น 
โดยแนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เด็กเล็ก (๐-๒ ปี) ได้รับการดูแลและพัฒนาที่สมวัย
รอบด้านอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง มีการปรับระบบการบริหารจัดการการดูแลและพัฒนา
เด็กเล็ก (๐-๒ ปี) และการศึกษาปฐมวัย (๓-๕ ปี) ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนา
หลักสูตรและคู่มือการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ และการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการ
ตามวั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย สมรรถนะเด็ ก ปฐมวั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
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มาตรฐานอาเซียนและระดับสากล เพื่อการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาการรอบด้านสมวัยของ
เด็กปฐมวัย
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ได้กำหนด
นโยบายด้านเด็กปฐมวัย ไว้ดังนี้
๑. เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ
ตามวัยและต่อเนื่อง
๒. การพั ฒ นาเด็ ก ตามข้ อ ๑ ต้ อ งจั ด ให้ เ ป็ น ระบบและมี ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกั น 

โดยบูรณาการ ชัดเจนระหว่างหน่วยงานราชการ และที่ไม่ใช่ราชการ ระหว่างวิชาชีพที่สัมพันธ์กับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย และระหว่างระดับต่างๆ ของการบริหารราชการแผ่นเดินจากระดับชาติ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
๓. รัฐและทุกภาคส่วนต้องร่วมกันระดมทรัพยากรให้เพียงพอแก่การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามนโยบายข้อ ๑
นอกจากนี้ ได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพเด็ ก ปฐมวั ย โดยกำหนดไว้ ใ น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย เป้าประสงค์
ที่ ๑ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ และเป้าประสงค์ที่ ๒ คุณภาพของระบบบริการและระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

เหตุผลที่ต้องมีมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ในปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ ๖ ปี ที่มีพัฒนาการไม่สมวัย
เป็นจำนวนมาก นับเป็นวิกฤตร้ายแรงต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่สุดในการสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในสภาพสังคมที่บิดามารดาและ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความจำเป็น ต้องพาเด็กปฐมวัยไปรับบริการการดูแลและพัฒนาในรูปแบบ
ต่างๆ ที่มีคุณภาพแตกต่างเหลื่อมล้ำกันมาก ระหว่างกลุ่มมีโอกาสกับกลุ่มด้อยโอกาส ระหว่าง
การจัดการศึกษาเร่งเรียนจนเครียดกับแบบละเลยขาดความเอาใจใส่ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งจาก
มุมมองของการพัฒนาคุณภาพมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา
ที่ผ่านมาประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง องค์กรท้องถิ่น เอกชนจัดบริการดูแล
พั ฒ นา และจั ด การศึ ก ษาเด็ ก ปฐมวั ย หลากหลายรู ป แบบ โดยแต่ ล ะหน่ ว ยงานมี ม าตรฐาน
และเกณฑ์ ก ารประเมิ น แตกต่ า งกั น ตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน แม้ จ ะมี ก ารจั ด ทำมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในทางปฏิบตั มิ มี าตรฐานหลากหลายจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ น้น
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การประเมินตามภารกิจของหน่วยงาน และข้อจำกัดของการใช้มาตรฐานเดิม ที่ครอบคลุม
เฉพาะเด็กอายุ ๒-๕ ปี เท่านั้น ไม่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ยังต้องใช้หลายมาตรฐานทำให้ผู้ปฏิบัติสับสนและต้องทำงาน
ซ้ำซ้อน และยังไม่ได้นำผลการประเมินไปพัฒนาเท่าที่ควร 
ความก้าวหน้าในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของภาคส่วนต่างๆ ได้มหี น่วยงานร่วมกันดำเนินงาน
อย่างหลากหลาย เช่น การเพิ่มโอกาสให้ครู ผู้ดูแลเด็กได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
ปฐมวัย การมีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ครอบคลุมทัว่ ประเทศ การมีมาตรฐาน
ความปลอดภัย การบูรณาการงานภายในกระทรวง และการบูรณาการงานของ ๔ กระทรวงหลัก
ตลอดจนรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นาและให้ ก ารศึ ก ษาที่ เ หมาะสม
แก่เด็กปฐมวัย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำมาตรฐานกลางที่ทุกภาคส่วนจะใช้ร่วมกันได้
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) จึงเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย จัดทำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติขึ้นเป็นมาตรฐาน
กลางให้ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกันในการประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และ
จัดการศึกษาสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา เป็นการปรับกระบวนทัศน์ให้ใช้
เด็กเป็นที่ตั้งของการกำหนดมาตรฐาน คำนึงถึงการตอบสนองต่อสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับ
ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนามนุษย์แทนการใช้บริบทหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นที่ตั้ง
การมีมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับเดียวเป็นมาตรฐานกลาง ให้ทุกหน่วยงาน
ร่วมจัดทำ ร่วมใช้เป็นหลักประเมินการดำเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกันและประสานงาน เพื่อ
มุ่งเป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องและตอบสนองต่อการบูรณาการงาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยของ ๔ กระทรวงหลักและอีกหลายหน่วยงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่
๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย สร้างรากฐานที่แข็งแรงของ
พลเมืองคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแล พัฒนาและจัดการศึกษา และการดำเนินงานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ ๖ ปีบริบูรณ์ หรือ
ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่สามารถนำไปใช้ประเมินการดำเนินงานของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยในทุกสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการและความต่อเนื่องของการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
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กลุ่มเป้าหมาย
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง สถานที่รับดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ 

และการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยครอบคลุมตั้งแต่ทารกแรกเกิดถึง ๖ ปี หรือก่อนเข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ใช้ชื่อหลากหลายรวมทุกสังกัดในประเทศไทย ได้แก่
๑. กระทรวงมหาดไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียน
อนุบาล 
๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 
๓. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (สำนักพัฒนาสังคม) สถานรับเลี้ยง
เด็กกลางวัน (สำนักอนามัย) และโรงเรียนอนุบาล (สำนักการศึกษา) 
๔. กระทรวงสาธารณสุข : ศูนย์เด็กเล็กในโรงพยาบาล 
๕. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร : โรงเรี ย นอนุ บ าล (สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน) และโรงเรียนอนุบาลเอกชน (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) 
๖. หน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงเรี ย นอนุ บ าลสาธิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย กระทรวงกลาโหม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิ และองค์กรเอกชน

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศใช้แทน
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)
เพื่ อ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานและสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนทั่ ว ประเทศ ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการประเมิ น ผลการดำเนิ น งานและยกระดั บ คุ ณ ภาพ รวมถึ ง ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากต้นสังกัด และภายนอกจากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
โดยในการจัดทำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาร่ ว มดำเนินการ ได้แก่ กรมส่งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุ ข กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กรุงเทพมหานคร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
นอกจากนี้ผลการวิจัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมาตรฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานคุณภาพของอาเซียน มาตรฐานความปลอดภัย คู่มือเฝ้าระวัง 

คั ด กรองและส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการ DSPM เป็ น ต้ น นำมาใช้ ป ระกอบในการจั ด ทำมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้วย

5
1-73.indd 5

6/11/19 11:05:51 AM

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ถือเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่จำเป็นสำหรับ
การพัฒนาเด็กของประเทศ และเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานและ
จั ด บริ ก ารให้ เ ด็ ก ปฐมวั ย ได้ มี โ อกาสเริ่ ม ต้ น ชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพและเท่ า เที ย มกั น เพื่ อ ลด
ความเหลื่ อ มล้ ำ เป็ น การเพิ่ ม คุ ณ ภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด ในการนำประเทศไทย
สู่ความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ ๒๑
นอกจากนี้ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นเครื่องมือในการประเมิน
คุณภาพของการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุ
ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ ๖ ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งใช้ได้กับทุกบริบท
โดยได้มีการเทียบเคียงกับมาตรฐานของทุกหน่วยงานที่มีอยู่แล้วร่วมกับมาตรฐานคุณภาพของ
ภูมิภาคอาเซียนฯ ทั้งนี้ หากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีศักยภาพการให้บริการพัฒนาเด็กอย่าง
มี คุ ณ ภาพสู ง กว่ า มาตรฐานนี้ สามารถพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม เกณฑ์ ดั ง กล่ า วได้ ต ามบริ บ ท เช่ น 

สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเอกชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียน
อนุบาลทั้งรัฐและเอกชน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ฯลฯ
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สาระของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่
• มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
- จำนวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๖ ข้อ
• มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
- จำนวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๐ ข้อ
• มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
- ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) จำนวน ๒ ตัวบ่งชี้/๗ ข้อ
- ๓ ข ๓ ปี ถึง ๖ ปี (ก่อนเข้าเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑) จำนวน ๗ ตัวบ่งชี/้ ๒๒ ข้อ
สาระของมาตรฐานแต่ละด้าน มีดังนี้

มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 	๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 	๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ
๑.๒.๒ ผู้ บ ริ ห ารสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย /หั ว หน้ า ระดั บ ปฐมวั ย /ผู้ ด ำเนิ น
กิจการ มีคณ
ุ วุฒ/ิ คุณสมบัตเิ หมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๓ ครู / ผู้ ดู แ ลเด็ ก ที่ ท ำหน้ า ที่ ห ลั ก ในการดู แ ลและพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย 

มีวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม
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๑.๒.๔ บริ ห ารบุ ค ลากรจั ด อั ต ราส่ ว นของครู / ผู้ ดู แ ลเด็ ก อย่ า งเหมาะสม
พอเพียงต่อจำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 
เด็ก (อายุ)

อัตราส่วนครู/ผู้ดูแล : เด็ก(คน)

จำนวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม

ต่ำกว่า ๑ ปี

๑:๓

กลุ่มละไม่เกิน ๖ คน

ต่ำกว่า ๒ ปี

๑:๕

กลุ่มละไม่เกิน ๑๐ คน

ต่ำกว่า ๓ ปี

๑ : ๑๐

กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน

๓ ปี - ก่อนเข้า ป.๑

๑ : ๑๕

กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ คน

ตัวบ่งชี้ที่ 	๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
ตัวบ่งชี้ย่อย 
๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัย
๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพืน้ ทีเ่ ล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร
๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้
ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ
๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก
๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 
๑.๓.๗ จั ด ให้ มี ร ะบบป้ อ งกั น ภั ย จากบุ ค คลทั้ ง ภายในและภายนอก
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยง
ของพื้นที่
ตัวบ่งชี้ที่ 	๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ย่อย
๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก
และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น
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๑.๔.๒ มี แ ผนและดำเนิ น การตรวจสุ ข อนามั ย ประจำวั น ตรวจสุ ข ภาพ
ประจำปี และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
๑.๔.๓ อาคารต้องมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็ก
ที่เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์
๑.๔.๔ จัดให้มีพื้น ที่/ มุ มประสบการณ์ และแหล่ ง เรีย นรู้ใ นห้อ งเรี ย นและ
นอกห้องเรียน
๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด
ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก
๑.๔.๖ จั ด การระบบสุ ข าภิ บ าลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ครอบคลุ ม สถานที่ ป รุ ง
ประกอบอาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค
๑.๔.๗ จั ด อุ ป กรณ์ ภ าชนะและเครื่ อ งใช้ ส่ ว นตั ว ให้ เ พี ย งพอกั บ การใช้ ง าน
ของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

 

ตัวบ่งชี้ที่ 	๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
ตัวบ่งชี้ย่อย
๑.๕.๑ มี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า ง
พ่ อ แม่ / ผู้ ป กครองกั บ สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เกี่ ย วกั บ ตั ว เด็ ก และ
การดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม
๑.๕.๓ ดำเนิ น งานให้ ส ถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ก่ ชุ ม ชน
ในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู / ผู้ ดู แ ลเด็ ก ให้ ก ารดู แ ล และจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 	๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
ตัวบ่งชี้ย่อย
๒.๑.๑ มี แ ผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัย มีการดำเนินงานและประเมินผล
๒.๑.๒ จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่าง
หลากหลาย
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๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ
ของเด็ ก ที่ เรี ย นรู้ ด้ ว ยประสาทสั ม ผั ส ลงมื อ ทำ ปฏิ สั ม พั น ธ์ และ
การเล่น
๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อม
ภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 
๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 	๒.๒  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ
ตัวบ่งชี้ย่อย
๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณ
ที่เพียงพอ และส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม
๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย 

ฟันและช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ
๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผล
ภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง
๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตาม
กำหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 	๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร
ตัวบ่งชี้ย่อย
๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถาม
สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับ
ความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 
๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพื่อ
การสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนา
ตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการ
๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ
ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามลำดับพัฒนาการ
โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง 
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๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรูเ้ กีย่ วกับตัวเด็ก บุคคล สิง่ ต่างๆ สถานที 
่
และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ
๒.๓.๕ จั ด กิ จ กรรมและประสบการณ์ ด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 	๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดี
ตัวบ่งชี้ย่อย
๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรม
สร้ า งเสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งเด็ ก กั บ เด็ ก และการแก้ ไข
ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน
อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ ตนเอง โดยผ่ า นการเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย
ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและถนัด
๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย
ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว
โรงเรี ย น ชุ ม ชนและประเทศชาติ ด้ ว ยวิ ธี ที่ เ หมาะสมกั บ วั ย และ
พัฒนาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 	๒.๕  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป
ตัวบ่งชี้ย่อย
๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับ
ตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร
๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
แต่ละขั้น จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย
• สำหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน)
ตัวบ่งชี้ที่ 	๓.๑ ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น
รายบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 	๓.๒ ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) 
๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็ ก มี พั ฒ นาการด้ า นกล้ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก และสติ ปั ญ ญา
สมวัย (Fine Motor Adaptive) 
๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพฒ
ั นาการด้านการรับรูแ้ ละเข้าใจภาษา (Receptive 

Language) 
๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็ ก มี พั ฒ นาการการใช้ ภ าษาสมวั ย (Expressive
Language) 
๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม
(Personal Social) 
• สำหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑)
ตัวบ่งชี้ที่ 	๓.๑ ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น
รายบุคคล
๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย
๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ
ตัวบ่งชี้ที่ 	๓.๒ ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 	๓.๓ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว
และทรงตัวได้ตามวัย
๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงาน
ระหว่างตากับมือตามวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 	๓.๔ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย
๓.๔.๒ ข เด็ ก มี ค วามสนใจ และร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ อย่ า งสมวั ย ซึ่ ง รวม
การเล่น การทำงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา
๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำตาม
ข้อตกลง คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ได้สมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 	๓.๕ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และ
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ได้สมวัย
๓.๕.๒ ข เด็กมีพนื้ ฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ 

จำนวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย
๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย
๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย
๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ทำกิจกรรมให้สำเร็จสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 	๓.๖ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย
๓.๖.๒ ข เด็ ก มี ทั ก ษะในการดู รู ป ภาพ สั ญ ลั ก ษณ์ การใช้ ห นั ง สื อ รู้ จั ก
ตั ว อั ก ษร การคิ ด เขี ย นคำ และการอ่ า นเบื้ อ งต้ น ได้ ส มวั ย และ
ตามลำดับพัฒนาการ
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๓.๖.๓ ข เด็ กมี ทั ก ษะการวาด การขี ด เขี ย นตามลำดั บ ขั้ น ตอนพั ฒ นาการ
สมวัย นำไปสู่การขีดเขียนคำที่คุ้นเคย และสนใจ
๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทย
เป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 	๓.๗ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๗.๑ ข เด็ ก มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งสมวั ย และแสดงออกถึ ง การ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย
๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้นำ
และผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียน
------------------------------
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คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ความเป็นมา
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ได้เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพเด็ ก ปฐมวั ย จั ด ทำมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ ง ชาติ ขึ้ น เป็ น
มาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกันในการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา 

และจัดการศึกษาสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา โดยมีการประสานงาน
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ทั้งสองคณะ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล) ร่วมกับคณะทำงาน
ปรับปรุงมาตรฐานฯ คณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) นับว่าเป็นการปรับกระบวนทัศน์ ให้ใช้
เด็กเป็นที่ตั้งของการกำหนดมาตรฐาน คำนึงถึงการตอบสนองต่อสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคน
พึงได้รับ ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนามนุษย์แทนการใช้บริบทหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นทีต่ งั้  

การมีมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับเดียวเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงาน
ร่วมจัดทำ ร่วมใช้เป็นหลักประเมินการดำเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกันและประสานงาน เพื่อ
มุ่งเป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนาคุณภาพ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติที่ชัดเจน สามารถนำไปใช้ประเมินเพื่อพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
บริ บ ทต่ า งๆ โดยผู้ ใช้ มี ภู มิ ห ลั ง และมาจากต้ น สั ง กั ด ที่ แ ตกต่ า งกั น การจั ด ทำคู่ มื อ อั น นำไป
สู่การปฏิบัติ ดำเนินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ๓ ด้าน ตามตัวบ่งชี้ และแบบ
ประเมินต้องสร้างความเข้าใจ มีข้อมูลที่เหมาะกับการใช้งานและแหล่งอ้างอิงเพื่อเป็นแนวทาง
สู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย สร้างรากฐานที่แข็งแรงของ
พลเมืองคุณภาพต่อไป
การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้
๑. สร้างการรับรู้ความเข้าใจกระบวนการประเมิน ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้วยการใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
สำหรับบุคลากร ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน ๔ กระทรวงหลัก และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
๒. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่ ง ชาติ เพื่ อ บู ร ณาการการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งเป็ น
รูปธรรม
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๓. ดำเนินการให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ๔ กระทรวง
และภาคีเครือข่ายดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติอย่างทั่วถึง เช่น 

เผยแพร่ ใ นระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ในเว็ บ ไซต์ อ อนไลน์ สร้ า งความตระหนั ก ในสื่ อ
สาธารณะเพื่อให้ครอบครัวและสังคมมีส่วนร่วมรับรู้ และพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๔. มีการพัฒนาพิจารณารวบรวมข้อมูล สรุปผลการติดตาม และรายงานความก้าวหน้า
ผลการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ในระดับท้องถิ่น อำเภอ
รายงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) หรือ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รายงานต่อคณะกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อพัฒนาคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นคู่มือในการสรุปผลการประเมิน โดยการศึกษาคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พร้อมรายการเกณฑ์การพิจารณาตามตัวบ่งชี้ และแบบบันทึกผลการประเมิน 

ผลการประเมินที่ได้เป็นระดับคุณภาพที่ระบุประเด็นเฉพาะเจาะจงที่ต้องปรับปรุง ที่สามารถ
นำไปใช้ประเมินการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดบริการและความต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย

คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพของการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทุกสังกัด ที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ ๖ ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่
• มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
- จำนวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๖ ข้อ
• มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

และการเล่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
- จำนวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๐ ข้อ
• มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
- ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) จำนวน ๒ ตัวบ่งชี้/๗ ข้อ
- ๓ ข ๓ ปี ถึง ๖ ปี (ก่อนเข้าเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑) จำนวน ๗ ตัวบ่งชี/้ ๒๒ ข้อ
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การประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ ที่เน้นการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เหมาะสม
สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล พิจารณาตามตัวบ่งชี้เป็นรายข้อย่อย ๔ ระดับคะแนน คือ 

ไม่ผ่าน (๐) ผ่านขั้นต้น (๑) ดี (๒) และดีมาก (๓) นำคะแนนมาตรฐานแต่ละด้าน คิดเป็นร้อยละ
แล้วนำมารวมกัน ๓ ด้าน เฉลี่ยเป็นคะแนนรวม และนับจำนวนข้อที่ไม่ผ่านต้องปรับปรุง มาเป็น
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ดังตาราง
การสรุปผลการประเมินของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ
ระดับคุณภาพ
		

เกณฑ์การพิจารณา
คะแนนเฉลี่ย

จำนวนข้อที่ต้องปรับปรุง

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

ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐

๑๖ ข้อขึ้นไป

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ถือเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานของประเทศซึ่ง
ใช้ ไ ด้ กับทุกบริบท โดยได้มีการเทียบเคี ย งกั บ มาตรฐานของทุ ก หน่ ว ยงานที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ร่ ว มกั บ
มาตรฐานคุณภาพของภูมิภาคอาเซียนฯ ทั้งนี้ หากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีศักยภาพการให้
บริการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานนี้ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมเกณฑ์ดังกล่าวได้
ตามบริบท เช่น สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเอกชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการ
พิเศษ โรงเรียนอนุบาลทั้งรัฐและเอกชน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ฯลฯ 
ในกรณีทสี่ ถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ผา่ นการประเมินตามมาตรฐานนี้ คือ ระดับคุณภาพ D 

(ต้องปรับปรุง) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับชุมชนและสังคมจะต้องช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อ
ให้ดำเนินการได้ตามมาตรฐานขั้นต้นเป็นอย่างน้อย แต่ไม่ควรปรับลดเกณฑ์ให้ต่ำลงเนื่องจาก
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับนี้ถือเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเด็ก
ของประเทศ และเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานและจัดบริการให้
เด็ ก ปฐมวั ย ได้ มี โ อกาสเริ่ ม ต้ น ชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพและเท่ า เที ย มกั น เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ ำ
เป็นการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดในการนำประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้า
มั่นคง ยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ ๒๑
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มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
สำหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑)
  มาตรฐานด้านที่ ๑ 	 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่		

ชื่อตัวบ่งชี้

จำนวนข้อย่อย

๑.๑

การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

๓

๑.๒

การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด

๔

๑.๓

การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย

๘

๑.๔

การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้

๗ 

๑.๕

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

๔ 

  มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่		

ชื่อตัวบ่งชี้

จำนวนข้อย่อย

๒.๑

การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

๕

๒.๒

การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ

๕

๒.๓

การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร

๕

๒.๔

การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรม
และความเป็นพลเมืองดี

๓

๒.๕

การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป

๒ 

20
1-73.indd 20

6/11/19 11:05:52 AM

มาตรฐานด้านที่ ๓ 	 คุณภาพของเด็กปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่		

ชื่อตัวบ่งชี้

จำนวนข้อย่อย

  สำหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน)
๓.๑ ก

เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย

๑

๓.๒ ก

เด็กมีพัฒนาการสมวัย

๖

  สำหรับเด็ก อายุ 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

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ

๓

๓.๕ ข

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์

๕

๓.๖ ข

เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร

๔

๓.๗ ข

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี

๔
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ต้องปรับปรุง

๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
		 ❏ ๑. จัดทำหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของกระทรวงศึกษาธิการ
		 ❏ ๒. นำหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ไปใช้อบรมเลีย้ งดูเด็กตามวิถชี วี ติ ประจำวัน
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้
		 ❏ ๓. ประเมินผลการนำหลักสูตรสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยไปใช้ 
		 ❏ ๔. นำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดำเนินงานตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑ และ ๒

ไม่มหี ลักสูตร
ดำเนินงานตาม
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รายการพิจารณา
และไม่มกี ารปฏิบตั ิ
ข้อ ๑ และ ๒
อย่างเป็นระบบ

๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ไม่มแี ผนและ
		 ❏ ๑. จัดทำแผนบริหารจัดการสถานพัฒนา
ไม่มกี ารปฏิบตั ิ
เด็กปฐมวัย โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/
อย่างเป็นระบบ
หน่วยงานทีก่ ำกับดูแล
		 ❏ ๒. ปฏิบตั ติ ามแผนการบริหารจัดการ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
		 ❏ ๓. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
		 ❏ ๔. นำผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

			

ดี

ดีมาก

ดำเนินงานตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑, ๒ และ ๓

ดำเนินงานตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑, ๒ และ ๓

ดำเนินงานตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ

ดำเนินงานตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

- หลักสูตรสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
- บันทึก/รายงาน
ผลการดำเนินงาน
- บันทึกการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตร

- แผนการบริหารจัดการ
ตามบริบทของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
- บันทึก/รายงานผล
การดำเนินงาน
- บันทึกการปรับปรุง/
พัฒนาแผนและ
การดำเนินงาน

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

มาตรฐานด้านที่ ๑
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๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ไม่มกี ารรวบรวม
		 ❏ ๑. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
และจัดเก็บข้อมูล
ในการบริหารจัดการและข้อมูลเกีย่ วกับเด็ก อย่างเป็นระบบ
		 ❏ ๒. นำข้อมูลทีจ่ ดั เก็บไปใช้ประโยชน์
		 ❏ ๓. ประมวลผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานประจำปี
		 ❏ ๔. บริหารจัดการข้อมูลทีเ่ ป็นระบบอย่างครบถ้วน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบนั

มีและดำเนินการ
ตามรายการพิจารณา
ข้อ ๑ และ ๒

มีและดำเนินการ
ตามรายการพิจารณา
ข้อ ๑, ๒ และ ๓

มีและดำเนินการ
ตามรายการพิจารณา
ครบทุกข้อ

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้
อ
รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
๑		
๒
๓
			
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		
ดี
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  (ต่อ)

- เอกสาร/หลักฐาน
แสดงข้อมูลทีจ่ ดั เก็บ
- รายงานผลการ
ประมวลผล
- รายงานประจำปี/
รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
- ระบบสารสนเทศ
ทีม่ ขี อ้ มูลเป็นปัจจุบนั
- ข้อมูลเลขประจำตัว 
๑๓ หลักของเด็ก

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

24

1-73.indd 24

6/11/19 11:05:53 AM

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ
ไม่มกี ารบริหารจัดการ บริหารจัดการ
		 ❏ ๑. จัดทำโครงสร้าง คุณสมบัตแิ ละอัตรากำลัง
บุคลากรตาม
ตามข้อ ๑, ๒ และ ๓
		 ❏ ๒. มีกระบวนการคัดเลือก โดยคำนึงถึง
ข้อพิจารณา
สุขภาพกายสุขภาพจิต
		 ❏ ๓. ไม่ใช้สารเสพติด ไม่เคยได้รบั โทษการกระทำ
ความผิดทีเ่ กีย่ วกับความรุนแรง โทษทีเ่ กีย่ วกับ
การกระทำผิดต่อเด็ก
		 ❏ ๔. มีการตรวจสุขภาพประจำปีทกุ คนและ
ประเมินความเครียดด้วยตนเอง
โดยมีการช่วยเหลือทีจ่ ำเป็น
		 ❏ ๕. ติดตาม สนับสนุนการทำงานของบุคลากร
โดยจัดให้มสี วัสดิการและได้รบั สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด 
		 ❏ ๖. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง

			

ดี

ดีมาก

บริหารจัดการตาม
บริหารจัดการ
ข้อ ๑, ๒, ๓ และ
ครบทุกข้อ
อีก ๑ ข้อ
ตามรายการพิจารณา
(ข้อ ๔ หรือ ๕ หรือ ๖)

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานทีส่ งั กัด

- แผนผังโครงสร้าง
และระเบียบปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากร
- กฎระเบียบการรับ
บุคลากรตามหน่วยงาน
ต้นสังกัด
- เอกสาร/ภาพถ่าย
กิจกรรม/บันทึก
การประชุม
- แฟ้มประวัตสิ ขุ ภาพ
บุคลากรทุกคน

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา
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๑.๒.๒ ผูบ้ ริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้า
ไม่มกี ารบริหารจัดการ บริหารจัดการ
ระดับปฐมวัย/ผูด้ ำเนินกิจการ มีคณ
ุ วุฒ/ิ
บุคลากรตาม
ตามข้อ ๑ และ ๒
		 คุณสมบัตเิ หมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อพิจารณา
		 ❏ ๑. มีวฒ
ุ ทิ างการศึกษาไม่ตำ่ กว่าปริญญาตรี
สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย
- กรณีทมี่ วี ฒ
ุ ปิ ริญญาตรีสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
(จิตวิทยา แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข  
					 คหกรรม) ต้องมีการศึกษารายวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเด็กปฐมวัยอย่างน้อย ๓ หน่วยกิต  
(ไม่ตำ่ กว่า ๔๕ ชัว่ โมง)
- กรณีทมี่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาปริญญาตรีไม่ตรง
ตามทีก่ ำหนด ต้องมีประสบการณ์ 
ในการทำงานเกีย่ วกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
อย่างต่อเนือ่ งมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี  
และผ่านการฝึกอบรมไม่ตำ่ กว่า ๔๕ ชัว่ โมง 
		 ❏ ๒. สนับสนุน กำกับติดตาม การปฏิบตั หิ น้าที่
ของบุคลากรให้เป็นไปตามแผน
		 ❏ ๓. จัดกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์เพือ่ การสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างบุคลากร 
ครอบครัวของเด็กและเครือข่ายภายนอก
		 ❏ ๔. เป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ ง

บริหารจัดการตาม
ข้อ ๑, ๒ และ   ๓

บริหารจัดการ
ครบทุกข้อ
ตามรายการพิจารณา

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้
อ
รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
๑		
๒
๓
			
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		
ดี
ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานทีส่ งั กัด (ต่อ)

- ใบแสดงคุณวุฒกิ ารศึกษา
- ข้อกำหนดเกีย่ วกับ
บทบาทหน้าที่
ของบุคลากร
- หลักฐานการผ่าน
การอบรม
- เอกสารผลการประเมิน
เช่น เอกสารความ
พึงพอใจของผูร้ บั บริการ
ผูร้ ว่ มงาน ใบรับรอง
จากหน่วยงานอืน่

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา
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๑.๒.๓ ครู/ผูด้ แู ลเด็กทีท่ ำหน้าทีห่ ลักในการดูแลและพัฒนา
เด็กปฐมวัย มีวฒ
ุ กิ ารศึกษา/คุณสมบัตเิ หมาะสม
		 ❏ ๑. ผูท้ ำหน้าทีค่ รูมใี บประกอบวิชาชีพครู
มีวฒ
ุ ทิ างการศึกษาไม่ตำ่ กว่าปริญญาตรี
สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย
หรือกรณีทมี่ วี ฒ
ุ ปิ ริญญาตรีสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
(ครูสาขาอืน่ ทีไ่ ม่ใช่เอกปฐมวัย จิตวิทยา
แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข คหกรรม)
ต้องมีการศึกษารายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เด็กปฐมวัยอย่างน้อย ๓ หน่วยกิต 
(ไม่ตำ่ กว่า ๔๕ ชัว่ โมง)
		 ❏ ๒. ผูท้ ที่ ำหน้าทีผ่ ชู้ ว่ ยครู กรณีทวี่ ฒ
ุ กิ ารศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่ตำ่ กว่า ๑๘ ปี 
มีประสบการณ์ทำงานพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี หรือผ่าน
การฝึกอบรมเกีย่ วกับการดูแลและพัฒนา
เด็กปฐมวัย ตามทีส่ ว่ นราชการรับรอง 
หรืออยูใ่ นระหว่างการอบรมดังกล่าว 
ภายในระยะเวลา ๑ ปี
		 ❏ ๓. ครู/ผูด้ แู ลเด็กได้รบั การพัฒนาต่อเนือ่ ง
ระหว่างประจำการ อย่างน้อยปีละ 
๒๐ ชัว่ โมง

			
ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
(ตาม ข้อ ๑ และ ๒)
น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
ของจำนวนครู/
ผูด้ แู ลทัง้ หมด

ต้องปรับปรุง

ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
(ตาม ข้อ ๑ และ ๒)
ร้อยละ ๒๕-๕๐
ของจำนวนครู/ผูด้ แู ล
ทัง้ หมด (หากมีจำนวน
ทัง้ หมด น้อยกว่า ๔ คน
ต้องมีอย่างน้อย ๑ คน
ทีเ่ ข้าเกณฑ์)

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
(ตาม ข้อ ๑ และ ๒)
ร้อยละ ๕๑-๗๕
ของจำนวนครู/ผูด้ แู ล
ทัง้ หมด และมีขอ้ ๓

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
- ใบแสดงคุณวุฒิ
มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม - หลักฐานการผ่าน
(ตาม ข้อ ๑ และ ๒)
การอบรม
มากกว่าร้อยละ
- ใบรับรองการอบรม
๗๕ ขึน้ ไป ของจำนวน หรือเอกสารการอบรม
ครู/ผูด้ แู ลทัง้ หมด
และมีขอ้ ๓

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานทีส่ งั กัด (ต่อ)
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๑ : ๑๐

ต่ำกว่า
๓ ปี

๑ : ๑๕

๑:๕

ต่ำกว่า
๒ ปี

๓ ปี - 
ก่อนเข้า
ป.๑

๑:๓

อัตราส่วนครู/
ผูด้ แู ล : เด็ก 	
(คน)

ต่ำกว่า
๑ ปี

เด็ก
(อายุ
		 )

กลุม่ ละไม่เกิน ๓๐ คน

กลุม่ ละไม่เกิน ๒๐ คน

กลุม่ ละไม่เกิน ๑๐ คน

กลุม่ ละไม่เกิน ๖ คน

จำนวนเด็ก
ในกลุม่ กิจกรรม

๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผูด้ แู ลเด็ก
ไม่เป็นไปตาม
มีการบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจำนวนเด็กในแต่ละกลุม่ อายุ อัตราส่วนและ
ตามข้อ ๑
		 ❏ ๑. มีอตั ราส่วนและกลุม่ กิจกรรมตามเกณฑ์
กลุม่ กิจกรรมทีก่ ำหนด
ทีก่ ำหนด (บุคลากรประจำ/เต็มเวลา)
		 ❏ ๒. มีอตั ราส่วนและกลุม่ กิจกรรมดีกว่าเกณฑ์
ทีก่ ำหนด (บุคลากรประจำ/เต็มเวลา)
		 ❏ ๓. สามารถจัดหาครูหรือผูด้ แู ลเด็กทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์มาช่วยเสริมในการจัดกิจกรรม

มีการบริหารจัดการ
ตามข้อ ๑ และ ๒

มีการบริหารจัดการ
ครบทุกข้อตาม
รายการพิจารณา

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้
อ
รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
๑		
๒
๓
			
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		
ดี
ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานทีส่ งั กัด (ต่อ)

๑. เอกสาร/หลักฐานบ่งชี้
จำนวนครู/ผูด้ แู ลเด็ก
และเด็กปฐมวัย ได้แก่
- ทะเบียนเด็ก
แสดงจำนวนและ
อายุของเด็ก
- จำนวนครู/ผูด้ แู ลเด็ก
ทีป่ ฏิบตั งิ านจริง
๒. หลักฐานทีแ่ สดงว่า
มีครูหรือผูด้ แู ลเด็ก 
(ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์) มาช่วยเสริม
ในการจัดกิจกรรม

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา
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ต้องปรับปรุง

๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพือ่ ความปลอดภัย ไม่มแี ผนและไม่มี
อย่างเป็นระบบ
การปฏิบตั ิ
		 ❏ ๑. จัดทำนโยบายและแผนทีค่ รอบคลุม
อย่างเป็นระบบ
โครงสร้างอาคารบริเวณทีต่ งั้ ภายใน
ภายนอกอาคาร วัสดุอปุ กรณ์ทกุ ชนิด
รวมทัง้ ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
		 ❏ ๒. ปฏิบตั ติ ามแผนอย่างเป็นระบบและ
มีการสำรวจ ค้นหาจุดเสีย่ ง เพือ่ หาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขเป็นระยะอย่างต่อเนือ่ ง
		 ❏ ๓. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
		 ❏ ๔. นำผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม
เพือ่ ความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ

			

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

มีการดำเนินงาน
ตามรายการพิจารณา
ข้อ ๑ และ ๒

มีการดำเนินงาน
ตามรายการพิจารณา
ข้อ ๑, ๒ และ ๓

มีการดำเนินงาน
ตามรายการพิจารณา
ครบทุกข้อ

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพือ่ ความปลอดภัย

- แผนการจัดการ
ด้านสภาพแวดล้อม
เพือ่ ความปลอดภัย
อย่างเป็นระบบ
- แบบบันทึกการสำรวจ
ค้นหาจุดเสีย่ ง
- บันทึกการติดตาม
ประเมินผลการสำรวจ
อย่างสม่ำเสมอ
- บันทึกการปรับปรุง/
พัฒนาแผนและ
การดำเนินงาน

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา
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๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมัน่ คง ตัง้ อยูใ่ นบริเวณ
ไม่มกี ารจัดการ
และสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัย
ตามรายการพิจารณา
		 ❏ ๑. โครงสร้างและตัวอาคารมัน่ คง มีขอบเขต
และทางเข้า-ออกทีช่ ดั เจน
		 ❏ ๒. บริเวณทีต่ งั้ ปลอดภัยสะอาดไม่อยูใ่ กล้แหล่ง
มลพิษทางอากาศ น้ำ ดิน เว้นแต่มมี าตรการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการป้องกันอันตราย
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
		 ❏ ๓. ติดตามประเมินผลการสำรวจสม่ำเสมอ
อย่างน้อยทุก ๓ เดือน และแก้ไขในส่วน
ทีม่ โี อกาสเกิดอันตรายได้มากอย่างเร่งด่วน
		 ❏ ๔. นำผลการประเมิน ปรับปรุง/พัฒนาระยะยาว

มีการดำเนินงาน
ตามรายการพิจารณา
ข้อ ๑ และ ๒

มีการดำเนินงาน
ตามรายการพิจารณา
ข้อ ๑, ๒ และ ๓

มีการดำเนินงาน
ตามรายการพิจารณา
ครบทุกข้อ

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้
อ
รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
๑		
๒
๓
			
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		
ดี
ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพือ่ ความปลอดภัย (ต่อ)

- แบบประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอก
อาคารเพือ่ ความปลอดภัย
- บันทึกการติดตาม
ประเมินตามแผน
อย่างสม่ำเสมอ
- บันทึกการปรับปรุง/
พัฒนาแผนและ
การดำเนินงาน

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา
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ต้องปรับปรุง

๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพืน้ ทีเ่ ล่น/สนามเด็กเล่น
ไม่มกี ารจัดการตาม
และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร
รายการพิจารณา
		 ❏ ๑. สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยมีความปลอดภัย เครือ่ งเล่นสนาม
มีความเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็ก
ตามวัย
		 ❏ ๒. พืน้ ทีเ่ ล่น/สนามเด็กเล่น เป็นทีป่ ลอดภัย
ในการเล่นของเด็ก มีการสำรวจความเสีย่ ง
ของพืน้ ทีเ่ ล่น สนามเด็กเล่นอย่างต่อเนือ่ ง
		 ❏ ๓. ติดตามประเมินการดำเนินงาน ข้อ ๑ และ ๒
สม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน และแก้ไข
ในส่วนทีม่ โี อกาสเกิดอันตรายได้มาก
อย่างเร่งด่วน
		 ❏ ๔. นำผลการประเมินวิเคราะห์เพือ่ ปรับปรุง/
พัฒนา

			

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

มีการจัดการ
ตามข้อ ๑ และ ๒

มีการจัดการ
ตามข้อ ๑, ๒ และ ๓

มีการจัดการครบ
ตามรายการพิจารณา

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพือ่ ความปลอดภัย (ต่อ)

- แบบประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอก
อาคารเพือ่ ความปลอดภัย
- แบบคัดกรองความเสีย่ ง
ของพืน้ ทีเ่ ล่น/
สนามเด็กเล่น
- บันทึก/รายงาน
ผลการดำเนินงาน
- บันทึกการปรับปรุง/
พัฒนาแผนและ
การดำเนินงาน

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา
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ต้องปรับปรุง

๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภณ
ั ฑ์
ไม่มกี ารจัดการตาม
อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน รายการพิจารณา
และเพียงพอ
		 ❏ ๑. สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความปลอดภัย
		 ❏ ๒. ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์เครือ่ งใช้ปลอดภัย  
มีทะเบียนควบคุมตรวจสอบสม่ำเสมอ
ให้ใช้งานได้ครบถ้วนไม่ชำรุด และเป็นปัจจุบนั
		 ❏ ๓. ติดตามประเมินการดำเนินงาน ข้อ ๑ และ ๒
สม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน และแก้ไข
ในส่วนทีม่ โี อกาสเกิดอันตรายได้มาก  
อย่างเร่งด่วน
		 ❏ ๔. นำผลการประเมินวิเคราะห์เพือ่ ปรับปรุง    
พัฒนา

			

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

มีการจัดการ
ตามข้อ ๑ และ ๒

มีการจัดการ
ตามข้อ ๑, ๒ และ ๓

มีการจัดการครบ
ตามรายการพิจารณา

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพือ่ ความปลอดภัย (ต่อ)

- แบบประเมิน
สภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร 
เพือ่ ความปลอดภัย
- แบบประเมินอุปกรณ์
ผลิตภัณฑ์ เครือ่ งใช้
เพือ่ ความปลอดภัย
- ทะเบียนควบคุม
ตรวจสอบ และคัดแยก
ของทีช่ ำรุด
- บันทึก/รายงาน
ผลการดำเนินงาน
- บันทึกการปรับปรุง/
พัฒนาแผนและ
การดำเนินงาน

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา
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ต้องปรับปรุง

๑.๓.๕ จัดให้มขี องเล่นทีป่ ลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวน
ไม่มกี ารจัดการตาม
		 เพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก รายการพิจารณา
		 ❏ ๑. ของเล่นปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
(มอก.) และเหมาะสมตามพัฒนาการ
ของเด็กตามวัย
		 ❏ ๒. มีทะเบียนควบคุมตรวจสอบสม่ำเสมอ
ให้มจี ำนวนเพียงพอเหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการของเด็กและมีความสะอาด
ใช้งานได้ครบถ้วนไม่ชำรุด และเป็นปัจจุบนั
		 ❏ ๓. ติดตามประเมินการดำเนินงาน ข้อ ๑ และ ๒  
สม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน และแก้ไข 
ในส่วนทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการเกิดอันตราย
		 ❏ ๔. นำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพือ่ ปรับปรุง/ 
พัฒนาการจัดหาและบำรุงรักษาอย่างต่อเนือ่ ง

			

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

มีการจัดการ
ตามข้อ ๑ และ ๒

มีการจัดการ
ตามข้อ ๑, ๒ และ ๓

มีการจัดการครบ
ตามรายการพิจารณา

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพือ่ ความปลอดภัย (ต่อ)

- แบบประเมินของเล่น
เพือ่ ความปลอดภัย
- แบบบันทึกผลิตภัณฑ์
ของเล่น ของใช้อนั ตราย
- บันทึก/รายงาน
ผลการดำเนินงาน
- บันทึกการปรับปรุง/
พัฒนาแผนและ
การดำเนินงาน

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา
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๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย
ไม่มกี ารจัดการตาม
		 ❏ ๑. สำรวจการเดินทางของเด็กและวางแผน
รายการพิจารณา
การดำเนินงานเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย
ในการเดินทางของเด็ก
		 ❏ ๒. ให้ความรู้ สร้างวินยั และฝึกทักษะเด็ก
ในการเดินทางไป-กลับอย่างปลอดภัย
		 ❏ ๓. ปรับปรุงโครงสร้างและการปฏิบตั ิ
เพือ่ สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกัน
การบาดเจ็บในการเดินทางของเด็ก 
		 ❏ ๔. สร้างความตระหนักและให้ความรู้
กับผูป้ กครองและชุมชน เพือ่ ร่วมกันสนับสนุน
ให้เด็กเดินทางได้อย่างปลอดภัย
		 ❏ ๕. มีการประเมินผลการดำเนินงานและ
พัฒนาปรับปรุง

มีการจัดการ
ตามข้อ ๑, ๒ และ ๓

มีการจัดการ
ตามข้อ ๑, ๒, ๓  
และ ๔

มีการจัดการครบ
ตามรายการพิจารณา

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้
อ
รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
๑		
๒
๓
			
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		
ดี
ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพือ่ ความปลอดภัย (ต่อ)

- แบบประเมิน
การเดินทางทีป่ ลอดภัย
สำหรับเด็กปฐมวัย
- บันทึก/รายงาน
ผลการดำเนินงาน
- บันทึกการปรับปรุง/
พัฒนาแผนและ
การดำเนินงาน

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา
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๑.๓.๘ จัดให้มรี ะบบรับเหตุฉกุ เฉิน ป้องกันอัคคีภยั /ภัยพิบตั ิ
ตามความเสีย่ งของพืน้ ที่
		 ❏ ๑. แผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
		 ❏ ๒. ฝึกซ้อมแผนอพยพให้กบั บุคลากรและ
เด็กทุกคนเสมือนเกิดเหตุจริง อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครัง้
		 ❏ ๓. มีการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการ
		 ❏ ๔. นำผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา

๑.๓.๗ จัดให้มรี ะบบป้องกันภัยจากบุคคลทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
		 ❏ ๑. มีระบบป้องกันภัยจากบุคคล ตรวจสอบ
การเข้า-ออก การรับและส่งเด็ก
		 ❏ ๒. สร้างความตระหนักให้บคุ ลากรทุกฝ่าย
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยของเด็กจากบุคคลทัง้ ภายใน
และภายนอก เมือ่ พบสิง่ ทีน่ า่ สงสัย
ต้องรายงานให้ครูเวรประจำวันทราบ
เพือ่ ป้องกันและแก้ไข
		 ❏ ๓. มีการบันทึกและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผน
		 ❏ ๔. มีการนำผลจากการประเมินไปพัฒนา
และปรับปรุง
ไม่มมี าตรการและ
การดำเนินงานตาม
รายการพิจารณา

ไม่มมี าตรการและ
การดำเนินงานตาม
รายการพิจารณา

มีการจัดการ
ตามข้อ ๑ และ ๒

มีการจัดการ
ตามข้อ ๑ และ ๒

มีการจัดการ
ตามข้อ ๑, ๒ และ ๓

มีการจัดการ
ตามข้อ ๑, ๒ และ ๓

มีการจัดการครบ
ตามรายการพิจารณา

มีการจัดการครบ
ตามรายการพิจารณา

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้
อ
รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
๑		
๒
๓
			
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		
ดี
ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพือ่ ความปลอดภัย (ต่อ)

- แบบประเมินระบบ
อัคคีภยั
- บันทึก/รายงาน
ผลการดำเนินงาน
- บันทึกการปรับปรุง/
พัฒนาแผนและ
การดำเนินงาน

- แบบบันทึกการบาดเจ็บ
รายบุคคล
- บันทึก/รายงาน
ผลการดำเนินงาน
- บันทึกการปรับปรุง/
พัฒนาแผนและ
การดำเนินงาน

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา
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ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

มีการจัดการตาม
ข้อ ๑, ๒ และ ๓

มีการจัดการตาม
ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔

มีการจัดการครบ
ตามรายการพิจารณา

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

- เครือ่ งชัง่ น้ำหนักและ
เครือ่ งวัดส่วนสูง
ตามมาตรฐาน และควรใช้
เครือ่ งชัง่ น้ำหนักทีม่ ี
ความละเอียด
๐.๑ กิโลกรัม และ
เครือ่ งวัดส่วนสูง
ทีม่ คี วามละเอียด
๐.๑ เซนติเมตร
- เครือ่ งวัดส่วนสูงแบบนอน
สำหรับเด็กเล็ก
- กราฟน้ำหนัก
ตามเกณฑ์อายุ ความยาว/
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
และน้ำหนักตามเกณฑ์
ความยาว/ส่วนสูง 
ตามเพศเป็นรายบุคคล
- หลักฐานแสดงการจัดทำ 
บันทึกการตรวจสอบ 
เครือ่ งมือ
- หลักฐานแสดงการอบรม
- รายการยา เวชภัณฑ์  
										 เครือ่ งมืออุปกรณ์ทจี่ ำเป็น

๑.๔.๑ มีการจัดการเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง
ไม่มกี ารจัดการตาม
การเจริญเติบโตของเด็ก และดูแลการเจ็บป่วยเบือ้ งต้น รายการพิจารณา
		 ❏ ๑. จัดให้มอี าหารทีเ่ หมาะสม และเพียงพอ
ตามวัยทุกวัน
		 ❏ ๒. จัดให้มเี ครือ่ งชัง่ น้ำหนักและเครือ่ งวัด
ความยาว/ส่วนสูงทีไ่ ด้มาตรฐาน ติดตัง้
ถูกต้อง และมีการฝึกใช้งานอย่างถูกวิธี
		 ❏ ๓. ประเมินการเจริญเติบโตเป็นรายบุคคล
อย่างถูกวิธี และมีการบันทึกข้อมูลน้ำหนัก
ส่วนสูงลงในกราฟการเจริญเติบโต
เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนือ่ ง อย่างน้อย
ทุก ๓ เดือน
		 ❏ ๔. มียาและเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้านและ
อุปกรณ์ทจี่ ำเป็นสำหรับปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
		 ❏ ๕. จัดให้มกี ารอบรมปฐมพยาบาลและฝึก
ช่วยชีวติ เบือ้ งต้น (CPR)

			

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๔ การจัดการเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้
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๑.๔.๒ มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน
ตรวจสุขภาพประจำปี และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
		 ❏ ๑. มีการตรวจสุขภาพอนามัยและร่องรอย
การบาดเจ็บประจำวัน
		 ❏ ๒. สนับสนุน/จัดการตรวจสุขภาพประจำปี
โดยบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครัง้
		 ❏ ๓. มีการตรวจสอบประวัตกิ ารได้รบั วัคซีน
ตัง้ แต่แรกรับและทุก ๖ เดือน
		 ❏ ๔. มีมาตรการและกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
เมือ่ เกิดโรคติดต่อขึน้ รวมทัง้ เก็บข้อมูล
ของโรคติดต่อ

			

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ไม่มแี ผนและดำเนินการ มีแผนและดำเนินการ
ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา
ตามข้อ ๑ และ ๒

ต้องปรับปรุง

ดี

ดีมาก

มีแผนและดำเนินกา
ตามรายการพิจารณา
ตามข้อ ๑, ๒, ๓
และ ๔

- การบันทึกข้อมูลน้ำหนัก  
และส่วนสูง และ  
การแปลผล  
การเจริญเติบโต
- รายการอาหารย้อนหลัง  
๑ เดือน และล่วงหน้า  
๑ เดือน

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

มีแผนและดำเนินการ - แผนบริหารจัดการ
ตามรายการพิจารณา
ตรวจสุขอนามัยประจำวัน
ครบทุกข้อและ
ตรวจสุขภาพประจำปี
นำข้อมูลการดำเนินงาน ป้องกันและควบคุม
มาปรับปรุง
โรคติดต่อ
- บันทึกการตรวจสุขอนามัย
ประจำวัน/ตรวจสุขภาพ
ประจำปีอย่างน้อยปีละ
๑ ครัง้ /ตามกำหนด
- ตารางการฉีดวัคซีน
ตามแนวทางการป้องกัน
โรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก
- แบบบันทึกการได้รบั วัคซีน
- แบบบันทึกปัญหาสุขภาพ
และการดูแลเบือ้ งต้น
- แบบคัดกรองอาการป่วย
รายห้องเรียน

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๔ การจัดการเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ (ต่อ)
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๑.๔.๓ อาคารต้องมีพนื้ ทีใ่ ช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตร
ไม่มพี นื้ ทีใ่ ช้สอย
ประจำวันของเด็กทีเ่ หมาะสมตามช่วงวัย
เป็นสัดส่วน
และการใช้ประโยชน์
ตามกิจกรรม
		 ❏ ๑. มีพนื้ ทีพ่ อเพียงสำหรับการจัดกิจกรรมและ
กิจวัตรประจำวันของเด็กพอเพียงเฉลีย่
๑.๕-๒.๐ ตร.ม./คน
		 ❏ ๒. มีพนื้ ทีเ่ ตรียมอาหาร/ครัว วิธกี ารขนส่งอาหาร
และมีบริเวณทีจ่ ดั ให้เด็กรับประทานอาหาร
ทีส่ ะอาด ถูกสุขลักษณะ
		 ❏ ๓. มีพนื้ ทีส่ ำหรับนอนหลับ เน้นความสะอาด 
ปลอดโปร่ง และอากาศถ่ายเทได้ดี
		 ❏ ๔. มีพนื้ สำหรับเล่นและทำกิจกรรมการเรียนรู้
ทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
		 ❏ ๕. มีพนื้ ทีห่ รือบริเวณสำหรับการทำความสะอาด
ช่องปาก แปรงฟัน ล้างมือ ล้างหน้า
ของเด็ก ฯลฯ
		 ❏ ๖. มีพนื้ ทีส่ ำหรับแยกเด็กป่วย

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ดังนี้ ข้อ ๑, ๒, ๓
และ ๔

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ดังนี้ ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔
และ ๕

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้
อ
รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
๑		
๒
๓
			
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		
ดี
ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๔ การจัดการเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ (ต่อ)

- พืน้ ทีใ่ ช้สอย
ตามทีก่ ำหนดในมาตรฐาน
ความปลอดภัย
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ด้านอาคารและ
สิง่ แวดล้อม
- แผนผังพืน้ ทีแ่ ละการใช้
ของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย

ข้อมูลประกอบ
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ไม่มกี ารจัดพืน้ ที/่
มุมตามรายการ
พิจารณา

ต้องปรับปรุง

๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ทีแ่ ปรงฟัน/ล้างมือ
ไม่มกี ารดำเนินการได้
ให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับ
ตามรายการพิจารณา
การใช้งานของเด็ก
		 ❏ ๑. แยกห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณแปรงฟัน/
ทีล่ า้ งมืออย่างเป็นสัดส่วน และสะอาด
ไม่มนี ำ้ ขัง และไม่ลนื่
		 ❏ ๒. มีการทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครัง้
		 ❏ ๓. มีระบบดูแลความสะอาดรวมทัง้ มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง

๑.๔.๔ จัดให้มพี นื้ ที/่ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
		 ❏ ๑. มีพนื้ ที/่ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้
ทีม่ อี ปุ กรณ์และครุภณ
ั ฑ์อย่างเหมาะสม
ในห้องเรียน
		 ❏ ๒. มีพนื้ ที/่ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้
ทีม่ อี ปุ กรณ์และครุภณ
ั ฑ์นอกห้องเรียน
อย่างเหมาะสม
		 ❏ ๓. เก็บข้อมูล/ประเมินการใช้พนื้ ที/่
มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรูข้ องเด็ก
		 ❏ ๔. นำผลจากการประเมินไปปรับเปลีย่ น 
ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ

			

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ตามข้อ ๑, ๒ และ ๓

ดำเนินการได้ตาม
ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณาข้อ ๑ รายการพิจารณา
ข้อ ๑ และ ๒

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ตามข้อ ๑ และ ๒

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๔ การจัดการเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ (ต่อ)

- การเยีย่ มชมและสังเกต
- ภาพถ่าย
- แบบบันทึกตาราง
การทำความสะอาด และ
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
ประจำวัน

- การจัดมุมเสริมทักษะ/
มุมเสริมประสบการณ์
- ข้อมูลการประเมิน
- ภาพหรือวีดโี อทีแ่ สดงถึง
กิจกรรมทีท่ ำในมุมต่างๆ

ข้อมูลประกอบ
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๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครือ่ งใช้สว่ นตัวให้เพียงพอ
กับการใช้งานของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาด
และปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
		 ❏ ๑. มีอปุ กรณ์ภาชนะและเครือ่ งใช้สว่ นตัว
สำหรับเด็กทุกคน
		 ❏ ๒. จัดเก็บอย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบ
		 ❏ ๓. อุปกรณ์มมี าตรฐาน สะอาด เพียงพอ
กับการใช้งาน
		 ❏ ๔. มีการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะและ
จัดให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน

ไม่มตี ามรายการ
พิจารณา

๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ครอบคลุม ไม่มกี ารจัดการระบบ
สถานทีป่ รุง ประกอบอาหาร น้ำดืม่ น้ำใช้ กำจัดขยะ สุขาภิบาล
สิง่ ปฏิกลู และพาหะนำโรค
ทีถ่ กู สุขลักษณะ
		 ❏ ๑. สถานทีป่ ระกอบอาหาร/ทีเ่ ตรียมอาหาร
ต้องมีอา่ งล้างภาชนะและอุปกรณ์ทถี่ กู หลัก
สุขาภิบาลอาหาร
		 ❏ ๒. มีนำ้ ดืม่ น้ำใช้ทสี่ ะอาด 
		 ❏ ๓. มีการจัดการขยะ สิง่ ปฏิกลู อย่างถูกสุขลักษณะ
ทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร
		 ❏ ๔. มีมาตรการป้องกันแมลงและสัตว์ทเี่ ป็นพาหะ
นำโรค
ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑ และ ๒

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณาตาม
ข้อ ๑ และ ๒

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑, ๒ และ ๓

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณาตาม
ข้อ ๑, ๒ และ ๓

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้
อ
รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
๑		
๒
๓
			
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		
ดี
ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๔ การจัดการเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ (ต่อ)

- การเยีย่ มชมและสังเกต
- ภาพถ่าย

- การเยีย่ มชมและสังเกต
- ภาพถ่าย
- การสัมภาษณ์ผรู้ บั ผิดชอบ

ข้อมูลประกอบ
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๑.๕.๑ มีการสือ่ สารเพือ่ สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ
อันดีระหว่างพ่อแม่/ผูป้ กครอง กับสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยเกีย่ วกับตัวเด็กและการดำเนินงาน
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
		 ❏ ๑. มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
		 ❏ ๒. มีพนื้ ทีห่ รือช่องทางประชาสัมพันธ์
		 ❏ ๓. มีการประเมินกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
		 ❏ ๔. มีการสร้างเครือข่ายพ่อแม่/ผูป้ กครอง/
ครอบครัว

			
ไม่มตี ามรายการ
พิจารณา

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑ และ ๒

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของครอบครัวและชุมชน

- บันทึกการประชุม
- ภาพถ่าย
- บันทึกการจัดกิจกรรม
- แผนจัดกิจกรรมประจำปี
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยฯ ภายนอก
อาคาร
- เอกสารแผ่นพับ
ความรูต้ า่ งๆ
- พืน้ ทีก่ ารเรียนรูส้ ำหรับ
ผูป้ กครองหรือ
ช่องทางอืน่ ๆ

ข้อมูลประกอบ
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ไม่มตี ามรายการ
พิจารณา

๑.๕.๓ ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่มตี ามรายการ
แก่ชมุ ชนในเรือ่ งการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พิจารณา
		 ❏ ๑. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
หรือความรูท้ หี่ ลากหลายและทันสมัย
		 ❏ ๒. มีการประสานเชือ่ มโยงเครือข่ายภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ หน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐและ 
เอกชน เพือ่ พัฒนาการดำเนินงาน 
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
		 ❏ ๓. มีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ  
และมีสมาชิกในชุมชนสนับสนุน 
การดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมทีพ่ อ่ แม่/ผูป้ กครอง/ครอบครัว
และชุมชน มีสว่ นร่วม
		 ❏ ๑. มีการจัดประชุมผูป้ กครองอย่างน้อย
ปีละ ๒ ครัง้
		 ❏ ๒. มีการจัดกิจกรรมทีพ่ อ่ แม่ ผูป้ กครอง
ครอบครัวและชุมชนมีสว่ นร่วมในโอกาส
สำคัญต่างๆ ตามประเพณี ศาสนา และ
วัฒนธรรมของชุมชน
		 ❏ ๓. มีการประเมินกิจกรรมเพือ่ นำไปปรับปรุง
		 ❏ ๔. มีการสร้างเครือข่ายชุมชน
ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑ และ ๒

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑ และ ๒

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑, ๒ และ ๓

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้
อ
รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
๑		
๒
๓
			
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		
ดี
ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของครอบครัวและชุมชน (ต่อ)

- บันทึกการประชุม
- ภาพถ่าย
- บันทึกการจัดกิจกรรม
- แผนจัดกิจกรรมประจำปี
- ห้องสมุดของเล่นและสือ่

- บันทึกการประชุม
- ภาพถ่าย
- บันทึกการจัดกิจกรรม
- แผนจัดกิจกรรมประจำปี
- บันทึกข้อมูลการสือ่ สาร
กับผูป้ กครอง

ข้อมูลประกอบ
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ต้องปรับปรุง

			

๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ไม่มรี ายการตาม
		 ❏ ๑. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสถานพัฒนา
การพิจารณา
เด็กปฐมวัย
		 ❏ ๒. คณะกรรมการฯ มีการประชุมอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครัง้  
		 ❏ ๓. คณะกรรมการฯ มีบทบาทในการกำหนด
ทิศทางและบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
		 ❏ ๔. คณะกรรมการฯ มีสว่ นร่วมในการติดตาม
และประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

			

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑ และ ๒

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑, ๒ และ ๓

ดำเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของครอบครัวและชุมชน (ต่อ)

- บันทึกหรือรายงาน
การประชุม
- ภาพถ่าย

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
รายการพิจารณา
๑. จัดทำแผนบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/
หน่วยงานที่กำกับดูแล
๒. ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
๔. นำผลจากการประเมิ น ไปพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การสถานพั ฒ นา
เด็กปฐมวัย
รายละเอียดการพิจารณา
แผนการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย(๑.๑.๑_๑) หมายถึง แผนที่หน่วยงาน
ที่กำกับดูแลหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางในการ
พัฒนา รวมถึงติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมถึงด้านต่างๆ ดังนี้ 
- ด้านบริหารบุคลากร
- ด้านบริหารการเงินและพัสดุ
- ด้านบริหารอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและระบบอำนวยความสะดวก
- ด้านการติดตามประเมินผลการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนการบริหารจัดการตามบริบทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๒. บันทึก/รายงานผลการดำเนินงาน
๓. บันทึกการปรับปรุง/พัฒนาแผนและการดำเนินงาน
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๑.๑.๒ 	 บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
รายการพิจารณา
๑. จัดทำหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ของกระทรวงศึกษาธิการ
๒. นำหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไปใช้อบรมเลี้ยงดูเด็กตามวิถีชีวิตประจำวันและ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้
๓. ประเมินผลการนำหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไปใช้
๔. นำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตร(๑.๑.๒_๑) หมายถึง ประสบการณ์ต่างๆ ที่ประสงค์จะให้เด็กได้รับ เพื่อสามารถ
สร้างความรู้ ความคิดรวบยอด ทักษะ ทัศนคติ และอุปนิสัย ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ย่อมได้
มาจากปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่และเด็กคนอื่นๆ วัสดุอุปกรณ์ที่คัดสรรแล้ว และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้
วางแผนไว้อย่างรอบคอบ โดยคำนึงว่าเด็กแต่ละคนย่อมมาจากวัฒนธรรมอันหลากหลาย และ
มีบุคลิกภาพต่างกันไป รูปแบบหลักสูตรเด็กปฐมวัย เนื้อหาการนำไปใช้ จะมีส่วนช่วยอย่างมากใน
ด้านคุณภาพการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย การใช้หลักสูตรซึ่ง (ก) คำนึงถึงพัฒนาการและภูมิหลัง
ของเด็กเป็นรายบุคคล (ข) คำนึงถึงการพัฒนาเด็กในทุกส่วนหลัก (domain) และ (ค) ส่งเสริมให้
เด็กมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการเรียนรู้ที่จะอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก และ
ผลสำรวจเชิ ง บวกในระยะยาวในบริ บ ทที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง บรรยากาศทางวิ ช าการ หลั ก สู ต ร
จะประกอบด้วยลักษณะอันสำคัญของหลักสูตร ส่วนต่างๆ ในพัฒนาการของเด็ก (เช่น พัฒนาการ
ทางกาย ภาษา การคิดและสติปัญญา การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาการทางสังคมและ
อารมณ์ เป็นต้น) ค่านิยม วัฒนธรรม มนุษยศาสตร์ และปัญหาทางการเรียนรู้ 
หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย(๑.๑.๒_๒) หมายถึง หลักสูตรที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แต่ละแห่งวางแผน หรือกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เด็กบรรลุมาตรฐาน
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามที่ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย (หลั ก สู ต รแกนกลาง) กำหนด
โดยสถานศึกษานำสภาพต่างๆ ที่เป็นปัญหา จุดเด่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะตามวัย
ที่พึงประสงค์ มาออกแบบหลักสูตรฯ 
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกำหนดหรื อ รั บ รอง หมายถึ ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐*๑ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางระดับปฐมวัย หรือหลักสูตรที่มาจากต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการให้
การรับรอง 
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กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (PDCA)
P : Plan วางแผน หมายถึง ขั้นตอนในการร่างหลักสูตร โดยประกอบไปด้วยการ
รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน กำหนดหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เลือกเนื้อหา
สาระและประสบการณ์ในหลักสูตร กำหนดแนวทางการประเมินผล รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพ
ของหลักสูตรก่อนนำไปใช้
D :  Do ปฏิบัติตามแผน หมายถึง การนำหลักสูตรไปใช้
C : Check ตรวจสอบ/ประเมินผลและนำผลประเมินมาวิเคราะห์ หมายถึง การตรวจ
สอบหลักสูตรประเมินผลและนำผลการประเมินการใช้หลักสูตรนั้นมาวิเคราะห์ 
A : Action ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขดำเนิ น การให้ เ หมาะสมตามผลการประเมิ น หมายถึ ง 

การปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น แก้ไขให้เหมาะสมตามผลที่ได้จากการประเมิน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๒. บันทึก/รายงานผลการดำเนินงาน
๓. บันทึกการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
๑.๑.๓ 	 บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
รายการพิจารณา
๑. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในการบริหารจัดการและข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
๒. นำข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์
๓. ประมวลผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
๔. บริหารจัดการข้อมูลที่เป็นระบบอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
รายละเอียดการพิจารณา
การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน หมายถึง การจัดเก็บและรวบรวม
ข้ อ มู ล ทุ ก ด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย อย่ า งเป็ น ระบบ ซึ่ ง อาจใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ โดยต้องจัดเก็บเป็นหมวดหมู่อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน เมื่อผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องใช้งานข้อมูล สามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บมาใช้ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว รวมถึงมีการนำข้อมูลไปประมวลผลวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น
๑. ข้อมูลเด็กรายบุคคล 
๒. ข้อมูลบุคลากร
๓. ข้อมูลด้านงบประมาณ
๔. ข้อมูลด้านครุภัณฑ์ 
๕. บันทึกการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ โรคติดต่อ 
๖. บันทึกการตรวจสุขภาพ
๗. บันทึกความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น 
๘. บันทึกผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม
๙. ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถิติอื่นๆ 
ฯลฯ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงข้อมูลที่จัดเก็บ
๒. รายงานผลการประมวลผล
๓. รายงานประจำปี/รายงานการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๔. ระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน
๕. ข้อมูลเลขประจำตัว ๑๓ หลักของเด็ก

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด
๑.๒.๑ 	 บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ
รายการพิจารณา
๑. จัดทำโครงสร้าง คุณสมบัติและอัตรากำลัง 
๒. มีกระบวนการคัดเลือก โดยคำนึงถึงสุขภาพกายสุขภาพจิต 
๓. ไม่ใช้สารเสพติด ไม่เคยได้รับโทษการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับความรุนแรง โทษ
ที่เกี่ยวกับการกระทำผิดต่อเด็ก
๔. มีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคนและประเมินความเครียดด้วยตนเองโดยมีการ
ช่วยเหลือที่จำเป็น
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๕. ติ ด ตาม สนั บ สนุ น การทำงานของบุ ค ลากร โดยจั ด ให้ มี ส วั ส ดิ ก ารและได้ รั บ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด 
๖. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
รายละเอียดการพิจารณา
หน่วยงานต้นสังกัด หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการกำหนดสิทธิและสวัสดิการของ
บุคลากร โดยมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้ (๑.๒.๑_๑, ๑.๒.๑_๓)
๑. โครงสร้าง คุณสมบัติ และอัตรากำลัง
๒. การตรวจสุ ข ภาพประจำปี มี ก ารตรวจและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของครู / ผู้ ดู แ ลเด็ ก
		 และบุคลากร อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ (การตรวจสุขภาพ เช่น X-RAY ปอด ตรวจอุจจาระ
		 เพื่อหาเชื้อบิด ไทฟอยด์ และพยาธิ ตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และตรวจ
ผิวหนัง เป็นต้น)(๑.๒.๑_๔, ๑.๒.๑_๕)
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการทำงาน
๔. จั ด ให้ ค รู / ผู้ ดู แ ลเด็ ก และบุ ค ลากร ได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารด้ า นการรั ก ษาพยาบาล/
การประกันสังคม
๕. มีการประเมินความเครียดด้วยตนเองและมีการช่วยเหลือที่จำเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนผังโครงสร้างและระเบียบปฏิบัติงานของบุคลากร
๒. กฎระเบียบการรับบุคลากรตามหน่วยงานต้นสังกัด
๓. เอกสาร/ภาพถ่ายกิจกรรม/บันทึกการประชุม
๔. แฟ้มประวัติสุขภาพบุคลากรทุกคน
๑.๒.๒ ผู้ บ ริ ห ารสถานพั ฒ นาปฐมวั ย /หั ว หน้ า ระดั บ ปฐมวั ย /ผู้ ด ำเนิ น กิ จ การ มี คุ ณ วุ ฒิ /
คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รายการพิจารณา
๑. มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย 
- กรณีที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง (จิตวิทยา แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข
คหกรรม) ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษารายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เด็ ก ปฐมวั ย อย่ า งน้ อ ย 

๓ หน่วยกิต (ไม่ต่ำกว่า ๔๕ ชั่วโมง)
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- กรณีที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่ตรงตามที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในการ
ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีและ
ผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า ๔๕ ชั่วโมง 
๒. สนับสนุน กำกับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้เป็นไปตามแผน
๓. จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร ครอบครัว
ของเด็กและเครือข่ายภายนอก
๔. เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดการพิจารณา
คุ ณสมบัติเหมาะสม หมายถึง หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดำเนินกิจการ 

มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด แต่อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (๑.๒.๒_๑,
๑.๒.๒_๒, ๑.๒.๒_๓)

๑. มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย
กรณีมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามที่กำหนดต้องมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
๒. สนับสนุน กำกับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๔. จั ด กิ จ กรรมและประสบการณ์ ที่ ส ร้ า งสรรค์ เ พื่ อ การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวก
ระหว่างบุคลากร
๕. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา
๒. ข้อกำหนดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบุคลากร
๓. หลักฐานการผ่านการอบรม
๔. เอกสารผลการประเมิน เช่น เอกสารความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน 

ใบรับรองจากหน่วยงานอื่น
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๑.๒.๓ 	 ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/
คุณสมบัตเิ หมาะสม
รายการพิจารณา
๑. ผู้ทำหน้าที่ครูมีใบประกอบวิชาชีพครู มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา
วิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือกรณีที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง 

ครูสาขาอื่นที่ไม่ใช่เอกปฐมวัย จิตวิทยา แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข คหกรรม
ต้องมีการศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยอย่างน้อย ๓ หน่วยกิต (ไม่ต่ำกว่า
๔๕ ชั่วโมง)
๒. ผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ช่วยครู กรณีที่วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า
๑๘ ปี มีประสบการณ์ทำงานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามที่ส่วนราชการรับรอง
หรืออยู่ในระหว่างการอบรมดังกล่าว ภายในระยะเวลา ๑ ปี
๓. ครู/ผูด้ แู ลเด็กได้รบั การพัฒนาต่อเนือ่ งระหว่างประจำการ อย่างน้อยปีละ ๒๐ ชัว่ โมง
รายละเอียดการพิจารณา
คุณสมบัติเหมาะสม คือ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก พี่เลี้ยง หรือบุคลากรที่ทำหน้าที่
หลักในการสอน และเลีย้ งดูเด็ก มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นไปตามทีห่ น่วยงานต้นสังกัดกำหนด แต่อย่างน้อย
(๑.๒.๓_๑, ๑.๒.๓_๒, ๑.๒.๓_๓)
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย กรณี
มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต รงตามที่ ก ำหนดต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ใ นการทำงานเกี่ ย วกั บ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
๒. ได้รบั การฝึกอบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยวิธตี า่ งๆ อย่างน้อยปีละ ๒๐ ชัว่ โมง
๓. ครูและผู้ดูแลเด็กทุกคนได้รับการอบรม/ประชุม เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ที่พบบ่อยในเด็ก เช่น โรคหวัด โรคอุจจาระร่วง โรคมือเท้าปาก โรคหนอนพยาธิ หัด
คางทูม ไข้สุกใส โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น และเรื่องการปฏิบัติต่อเด็กที่มีปัญหา
พฤติกรรมและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
๔. ได้รับการตรวจสุขภาพเมื่อแรกเข้า
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ใบแสดงคุณวุฒิ
๒. หลักฐานการผ่านการอบรม
๓. ใบรับรองการอบรมหรือเอกสารการอบรม
๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจำนวนเด็ก
ในแต่ละกลุ่มอายุ
รายการพิจารณา
๑. มีอัตราส่วนและกลุ่มกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด (บุคลากรประจำ/เต็มเวลา)
๒. มีอัตราส่วนและกลุ่มกิจกรรมดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (บุคลากรประจำ/เต็มเวลา)
๓. สามารถจั ด หาครู ห รื อ ผู้ ดู แ ลเด็ ก ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ม าช่ ว ยเสริ ม ในการจั ด
กิจกรรม
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๒.๔_๑, ๑.๒.๔_๒, ๑.๒.๔_๓)
การบริหารบุคลากรทางการศึกษา จะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนตามเกณฑ์ทุกกลุ่มอายุ
ที่กำหนดไว้ ดังนี้
เด็ก (อายุ)

อัตราส่วนครู/ผู้ดูแล : เด็ก (คน)

กลุ่มกิจกรรม

ต่ำกว่า ๑ ปี

๑:๓

กลุ่มละไม่เกิน ๖ คน

๑ - ๒ ปี

๑:๕

กลุ่มละไม่เกิน ๑๐ คน

๒ - ๓ ปี

๑ : ๑๐

กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน

๓ ปี - ก่อนเข้า ป.๑

๑ : ๑๕

กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ คน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร/หลักฐานบ่งชี้จำนวนครู/ผู้ดูแลเด็กและเด็กปฐมวัย ได้แก่ 
- ทะเบียนเด็กแสดงจำนวนและอายุของเด็ก 
- จำนวนครู/ผู้ดูแลเด็กที่ปฏิบัติงานจริง 
๒. หลักฐานที่แสดงว่ามีครูหรือผู้ดูแลเด็ก (ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์) มาช่วยเสริมในการ
จัดกิจกรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย
๑.๓.๑ 	 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
รายการพิจารณา
๑. จัดทำนโยบายและแผนที่ครอบคลุมโครงสร้างอาคารบริเวณที่ตั้ง ภายใน ภายนอก
อาคาร วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
๒. ปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบและมีการสำรวจ ค้นหาจุดเสี่ยง เพื่อหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
๓. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
๔. นำผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม
เพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
รายละเอียดการพิจารณา
บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ(๑.๓.๑_๓) หมายถึง
การบริหารจัดการภาวะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคมซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็ก
ได้ถูกควบคุมไว้เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดี ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือรับพิษจากสารอันตราย ซึ่งต้อง
ครอบคลุมความปลอดภัย ๕ ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการจมน้ำ อุบัติเหตุ
ทางถนน หกล้มและพลัดตกจากที่สูง ไฟฟ้า/ของร้อน การขาดอากาศหายใจ จากวัสดุแหลมคม
ทิ่มแทง สัตว์กัด การได้รับสารพิษ ความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์รอบตัวเด็ก จากของใช้
ของเล่น การกินอาหารและยา ความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ จากอากาศ น้ำ ดิน 

สารพิษ จากโรงงาน จากกองขยะ ความปลอดภัยของเด็กในภัยพิบัติต่างๆ จากภัยธรรมชาติ และ
ภัยขนาดใหญ่ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และความปลอดภัยของเด็กจากการถูกกระทำ
ความรุนแรง เช่น การถูกทำร้ายร่างกายอีกทั้งยังครอบคลุมทั้งการประเมินกระบวนการจัดการ
ความปลอดภัย และการประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพ และผลลัพธ์ของการลดปัจจัยเสี่ยง
๑. นโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับได้รับรู้ และปฏิบัติร่วมกันให้
จัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
๒. ระบบการสำรวจค้นหาจุดเสี่ยง การวิเคราะห์วางแผนแก้ไขตามลำดับความสำคัญ
ของปัญหาและโอกาสที่จะเกิดอันตราย การค้นหาแนวทางป้องกันแก้ไขที่สามารถ
ปฏิ บั ติ ไ ด้ หรื อ หากปฏิ บั ติ ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ งรายงานขอความช่ ว ยเหลื อ เป็ น ระยะอย่ า ง
ต่อเนื่อง 
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๓. การติดตามประเมินผลการสำรวจ การแก้ไขในส่วนที่มีโอกาสเกิดอันตรายอย่าง
สม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก ๓ เดือน
๔. การนำผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อ
ความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีเอกสาร/ หลักฐานของนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับ
ได้รับรู้และปฏิบัติร่วมกัน ในด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่าง
เป็นระบบ 
๒. มีแบบบันทึกการสำรวจ ค้นหาจุดเสี่ยง (Safety Round Record) (แบบบันทึก
ที่ ๑.๓.๑)*๒ สำรวจค้นหาจุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
๓. มีเอกสารหลักฐานที่บ่งบอกถึงการติดตามประเมินผลการสำรวจตามแผนอย่าง
สม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน 
๔. มีการนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อ
ความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๓.๒ 	 โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
รายการพิจารณา
๑. โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง มีขอบเขตและทางเข้า-ออกที่ชัดเจน
๒. บริเวณที่ตั้งปลอดภัยสะอาดไม่อยู่ใกล้แหล่งมลพิษทางอากาศ น้ำ ดิน เว้นแต่มี
มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
๓. ติดตามประเมินผลการสำรวจสม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน และแก้ไขในส่วนที่มี
โอกาสเกิดอันตรายได้มากอย่างเร่งด่วน
๔. นำผลการประเมิน ปรับปรุง/ พัฒนาระยะยาว
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รายละเอียดการพิจารณา(๑.๓.๒_๑, ๑.๓.๒_๒, ๑.๓.๒_๓, ๑.๓.๒_๔, ๑.๓.๘_๑)
โครงสร้ า งและตั ว อาคารมั่ น คง ตั้ ง อยู่ ใ นบริ เวณและสภาพแวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ย
หมายถึง โครงสร้างและตัวอาคารมัน่ คงมีความปลอดภัย ทำด้วยวัสดุทแี่ ข็งแรงทนทาน มีมาตรฐาน 

ไม่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษ ไม่ใกล้แหล่งน้ำ/พื้นที่เสี่ยงอันตรายและบริเวณรอบที่ตั้ง
สะอาด มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
๑. โครงสร้างอาคารมั่นคง มีขอบเขตและทางเข้า-ออกที่ชัดเจน
๒. บริเวณที่ตั้งปลอดภัยสะอาดไม่อยู่ใกล้แหล่งมลพิษทางอากาศ น้ำ ดิน เช่น บริเวณ
ขนถ่ายก๊าซ น้ำมัน สารเคมี โรงงาน กองขยะ เว้นแต่มีมาตรการป้องกันความเสี่ยง
อันตรายดังกล่าว
๓. การติดตามประเมินผลการสำรวจ การแก้ไขในส่วนที่มีโอกาสเกิดอันตรายอย่าง
สม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก ๓ เดือน
๔. การนำผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อ
ความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีแบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย (แบบบันทึก
ที่ ๑.๓.๒)*๓
๒. มี เ อกสารหลั ก ฐานที่ บ่ ง บอกถึ ง การติ ด ตามประเมิ น ตามแผนอย่ า งสม่ ำ เสมอ
อย่างน้อย ทุก ๓ เดือน 
๓. มีการนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อ
ความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
๑.๓.๓ 	 จัดการความปลอดภัยของพืน้ ทีเ่ ล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร
รายการพิจารณา
๑. สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความปลอดภัย เครื่องเล่น
สนามมีความเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัย
๒. พื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น เป็นที่ปลอดภัยในการเล่นของเด็ก มีการสำรวจความเสี่ยง
ของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่นอย่างต่อเนื่อง
๓. ติดตามประเมินการดำเนินงานข้อ ๑ และ ๒ สม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน และ
แก้ไขในส่วนที่มีโอกาสเกิดอันตรายได้มากอย่างเร่งด่วน
๔. นำผลการประเมินวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง/พัฒนา
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รายละเอียดการพิจารณา(๑.๓.๓_๑, ๑.๓.๓_๒, ๑.๓.๓_๓)
จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น หมายถึง การจัดให้มีอาณาบริเวณ
ที่เด็กสามารถเข้าถึงเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
สร้างความสุขและมีความปลอดภัย สนามเด็กเล่นได้มาตรฐานตามข้อกำหนดความปลอดภัย 

จะต้องประกอบด้วยเครื่องเล่นที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับอายุของเด็ก พื้นสนามสามารถดูดซับ
พลังงานและลดการบาดเจ็บจากการตก การติดตั้งที่ถูกวิธี การตรวจสอบบำรุงรักษาและมีผู้ดูแล
เด็กในขณะเล่น
จั ด การความปลอดภั ย ของสภาพแวดล้ อ มภายนอกอาคาร หมายถึ ง การจั ด การ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กจากโครงสร้างหนักล้มทับ เช่น จาก
รั้ว ป้าย จากมลพิษ เช่น จากโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตั้งห่างจากสถานีบริการเชื้อเพลิงและสถานที่
เก็ บ เชื้ อ เพลิ ง ขยะสิ่ ง ปฏิ กู ล ไม่ ใ กล้ แ หล่ ง น้ ำ ถนนหน้ า สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย มี ท างข้ า ม 

มีทางเท้า ไม่มีการวางของหรือจอดรถบนทางเท้า ยานพาหนะในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องใช้
ความเร็วน้อยกว่า ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
๑. การจั ดการและการประเมิน ความปลอดภั ย ภายนอกอาคารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ
เปรียบเทียบความเสี่ยง เช่น รั้วประตูรั้ว แหล่งน้ำ ถนนภายในและภายนอกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ต้นไม้ และสัตว์ 
๒. การจัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น ตรวจเช็คคัดกรองความเสี่ยง
อย่างต่อเนือ่ งและเปรียบเทียบความเสีย่ งว่าได้ถกู แก้ไข หรือเกิดความเสีย่ งเพิม่ ขึน้ ใหม่
๓. ประเมินการดำเนินงานตาม ข้อ ๑ ข้อ ๒ และแนวทางแก้ไข ป้องกัน ที่สามารถ
ปฏิบัติได้ หรือต้องขอความช่วยเหลือ
๔. การนำผลการประเมินวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง พัฒนาพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีแบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพือ่ ความปลอดภัย (แบบบันทึกที่ ๑.๓.๒) 

มีการสำรวจจุดที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดอันตราย มีแบบบันทึกการสำรวจค้นหาจุดเสี่ยง
(Safety Round Record) (แบบบันทึกที่ ๑.๓.๑) สม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน
๒. มีแบบบันทึกการตรวจเช็คคัดกรองความเสี่ยงของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น (แบบ
บั น ทึ ก ที่ ๑.๓.๓) *๔ มี ก ารสำรวจจุ ด ที่ มี โ อกาสเสี่ ย งเกิ ด อั น ตราย (แบบบั น ทึ ก
ที่ ๑.๓.๑) สม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน
๓. มีหลักฐานบันทึกติดตามประเมินการจัดการตามขัอ ๑ และ ๒
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๔. มีโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว ที่บ่งบอกเปรียบเทียบผล
การประเมินวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง พัฒนาให้พื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพ
แวดล้อมภายนอกอาคารมีความปลอดภัย
๑.๓.๔ 	 จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ เครือ่ งใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสม
กับการใช้งานและเพียงพอ
รายการพิจารณา
๑. สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความปลอดภัย 
๒. ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ปลอดภัย มีทะเบียนควบคุมตรวจสอบสม่ำเสมอให้ใช้งาน
ได้ครบถ้วนไม่ชำรุด และเป็นปัจจุบัน
๓. ติดตามประเมินการดำเนินงาน ข้อ ๑ และ ๒ สม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน และ
แก้ไขในส่วนที่มีโอกาสเกิดอันตรายได้มากอย่างเร่งด่วน
๔. นำผลการประเมินวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง พัฒนา
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๓.๔_๑, ๑.๓.๔_๒, ๑.๓.๔_๓, ๑.๓.๔_๔, ๑.๓.๔_๕)
จั ด การสภาพแวดล้ อ มภายในอาคาร ครุ ภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ ใ ห้ ป ลอดภั ย
เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ หมายถึง การกำหนดมาตรฐานและการดำเนินงานเพื่อ
ป้องกันอันตรายจากการตกจากที่สูง เช่น ระเบียง บันได พื้นที่ลื่น การชนกระแทก โครงสร้าง
แหลมคม โครงสร้างหนัก เช่น ชั้นวางของ/ตู้ ล้มทับ ไฟฟ้า การได้รับสารพิษ เช่น สีทาอาคาร
น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ การขาดอากาศหายใจ เช่น เชือกเส้นสายรัดคอ และอุบัติเหตุอื่นๆ 
๑. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย
เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ
๒. การจัดทำทะเบียนควบคุมตรวจสอบให้มีใช้งานครบถ้วน และคัดแยกของที่ชำรุด
ออกอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน
๓. ประเมินการดำเนินการ วิเคราะห์ความรุนแรง และความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย
ค้นหาแนวทางป้องกัน แก้ไข ที่สามารถปฏิบัติได้ หรือต้องขอความช่วยเหลือ
๔. นำผลการประเมิน มาปรับปรุง พัฒนา
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีแบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพือ่ ความปลอดภัย (แบบบันทึกที่ ๑.๓.๔)*๕
มีการจัดพื้นที่ ใช้สอยและดำเนินการจัดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเสี่ยงภายในอาคาร
๒. มีระบบประเมินความปลอดภัยโดยใช้แบบประเมินอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้เพื่อ
ความปลอดภัย (แบบบันทึกที่ ๑.๓.๕)*๖ มีบันทึก จัดทำทะเบียน ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
เครื่องใช้ และการติดตั้งที่ปลอดภัยตามนโยบาย และ มีบันทึกการทำความสะอาด
อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
๓. มีทะเบียนควบคุมตรวจสอบให้มีใช้งานครบถ้วน และการคัดแยกของที่ชำรุดออก
อย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน
๔. มีบันทึกการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ และการค้นหาแนวทางป้องกัน แก้ไข
ที่สามารถปฏิบัติได้ หรือต้องขอความช่วยเหลือ
๕. มีโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่บ่งบอกเปรียบเทียบผลการ
ประเมินวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง พัฒนาให้สภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์
อุปกรณ์ และเครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ
๑.๓.๕ 	 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการของเด็ก
รายการพิจารณา
๑. ของเล่นปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และเหมาะสมตามพัฒนาการ
ของเด็กตามวัย
๒. มีทะเบียนควบคุมตรวจสอบสม่ำเสมอให้มีจำนวนเพียงพอเหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการของเด็กและมีความสะอาดใช้งานได้ครบถ้วนไม่ชำรุด และเป็นปัจจุบัน
๓. ติดตามประเมินการดำเนินงาน ข้อ ๑ และ ๒ สม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน และ
แก้ไขในส่วนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอันตราย 
๔. นำผลการประเมินวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง/พัฒนาการจัดหาและบำรุงรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง
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รายละเอียดการพิจารณา(๑.๓.๕_๑, ๑.๓.๕_๒, ๑.๓.๕_๓)
๑. การจั ด หาของเล่ น ที่ ป ลอดภั ย ตามมาตรฐานอุ ต สาหกรรม (มอก.) ให้ มี จ ำนวน
เพียงพอเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก โดยประเมินถึงความปลอดภัยของ
ของเล่น และดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
๒. การจัดเก็บตรวจสอบของเล่น คัดแยกของเล่นที่ชำรุดออก และดูแลทำความสะอาด
อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง
๓. ประเมินการดำเนินงาน วิเคราะห์ความรุนแรง และความเสี่ยงที่จะเกิด ค้นหา
แนวทางป้องกัน แก้ไข ที่สามารถปฏิบัติได้ หรือต้องขอความช่วยเหลือ
๔. นำผลการประเมิน มาปรับปรุง พัฒนา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีการประเมินของเล่นและจัดหาของเล่นที่ปลอดภัย (แบบบันทึกที่ ๑.๓.๖)*๗ มีบัญชี
แสดงจำนวนของเล่นที่เพียงพอเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ
๒. มีบันทึกการจัดเก็บตรวจสอบของเล่น คัดแยกของเล่นที่ชำรุดออกแทงจำหน่าย
และการดูแล ทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง
๓. มีแบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย (แบบบันทึก ที่ ๑.๓.๗)*๘ เพื่อ
การประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงความรุนแรง และค้นหาแนวทางป้องกัน แก้ไข 

ที่สามารถปฏิบัติได้ หรือต้องขอความช่วยเหลือ
๔. มีโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่บ่งบอกเปรียบเทียบผล
การประเมินวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง พัฒนา
๑.๓.๖ 	 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย
รายการพิจารณา
๑. สำรวจการเดินทางของเด็กและวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการเดินทางของเด็ก
๒. ให้ความรู้ สร้างวินัยและฝึกทักษะเด็กในการเดินทางไป-กลับอย่างปลอดภัย
๓. ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและการปฏิ บั ติ เ พื่ อ สร้ า งเสริ ม ความปลอดภั ย และป้ อ งกั น
การบาดเจ็บในการเดินทางของเด็ก
๔. สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมกันสนับสนุน
ให้เด็กเดินทางได้อย่างปลอดภัย
๕. มีการประเมินผลการดำเนินงานและพัฒนาปรับปรุง

57
1-73.indd 57

6/11/19 11:05:55 AM

รายละเอียดการพิจารณา (๑.๓.๖_๒)
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย หมายถึง ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก
เดินทางโดยปลอดภัย เช่น การเดินทางโดยทางเท้าจะต้องเดินทางกับผู้ใหญ่ไม่เดินทางโดยลำพัง
โดยรถจักรยานต้องมีการป้องกันเท้าเข้าซี่ล้อ โดยรถจักรยานยนต์เด็กต้องสวมหมวกนิรภัย 

ทางน้ำต้องสวมเสื้อชูชีพ โดยรถยนต์แนะนำให้ใช้ที่นั่งนิรภัยให้เหมาะสมตามวัย เดินทางโดย
รถรับส่ง รถรับส่งต้องถูกต้องตามระเบียบของกรมขนส่งทางบก
๑. สำรวจการเดิ น ทางของเด็ ก และการวางแผนการดำเนิ น งานเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ปลอดภัยในการเดินทางของเด็ก
๒. การให้ความรู้ การสร้างวินัยและการฝึกทักษะเด็กในการเดินทางไป-กลับอย่าง
ปลอดภัย
๓. ปรับปรุงโครงสร้างการเดินทาง และการปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันการบาดเจ็บในการเดินทางของเด็ก
๔. การสร้างความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมกันสนับสนุน
ให้เด็กเดินทางได้อย่างปลอดภัย
๕. การประเมินผลการดำเนินงานและพัฒนาปรับปรุง
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แบบประเมินการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย (แบบบันทึกที่ ๑.๓.๘)*๙
๒. การให้ความรู้ การสร้างวินัยและการฝึกทักษะเด็กในการเดินทางไป-กลับอย่าง
ปลอดภัย
๓. การปรับปรุงโครงสร้างการเดินทาง และการปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย
และป้องกันการบาดเจ็บในการเดินทางของเด็ก
๔. การสร้างความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมกันสนับสนุน
ให้เด็กเดินทางได้อย่างปลอดภัย
๕. การประเมินผลการดำเนินงานและพัฒนาปรับปรุง

58
1-73.indd 58

6/11/19 11:05:55 AM

๑.๓.๗ 	 จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
รายการพิจารณา
๑. มีระบบป้องกันภัยจากบุคคล ตรวจสอบการเข้า-ออก การรับและส่งเด็ก
๒. สร้ า งความตระหนั ก ให้ บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยในสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เฝ้ า ระวั ง
ความปลอดภัยของเด็กจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก เมื่อพบสิ่งที่น่าสงสัย
ต้องรายงานให้ครูเวรประจำวันทราบเพื่อป้องกันและแก้ไข
๓. มีการบันทึกและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
๔. มีการนำผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๓.๗_๑)
จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
หมายถึง การจัดการให้มีการค้นหาภัยหรืออันตรายจากการกระทำของบุคคลอื่น มีการสำรวจ
ร่ า งกายเด็ ก เป็ น ประจำทุ ก วั น เมื่ อ มาถึ ง สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย และก่ อ นกลั บ บ้ า น มี บั น ทึ ก
รอยบาดแผล จัดให้มีการรายงานเมื่อพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภาพที่ต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้น 

รู้วิธีสื่อสารกับหน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์รวมทั้งวิธีการส่งต่อเด็ก
๑. มาตรการป้ อ งกั น ภั ย จากบุ ค คลอย่ า งเป็ น ระบบ การรั บ ส่ ง เด็ ก การตรวจสอบ
การเข้า-ออก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การเยี่ยมบ้าน การสำรวจร่างกายเด็กเพื่อ
ตรวจดูบาดแผล หรือร่องรอยที่อาจเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่น และเมื่อ
เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทุกครั้ง
๒. การสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่ายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยของเด็กจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกเมื่อพบสิ่งที่น่าสงสัยต้องรายงาน
ให้ครูเวรประจำวันทราบเพื่อป้องกันและแก้ไข
๓. การตรวจสอบประเมิ น ผลการดำเนิ น งานและนำข้ อ มู ล มาบั น ทึ ก วิ เ คราะห์ 

หาแนวทางแก้ไข ป้องกัน
๔. การนำผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีการป้องกันภัยจากบุคคลอย่างเป็นระบบ มีแบบบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคล
(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๙)*๑๐ บันทึกการเยีย่ มบ้านการรับส่งเด็ก การตรวจสอบการเข้า-ออก
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การเยี่ยมบ้าน การบันทึกการสำรวจร่างกายเด็กเพื่อตรวจดู
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บาดแผล หรือร่องรอยทีอ่ าจเกิดจากการกระทำของบุคคลอืน่ และเมือ่ เกิดการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทุกครั้ง
๒. มีการสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่ายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยของเด็กจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกเมื่อพบสิ่งที่น่าสงสัยต้อง
รายงานให้ครูเวรประจำวันทราบเพื่อป้องกันและแก้ไข 
๓. มีรายงานการประเมินผล วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยพิจารณาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นว่า
มีความรุนแรงอย่างไร และโอกาสที่จะเกิดขึ้นว่ามากหรือน้อย ที่จะนำมาปรับปรุง
พัฒนากิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กปลอดภัยต่อไป
๔. มีโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่บ่งบอกเปรียบเทียบผล
การประเมิน วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
๑.๓.๘ 	 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่
รายการพิจารณา
๑. แผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
๒. ฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับบุคลากรและเด็กทุกคนเสมือนเกิดเหตุจริงอย่างน้อยปีละ 

๑ ครั้ง
๓. มีการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการ
๔. นำผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา
รายละเอียดการพิจารณา
จั ด ให้ มี ร ะบบรั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย /ภั ย พิ บั ติ ต ามความเสี่ ย งของพื้ น ที่ 

หมายถึง มีแผนรับภัยฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ จัดการฝึกซ้อมแผนประจำปี มีการติดตั้งอุปกรณ์ มีระบบ
สัญญานเตือนภัย มีหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและระบบส่งต่อ
๑. ดำเนินการจัดทำแผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สำรวจพื้นที่ ติดตั้งอุปกรณ์ 
๒. บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรม และมีการฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับบุคลากรทุกคน/
เด็กทุกคนเสมือนเกิดเหตุจริงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓. มีการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการ
๔. นำผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา(๑.๓.๘_๑, ๑.๓.๘_๒)
๑. มี แ บบประเมิ น ระบบอั ค คี ภั ย (แบบบั น ทึ ก ที่ ๑.๓.๑๐) *๑๑ มี แ ผนอพยพหนี ไ ฟ
อุปกรณ์ดับเพลิงในสภาพพร้อมใช้งานและจำนวนเพียงพอ บันทึกการตรวจเช็ค
น้ำยาดับเพลิง
๒. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำแผนและการฝึกซ้อมอพยพ มีการฝึกซ้อมแผน
อพยพให้กับบุคลากรทุกคน/เด็กทุกคนเสมือนเกิดเหตุจริงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓. มีการประเมินผลการดำเนินการ 
๔. มีโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่บ่งบอกเปรียบเทียบผล
การประเมินวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ตัวบ่งชี้ ๑.๔ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้
๑.๔.๑ 	 มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแล
การเจ็บป่วยเบื้องต้น
รายการพิจารณา
๑. จัดให้มีอาหารที่เหมาะสม และเพียงพอตามวัยทุกวัน 
๒. จัดให้มีเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความยาว/ส่วนสูงที่ได้มาตรฐาน ติดตั้งถูกต้อง
และมีการฝึกใช้งานอย่างถูกวิธี
๓. ประเมินการเจริญเติบโตเป็นรายบุคคลอย่างถูกวิธี และมีการบันทึกข้อมูลน้ำหนัก
ส่ ว นสู ง ลงในกราฟการเจริ ญ เติ บ โตเป็ น รายบุ ค คลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งอย่ า งน้ อ ยทุ ก 

๓ เดือน
๔. มียาและเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้านและอุปกรณ์ทจี่ ำเป็นสำหรับปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
๕. จัดให้มีการอบรมปฐมพยาบาลและฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR)
รายละเอียดการพิจารณา*๑๒
๑. จัดให้มีอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอตามวัยทุกวัน
๒. จัดให้มีเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความยาว/ส่วนสูง ที่ได้มาตรฐาน และติดตั้ง
ถูกต้อง มีคู่มือวิธีการติด ตั้ ง ชั่ ง น้ ำ หนั ก วั ด ความยาว/ส่ ว นสู ง และการแปลผล
การเจริญเติบโตมีการตรวจสอบเครื่องมือ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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๓. จัดให้มีการบันทึกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูง และมีกราฟการเจริญโตเป็นรายบุคคล
๔. จัดให้มีการอบรมการจัดอาหาร การตักอาหาร วิธีการติดตั้ง ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
และการแปลผลการเจริญเติบโต
๕. จัดให้มียา เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกรณีฉุกเฉินเบื้องต้น
ที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเด็ก
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (๑.๔.๑_๑, ๑.๔.๑_๒, ๑.๔.๑_๓)
๑. มีเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูงตามมาตรฐาน และควรใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก
ทีม่ คี วามละเอียด ๐.๑ กิโลกรัม และเครือ่ งวัดส่วนสูงทีม่ คี วามละเอียด ๐.๑ เซนติเมตร
๒. เครื่องวัดส่วนสูงแบบนอนสำหรับเด็กเล็ก
๓. กราฟน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ำหนักตาม
เกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง ตามเพศเป็นรายบุคคล 
๔. หลักฐานแสดงการจัดทำบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือ
๕. หลักฐานแสดงการอบรม
๖. รายการยา เวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น
๗. การบันทึกข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูง และการแปลผลการเจริญเติบโต
๘. รายการอาหารย้อนหลัง ๑ เดือน และล่วงหน้า ๑ เดือน
๑.๔.๒ 	 มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปี และป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ
รายการพิจารณา
๑. มีการตรวจสุขภาพอนามัยและร่องรอยการบาดเจ็บประจำวัน
๒. สนับสนุน/จัดการตรวจสุขภาพประจำปีโดยบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง
๓. มีการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกรับ และทุก ๖ เดือน*๑๓
๔. มีมาตรการและกิจกรรมป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดโรคติดต่อขึ้นรวมทั้งเก็บข้อมูลของ
โรคติดต่อ
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รายละเอียดการพิจารณา(๑.๔.๒_๑, ๑.๔.๒_๒, ๑.๔.๒_๓)
๑. มีการตรวจสุขอนามัยประจำวัน
สั ง เกตความผิ ด ปกติ ข องเด็ ก ตั้ ง แต่ แรกรั บ เช่ น มี ไข้ ไอ น้ ำ มู ก ผื่ น ตามตั ว 

เป็นต้น รีบแจ้งผู้ปกครองมารั บ ไปพบแพทย์ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข รวมทั้ ง 

ให้คำแนะนำในการดูแลเด็กแก่ผู้ปกครอง และบันทึกการป่วยของเด็กในห้องเรียน 

ทุกวัน*๑๔ ตามแบบคัดกรองอาการป่วยรายห้องเรียน*๑๕ กรณีตรวจคัดกรองเด็ก 

		 ไม่พบอาการป่วยเมือ่ แรกรับ แต่มอี าการป่วยในเวลาต่อมาในขณะทีอ่ ยูใ่ นสถานพัฒนา 

		 เด็ ก ปฐมวั ย ให้ แ ยกเด็ ก ที่ ป่ ว ยออกจากเด็ ก ที่ ไ ม่ ป่ ว ย โดยการแยกนอนแยกเล่ น 

จากเด็กคนอื่นทุกครั้ง
๒. สนั บ สนุ น /จั ด การตรวจสุ ข ภาพประจำปี โ ดยบุ ค ลากรทางการแพทย์ อ ย่ า งน้ อ ย
ปีละ ๑ ครั้ง
๓. มีการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกรับตามระยะที่กำหนด
ครูและผู้ดูแลเด็กบันทึกตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของประวัติการได้รับ 

วัคซีนของเด็กทุกคน ทุกภาคเรียน กรณีเด็กได้รับไม่ครบถ้วน แนะนำผู้ปกครอง 

ให้ พ าเด็ ก ไปรั บ วั ค ซี น ที่ ส ถานบริ ก ารสาธารณสุ ข และบั น ทึ ก การแนะนำใน 

แบบบันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น
๔. มีมาตรการและกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขเมื่อเกิดโรคติดต่อขึ้น รวมทั้งเก็บข้อมูล
ของโรคติดต่อ
มาตรการ : ดำเนิ น ตาม ๑๐ มาตรการศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก และโรงเรี ย นอนุ บ าล 

ปลอดโรค ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข*๑๖
กิจกรรมป้องกัน : การป้องกันโรคที่ได้ผลดีและคุ้มค่าที่สุด คือ การป้องกัน 

ในระยะก่อนได้รับเชื้อ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  

รั บ ประทานอาหารครบ ๕ หมู่ มี น้ ำ ดื่ ม ที่ ส ะอาดเพี ย งพอ ได้ รั บ การดู แ ลเรื่ อ ง 

สุขอนามัยส่วนบุคคล เน้นความสะอาด สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ มีพัฒนาการ 

ทางร่ า งกายและจิ ต ใจเหมาะสมตามวั ย (ตามแนวทางการป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ใน 

ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 
แนวทางการแก้ไขเมื่อเกิดโรคติดต่อ : เมื่อเกิดโรคขึ้นต้องป้องกันไม่ให้มีการ
		 แพร่ ก ระจายของโรค (ตามแนวทางการป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ในศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก และ
		 โรงเรียนอนุบาล ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 
*** โรคติ ด ต่ อ ที่ พ บบ่ อ ย ได้ แ ก่ โรคหวั ด โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ต ามฤดู ก าล
		 โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วง โรคอีสุกอีใส
		 โรคตาแดง โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก และโรคผิวหนังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
		 เป็นต้น
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนบริหารจัดการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปี ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ
๒. บันทึกการตรวจสุขอนามัยประจำวัน/ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง/
ตามกำหนด
๓. ตารางการฉีดวัคซีนตามแนวทางการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก
๔. แบบบันทึกการได้รับวัคซีน
๕. แบบบันทึกปัญหาสุขภาพ และการดูแลเบื้องต้น
๖. แบบคัดกรองอาการป่วยรายห้องเรียน
๑.๔.๓ 	 อาคารต้ อ งมี พื้ น ที่ ใช้ ส อยเป็ น สั ด ส่ ว นตามกิ จ วั ต รประจำวั น ของเด็ ก ที่ เ หมาะสม
ตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์
รายการพิจารณา
๑. มี พื้ น ที่ พ อเพี ย งสำหรั บ การจั ด กิ จ กรรมและกิ จ วั ต รประจำวั น ของเด็ ก พอเพี ย ง
เฉลี่ย ๑.๕-๒.๐ ตร.ม./คน
๒. มีพื้นที่เตรียมอาหาร/ครัว วิธีการขนส่งอาหาร และมีบริเวณที่จัดให้เด็กรับประทาน
อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
๓. มีพื้นที่สำหรับนอนหลับ เน้นความสะอาด ปลอดโปร่ง และอากาศถ่ายเทได้ดี
๔. มีพื้นสำหรับเล่นและทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
๕. มีพื้นที่หรือบริเวณสำหรับการทำความสะอาดช่องปาก แปรงฟัน ล้างมือ ล้างหน้า
ของเด็ก ฯลฯ
๖. มีพื้นที่สำหรับแยกเด็กป่วย
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๔.๓_๑, ๑.๔.๓_๒, ๑.๔.๓_๓)
๑. มีพื้นที่พอเพียงสำหรับการจัดกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันของเด็กพอเพียงเฉลี่ย
๑.๕-๒.๐ ตร.ม./คน
๒. มีพื้นที่เตรียมอาหาร/ครัวรวมทั้งการขนส่งอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ*๑๗ มีการ
ปกปิดอาหาร ที่พร้อมบริโภคขณะขนส่ง (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีการจ้างเหมา
ผู้ประกอบอาหารจัดส่งมาจากภายนอก) ภาชนะใส่อาหารที่ปลอดภัยและมีการ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๓. พื้นที่สำหรับนอนหลับ เน้นเรื่องความสะอาด และปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี
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๔. มีพื้นที่สำหรับเล่น และทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสม
๕. มีพื้นที่หรือบริเวณสำหรับให้ครู/ผู้ดูแลเด็กทำความสะอาดช่องปากและแปรงฟันให้
เด็ก ตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้น เน้นพื้นที่หรือบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อให้มองเห็น
ฟันได้ชัดเจน
๖. มีพื้นที่สำหรับแยกเด็กป่วย เพื่อป้องการแพร่กระจายของโรคติดต่อ และเป็นที่ดูแล
ปฐมพยาบาลก่อนที่ผู้ปกครองจะมารับเด็ก
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีพื้นที่ใช้สอยตามที่กำหนดในมาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน
อาคารและสิ่งแวดล้อม 
๒. แผนผังพื้นที่และการใช้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๔.๔ จัดให้มีพื้นที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
รายการพิจารณา
๑. มีพื้นที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์อย่างเหมาะสมใน
ห้องเรียน
๒. มีพื้นที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์นอกห้องเรียน
อย่างเหมาะสม
๓. เก็บข้อมูล/ประเมินการใช้พื้นที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ของเด็ก
๔. นำผลจากการประเมินไปปรับเปลี่ยนซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๔.๔_๑, ๑.๔.๔_๒, ๑.๔.๔_๓)
๑. ผู้บริหารจัดพื้นที่ในห้องเรียน เช่น มุมประสบการณ์ มุมสร้างสรรค์ มุมบทบาทสมมติ
มุมบล็อก มุมศิลปะ มุมสร้างสรรค์ มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์ มุมคณิตศาสตร์
เป็นต้น และพื้นที่นอกห้องเรียน เช่น พื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่เล่นนอกห้องเรียน สนาม
เด็กเล่น สนามกลางแจ้ง ลานเอนกประสงค์ ให้เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมประจำวัน
เพื่อการเรียนรู้
๒. การเก็บข้อมูลการทำกิจกรรมใช้มุมเหล่านั้นของเด็ก มีบันทึกการใช้มุมทุกวันรวมทั้ง
การใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมของเด็ก
๓. นำผลที่ได้วิเคราะห์และสรุปให้ผู้ปกครองทราบและนำมาปรับพื้นที่ให้น่าสนใจที่จะ
ช่วยให้เด็กได้ใช้มากขึ้น หรือหมุนเวียนอย่างเหมาะสมทุก ๒ สัปดาห์ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีการจัดมุมเสริมทักษะ/มุมเสริมประสบการณ์ 
๒. ข้อมูลการประเมิน
๓. ภาพหรือวีดีโอที่แสดงถึงกิจกรรมที่ทำในมุมต่างๆ
๑.๔.๕ 	 จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และ
เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก
รายการพิจารณา
๑. แยกห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณแปรงฟัน/ที่ล้างมืออย่างเป็นสัดส่วนและสะอาดไม่มี
น้ำขัง และไม่ลื่น
๒. มีการทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง
๓. มีระบบดูแลความสะอาดรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๔.๕_๑, ๑.๔.๕_๒, ๑.๔.๕_๓, ๑.๔.๕_๔)
๑. แยกห้องน้ำ ห้องส้วม สถานที่แปรงฟัน/ที่ล้างมือ อย่างเป็นสัดส่วน
๒. มีการทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง
๓. มีระบบดูแลความสะอาดรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
๔. มี ที่ ส ำหรั บ แปรงฟั น ให้ เ หมาะสมกั บ เด็ ก สะอาด ไม่ มี ค ราบสกปรก ไม่ มี น้ ำ ขั ง 

ไม่เฉอะแฉะ ไม่ลื่น ถ้ามีก๊อกน้ำน้อย ควรมีถังสะอาดใส่น้ำ และภาชนะกลางใช้ตักน้ำ
จากถังใส่ในแก้วให้เด็ก กรณีจัดสถานที่แปรงฟันเป็นโครงสร้างถาวร ควรมีจำนวน
ก๊อกน้ำที่เหมาะสมกับตัวเด็กและเพียงพอ มีกระจกหลังอ่างน้ำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการช่วยสอนเด็กแปรงฟัน การที่เด็กเห็นตัวเองจากกระจก จะกระตุ้นให้เด็กอยาก
แปรงฟัน และทำให้เด็กแปรงฟันได้นานขึ้น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีการเยี่ยมชมและสังเกต
๒. ภาพถ่าย
๓. สั ง เกตความสะอาดและอุ ป กรณ์ ที่ จ ำเป็ น เช่ น สบู่ / น้ ำ ยาล้ า งมื อ ของห้ อ งน้ ำ 

ห้องส้วม มีสถานที่แปรงฟัน/ที่ล้างมือ*๑๘
๔. มีป้ายบอกห้องน้ำ ห้องส้วมแยกชาย-หญิง, เด็ก-ผู้ใหญ่
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๕.
		
๖.
๗.
๘.

ดูความเหมาะสมจำนวนของโถส้วม สถานทีแ่ ปรงฟัน/ทีล่ า้ งมือ ให้เพียงพอ เหมาะสม
กับเด็ก หรือมีอุปกรณ์ช่วยเสริมการใช้ส้วมที่ปลอดภัย
สำรวจอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม สถานที่แปรงฟัน/ที่ล้างมือ
มีแบบบันทึกตารางการทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำวัน*๑๙
คู่มือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย (ศพด.คุณภาพ) 

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๑.๔.๖ 	 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร 

น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค
รายการพิจารณา
๑. สถานที่ประกอบอาหาร/ที่เตรียมอาหารต้องมีอ่างล้างภาชนะและอุปกรณ์ที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหาร
๒. มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด 
๓. มีการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะทั้งภายในและภายนอกอาคาร
๔. มีมาตรการป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๔.๖_๑, ๑.๔.๖_๒, ๑.๔.๖_๓, ๑.๔.๖_๔)
๑. สถานที่ประกอบอาหาร/ที่เตรียมอาหารต้องมีอ่างล้างภาชนะและอุปกรณ์ที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหาร
๒. มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด 
- น้ำดื่ม : ต้องเป็นน้ำต้มสุก หรือน้ำที่ผ่านระบบการปรับปรุงคุณภาพแล้ว เช่น 

น้ำกรองจากเครื่องกรองน้ำที่มีการบำรุงรักษาตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

หรือน้ำบรรจุขวดที่ได้รับอนุญาตจาก อย.
- น้ำใช้ : ควรเป็นน้ำประปา น้ำบาดาล หรือน้ำที่สะอาด
๓. มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะทั้งภายในและภายนอกอาคาร
๔. มี ก ารทิ้ ง ขยะแยกประเภท และจั ด ให้ มี ภ าชนะรองรั บ ขยะแยกประเภท พร้ อ ม
สัญลักษณ์
๕. มีมาตรการป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค
๖. มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์/เป็นแหล่งเรียนรู้
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา*๒๐
๑. การเยี่ยมชมและสังเกต
๒. มีภาพถ่าย
๓. มีอ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ที่มีก๊อกน้ำ และท่อระบายน้ำ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 

๖๐ เซนติเมตร และบริเวณที่ล้างต้องมีการระบายน้ำที่ดีไม่เฉอะแฉะ
๔. มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด
๕. สำรวจภาชนะรองรั บ ขยะสภาพดี มี ฝ าปิ ด มิ ด ชิ ด มี จ ำนวนเพี ย งพอ และทำ
ความสะอาดที่รองรับขยะเป็นประจำ
๖. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการเก็บรวบรวมขยะ ขนย้ายออกจากอาคารทุกวัน
๗. สำรวจภาชนะรองรับขยะแยกประเภท พร้อมป้ายสัญลักษณ์ หรือจุดพักขยะรวม
๘. สำรวจและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบดูแลการป้องกันและควบคุมแมลงและสัตว์ที่เป็น
พาหะนำโรค
๙. เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน ภาพถ่ายกิจกรรมสร้างสรรค์หรือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของครู เด็ก และชุมชน
๑.๔.๗ 	 จั ด อุ ป กรณ์ ภ าชนะและเครื่ อ งใช้ ส่ ว นตั ว ให้ เ พี ย งพอกั บ การใช้ ง านของเด็ ก ทุ ก คน 

และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
รายการพิจารณา
๑. มีอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับเด็กทุกคน
๒. จัดเก็บอย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบ
๓. อุปกรณ์มีมาตรฐาน สะอาด เพียงพอกับการใช้งาน
๔. มีการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะและจัดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
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รายละเอียดการพิจารณา(๑.๔.๗_๑)
๑. มี อุ ป กรณ์ ภ าชนะและเครื่ อ งใช้ ส่ ว นตั ว สำหรั บ เด็ ก ได้ แ ก่ แปรงสี ฟั น ถ้ ว ยน้ ำ /
กระติกน้ำ ชุดนอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ที่ติดป้ายชื่อ 
๒. มีที่วางอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนที่วางเฉพาะของเด็กแต่ละคน และวางอย่างถูกต้อง 

เช่น แปรงสีฟันต้องเอาด้ามลง สำหรับผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ผ้ากันเปื้อน ต้องเก็บ
เป็นสัดส่วน และมีสัญลักษณ์ที่บอกให้รู้ว่าเป็นของเด็กเฉพาะแต่ละคน รวมทั้ง
ตรวจสอบการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
๓. อุปกรณ์มีมาตรฐาน มอก.
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. การเยี่ยมชม และสังเกต
๒. มีภาพถ่าย
๓. อุปกรณ์ ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมของเด็ก
๔. จำนวนอุปกรณ์ ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กเพียงพอและใช้สอยในการ
ดำเนินกิจกรรมประจำวันอย่างเหมาะสม คุ้มค่า
๕. ระบบรักษาความสะอาด
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
๑.๕.๑ 	 มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง 

กั บ สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เกี่ ย วกั บ ตั ว เด็ ก และการดำเนิ น งานของสถานพั ฒ นา
เด็กปฐมวัย
รายการพิจารณา
๑. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๒. มีพื้นที่หรือช่องทางประชาสัมพันธ์
๓. มีการประเมินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
๔. มีการสร้างเครือข่ายพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๕.๑_๑)
๑. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น กิจกรรม
ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง ให้ความรู้สื่อสารสัมพันธ์ทั้งระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน 

การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
๒. มี พื้ น ที่ ห รื อ ช่ อ งทางประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานของสถานพั ฒ นา
เด็กปฐมวัยและความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก เช่น ป้ายนิเทศ มุมเรียนรู้ผู้ปกครอง 

และสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น
๓. มีการประเมินกิจกรรมสารสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมในครั้ง
ต่อๆ ไป ให้ดียิ่งขึ้น 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. บันทึกการประชุม 
๒. ภาพถ่าย 
๓. บันทึกการจัดกิจกรรม
๔. แผนจัดกิจกรรมประจำปี
๕. บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ภายนอกอาคาร 
๖. เอกสารแผ่นพับความรู้ต่างๆ
๗. พืน้ ทีก่ ารเรียนรูส้ ำหรับผูป้ กครองหรือช่องทางอืน่ ๆ เช่น เสียงตามสาย Application Line
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๑.๕.๒ 	 การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม
รายการพิจารณา
๑. มีการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๒. มีการจัดกิจกรรมที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในโอกาสสำคัญ
ต่างๆ ตามประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน
๓. มีการประเมินกิจกรรมเพื่อนำไปปรับปรุง
๔. มีการสร้างเครือข่ายชุมชน
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๕.๒_๑)
๑. มีการจัดกิจกรรมที่ให้พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนได้มีโอกาสพบปะ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆ อาจจัดขึ้นในโอกาสสำคัญตามเทศกาลต่างๆ 

สอดคล้องกับประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม หรือการจัดประชุมผู้ปกครอง โดยจัด
กิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๒. มี ก ารประเมิ น กิ จ กรรมที่ จั ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ครอบครัว เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดผลที่ดียิ่งขึ้น
๓. มีการกำหนดรูปแบบและกิจกรรมความร่วมมือของชุมชน เพื่อส่งเสริมเครือข่าย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาครู และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีความเข้มแข็ง
ได้ตามบริบท สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ เช่น ห้องสมุดของเล่น
๔. มีการจัดตั้งเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
พ่อแม่ผู้ปกครองกันเอง เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. บันทึกการประชุม 
๒. ภาพถ่าย 
๓. บันทึกการจัดกิจกรรม
๔. แผนจัดกิจกรรมประจำปี
๕. บันทึกข้อมูลการสื่อสารกับผู้ปกครอง
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๑.๕.๓ 	 ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
รายการพิจารณา
๑. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร หรือความรู้ที่หลากหลายและทันสมัย 
๒. มีการประสานเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓. มีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอและมีสมาชิกในชุมชนสนับสนุนการดำเนินงานของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
รายละเอียดการพิจารณา
๑. สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย มี ก ารเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสารหรื อ ความรู้ ต่ า งๆ 

ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให้ แ ก่ ชุ ม ชนโดยเป็ น ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามทั น ต่ อ
ยุคสมัย และมีความหลากหลาย 
๒. สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ทั้ ง สั ง กั ด หน่ ว ยงานของรั ฐ 

ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
		 ส่วนท้องถิ่น ดำเนินการต่างๆ เพื่อพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๓. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชน เป็นประจำ สม่ำเสมอ และมีสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. บันทึกการประชุม 
๒. ภาพถ่าย 
๓. บันทึกการจัดกิจกรรม
๔. แผนจัดกิจกรรมประจำปี 
๕. ห้องสมุดของเล่นและสื่อ
๖. การจัดเสวนาเป็นระยะๆ
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๑.๕.๔ 	 มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
รายการพิจารณา
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๒. คณะกรรมการฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๓. คณะกรรมการฯ มี บ ทบาทในการกำหนดทิ ศ ทางและบริ ห ารสถานพั ฒ นา
เด็กปฐมวัย
๔. คณะกรรมการฯ มี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตามและประเมิ น คุ ณ ภาพสถานพั ฒ นา
เด็กปฐมวัย
รายละเอียดการพิจารณา
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยให้มีจำนวนคณะกรรมการฯ 

ไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านการศึกษา ผู้แทน
ชุมชน และผู้ปกครอง ซึ่งองค์ประกอบอื่นๆ ของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 
๒. มีการประชุมคณะกรรมการฯ ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง
๓. มี ห น้ า ที่ ก ำหนดแนวทางส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานของสถานพั ฒ นา
เด็กปฐมวัยในด้านต่างๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงาน และหาเครือข่ายมาสนับสนุนเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๔. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินคุณภาพภายในของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีบันทึกการประชุมหรือรายงานการประชุม
๒. มีภาพถ่าย
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เอกสารอ้างอิง, Website, QR Code
มาตรฐานด้านที่ ๑
หมายเลขเอกสาร

รายการ

๑.๑.๑_๑, ๑.๒.๑_๑,
๑.๒.๒_๑, ๑.๒.๓_๑,
๑.๒.๔_๑, ๑.๕.๑_๑

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. มาตรฐาน
การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙.
http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2017/4/
2199_5930.pdf

๑.๑.๒_๒

คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

๑.๒.๑_๒, ๑.๒.๒_๒,
๑.๒.๒_๓, ๑.๒.๓_๒,
๑.๒.๔_๒

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต
จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

๑.๒.๑-๓, ๑.๒.๓_๓,
ข้อกำหนดของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหน่วยงานต้นสังกัด
๑.๒.๔_๓	
๑.๒.๑_๔, ๑.๔.๓_๑,
๑.๔.๖_๑, ๑.๔.๗_๑,

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือ
การดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง, ๒๕๔๙.

๑.๒.๑_๕, ๑.๔.๓_๒,
๑.๔.๖_๒,

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือแนวทางพัฒนา
ตำบลส่งเสริมเด็ก ๐-๕ ปี, ๒๕๖๐.

๑.๒.๓_๑, ๑.๔.๒_๒

สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
เว็บไซต์ E-Learning สำหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ
ปลอดโรค.
http://27.254.33.52/healthypreschool/home

๑.๓.๑_๑, ๑.๓.๒_๑,
๑.๓.๓_๑, ๑.๓.๔_๑,
๑.๓.๘_๑

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐาน
ความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗.
http://www.csip.org

๑.๓.๑_๒, ๑.๓.๒_๒,
๑.๓.๓_๒, ๑.๓.๔_๒,
๑.๓.๕_๒, ๑.๓.๖_๑,

งามตา รอดสนใจ และ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์. คู่มือศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย
(พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันบาดเจ็บในเด็ก, ๒๕๕๑.
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หมายเลขเอกสาร

รายการ

๑.๓.๗_๑, ๑.๓.๘_๑

http://resource.thaihealth.or.th/library/12141

๑.๓.๑_๓, ๑.๓.๒_๓,
๑.๓.๔_๓, ๑.๓.๕_๓

อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และ งามตา รอดสนใจ. หน่วยที่ ๑๕ การประเมิน
การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและพัฒนาการเด็กปฐมวัย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๗.
http://stoubook.stou.ac.th/product/3676/21009

๑.๓.๒_๔, ๑.๓.๓_๓

อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์. ข้อกำหนดความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น
อุปกรณ์เครื่องเล่นการติดตั้ง การบำรุงรักษา ผู้ดูแลการเล่น, ๒๕๔๕.
http://www.factsforlifethai.cf.mahidol.ac.th/injury/Rule.pdf

๑.๓.๔_๔

สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐาน
เลขที่ มอก. ๑๐๒๕-๒๕๓๔
www.fio.co.th/p/tisi_fio/fulltext/TIS1025-2539.pdf

๑.๓.๔_๕

อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์. สื่อการเรียนรู้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย :
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุขและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย, ๒๕๖๐.
http://csip.org/parent/learningcenter.html

๑.๓.๕_๑

สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐาน
เลขที่ มอก. ๖๘๕-๒๕๔๐
http://www.fio.co.th/p/tisi_fio/fulltext/TIS685_2-2540

๑.๓.๘_๒

กระทรวงมหาดไทย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ฉบับที่ ๓๙
(พ.ศ. ๒๕๓๗)
www.dpt.go.th/wan/lawdpt/data/02/109_11_170235_14.pdf
www.dpt.go.th/wan/lawdpt/data/02/111_23_230637_15.pdf

๑.๔.๑_๑

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทย
เติบโตเต็มศักยภาพ.
http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/file/คู่มือการพัฒนาองค์กร
ส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ.pdf

๑.๔.๑_๒

โปสเตอร์กิจกรรมพื้นฐาน (Benefit package) ด้านโภชนาการในศูนย์เด็กเล็ก
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หมายเลขเอกสาร

รายการ

๑.๔.๑_๓

กราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามแพศและช่วงอายุ
ของกรมอนมัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประยุกต์จากองค์การ
อนามัยโลก) บนเว็บไซด์สำนักโภชนาการ ได้แก่ กราฟความยาว/ส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ น้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ

๑.๔.๒_๓

คู่มือการประเมิน ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค สำนักโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

๑.๔.๒_๑

สำนั ก โรคติ ด ต่ อ ทั่ ว ไป กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข . แนวทาง
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก (สำหรับครูและผู้ดูแลเด็ก).
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพ: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔.
http://itnan1.ednan1.go.th/uploads/00443-0.pdf

๑.๔.๓_๓

การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
http://www.healthstation.in.th/action/viewvideo/๔๐๘๘/

๑.๔.๔_๑

กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐.
กรุงเทพ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด., ๒๕๖๐.

๑.๔.๔_๒

วรนาท รักสกุลไทย. สุดยอดเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ.
กรุงเทพ: สำนักพิมพ์แฮปปี้เลินนิ่ง, ๒๕๕๔

๑.๑.๒_๑, ๑.๔.๔_๓

ASEAN EARLY CHILDHOOD CARE, DEVELOPMENT AND EDUCATION
QUALITY STANDARDS
http://asean.org/storage/๒๐๑๗/๐๓/ASEAN-ECCDE-QualityStandards-Final.pdf

๑.๔.๕_๑

Public Buildings Service Office of Child Care. Child Care Center
Design Guide U.S General Services Administration, 2003.

๑.๔.๕_๒

องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น . คู่ มื อ มาตรฐานการดำเนิ น งานศู น ย์ พั ฒ นา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย.

๑.๔.๕_๓

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย. เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับ
ประเทศ HAS. บริษัท สามเจริญพาณิชย (กรุงเทพ) จำกัด, ๒๕๕๖.
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๑.๔.๕_๔, ๑.๔.๖_๔

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย. คู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
(ปรับปรุงครั้งที่ ๑), ๒๕๕๗.

๑.๔.๖_๓

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย. คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน. โครงการผลิตสื่อและมัลติมิเดีย. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น), ๒๕๖๐.
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*๑
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
(๑.๑.๒)		 “การศึ ก ษาปฐมวั ย เป็ น การพั ฒ นาเด็ ก ตั้ ง แต่ แรกเกิ ด ถึ ง ๖ ปี บ ริ บู ร ณ์ อย่ า งเป็ น
		
องค์ ร วมบนพื้ น ฐานการอบรมเลี้ ย งดู และการส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ส นองต่ อ
		
ธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบท
		
สังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของ
		
ทุกคน เพือ่ สร้างรากฐานคุณภาพชีวติ ให้เด็ก พัฒนาไปสูค่ วามเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ เกิดคุณค่า
		
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”
		
		

กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐. กรุ ง เทพ:
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด., ๒๕๖๐, หน้า ๒.

*๒
แบบบันทึกการสำรวจค้นหาจุดเสี่ยง (Safety Round Record)
(๑.๓.๑)	
*๓
(๑.๓.๒)

แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย

*๔
(๑.๓.๓)

แบบคัดกรองความเสี่ยงของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น

*๕
(๑.๓.๔)

แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อความปลอดภัย

*๖
แบบประเมินอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย
(๑.๓.๔)	
*๗
(๑.๓.๕)

แบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย

*๘
(๑.๓.๕)

แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย

*๙
แบบประเมินการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
(๑.๓.๖)	
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*๑๐
(๑.๓.๗)

แบบบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคล

*๑๑
(๑.๓.๘)

แบบประเมินระบบอัคคีภัย

*๑๒
การจัดอาหาร
(๑.๔.๑)
จัดรายการอาหารล่วงหน้า ๑ เดือน หรืออย่างน้อย ๑ สัปดาห์ โดยให้มีอาหาร (ทั้งกับข้าว
		
และขนมหวาน) ที่ใช้น้ำมัน เนย หรือกะทิ มื้อละ ๑ อย่าง
		
๑. จัดอาหารให้ครบ ๕ กลุ่มอาหาร ได้แก่ กลุ่มข้าวแป้ง กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์
			 และกลุ่มนม ทุกวันโดยอาหารกลุ่มผักและผลไม้มีความหลากหลาย
		
๒. จัดอาหารกลางวัน
		
■ มีผักเป็นส่วนประกอบทุกวัน (ไม่รวมผักชี ต้นหอม)
			 ■ มีกลุ่มเนื้อสัตว์ตามความถี่ดังนี้
				 ❖ ตับ หรือเลือดสัปดาห์ละ ๑-๒ ครั้ง
				 ❖ ไข่ สัปดาห์ละ ๑-๒ ครั้ง
				 ❖ เนื้อสัตว์อื่นๆ เช่น ปลา หมู ไก่ สัปดาห์ละ ๑-๒ ครั้ง
			 ■ ผักและเนื้อสัตว์มีขนาดเล็กและอ่อนนุ่ม
		
๓. จัดอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
			 ■ นมสดรสจืด คนละ ๑ กล่อง/ถุง (ขนาด ๒๐๐ ซีซี) ต่อวัน
			 ■ จัดผลไม้ทุกวัน คนละ ๑-๒ ส่วน ต่อวัน
			 ■ อาหารว่างชนิดอื่นๆ สามารถจัดเพิ่มได้
				 ❖ พืชหัว เช่น ข้าวโพดต้ม มันเทศต้ม เป็นต้น คนละ ½ ทัพพีต่อครั้ง (หากจัด
					 อาหารกลุ่มนี้ให้ลดข้าวในปริมาณเดียวกัน)
				 ❖ ถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ถั่วลิสงต้ม เป็นต้น คนละ ๑ ช้อนกินข้าว (ไม่รวมเปลือก)
					 ต่อครั้ง
				 ❖ ขนมไทยรสไม่หวานจัด โดยมีอาหารกลุ่มข้าว-แป้ง (พืชหัว) กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้
					 กลุ่มเนื้อสัตว์ (ถั่วเมล็ดแห้ง) หรือนม เป็นส่วนประกอบ คนละ ๑ ชิ้นกลาง/
					 ถ้วยเล็ก ต่อครั้ง เช่น ข้าวต้มมัดไส้กล้วย ๑ กลีบเล็ก เต้าส่วน ๑ ถ้วยเล็ก
					 เป็นต้น
				 ❖ อาหารว่างอื่นๆ ที่มีกลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์ (ถั่วเมล็ดแห้ง) หรือนม
					 เป็นส่วนประกอบ เช่น ซาลาเปาไส้หมู ๑ ลูกเล็ก เป็นต้น
		
๔. ใช้เกลือหรือเครื่องปรุงรสเค็มเสริมไอโอดีนในการปรุงอาหารทุกครั้ง
		
๕. จัดให้มีปริมาณอาหารเพียงพอตามวัยโดยใช้โปรแกรม school lunch program
			 เพื่ อ คำนวณปริ ม าณอาหารดิ บ ที่ ต้ อ งจั ด ซื้ อ ในแต่ ล ะวั น หรื อ ใช้ คู่ มื อ การจั ด อาหาร
			 สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
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การเฝ้าระวังการเจริญเติบโต
		
๑. จัดให้มีเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความยาว/ส่วนสูงที่ได้มาตรฐาน และติดตั้ง
			 ถูกต้อง มีคู่มือวิธีการติดตั้ง ชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง และการแปลผล
			 การเจริญเติบโต โดยพิจารณาจาก
			 ๑) จัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักที่มีความละเอียด ๑๐๐ กรัม (๐.๑ กิโลกรัม) และเครื่องวัด
				 ความยาว/ส่วนสูง ตัวเลขชัดเจน มีความละเอียด ๐.๑ เซนติเมตร และมีไม้ฉาก
				 สำหรับวัดความยาว/ส่วนสูง
			 ๒) วางเครื่องชั่งน้ำหนักบนพื้นเรียบและมีแสงสว่างเพียงพอสำหรับการอ่านตัวเลข
			 ๓) ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งวั ด ส่ ว นสู ง ให้ ถู ก ต้ อ งโดยวางทาบกั บ ผนั ง หรื อ เสาที่ ตั้ ง ฉากกั บ พื้ น
				 ยึดให้แน่น ไม่โยกเย้ ไม่เอียง และบริเวณที่เด็กยืน พื้นต้องเรียบได้ระดับ ไม่เอียง
				 ไม่นูน และมีไม้ฉาก สำหรับวัดค่าส่วนสูงในกรณีที่เครื่องวัดส่วนสูง ที่เป็นกระดาษ
				 ต้องระมัดระวังในการติดตั้ง เนื่องจากตัวเลขเริ่มต้นของแผ่นวัดความสูงไม่เท่ากัน
				 บางแผ่นเริ่มต้นที่ ๕๐ เซนติ เ มตร บางแผ่ น เริ่ ม ต้ น ที่ ๖๐ เซนติ เ มตร จึ ง ต้ อ ง
				 วัดระยะที่ติดตั้งสูงจากพื้นตามตัวเลขที่กำหนดบนแผ่นวัดส่วนสูง เช่น เริ่มต้นที่
				 ๕๐ เซนติเมตร การติดตั้งต้องสูงจากพื้นที่เด็กยืน ๕๐ เซนติเมตร เป็นต้น
			 ๔) มี คู่ มื อ วิ ธี ก ารติ ด ตั้ ง ชั่ ง น้ ำ หนั ก วั ด ความยาว/ส่ ว นสู ง และการแปลผลการ
				 เจริญเติบโต
		
๒. จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องมืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยพิจารณาจาก
			 ๑) กำหนดให้ ต รวจสอบความเที่ ย งตรงของเครื่ อ งชั่ ง น้ ำ หนั ก ก่ อ นนำมาใช้ ทุ ก ครั้ ง
				 โดยการนำลูกตุ้มน้ำหนักมาตรฐานซึ่งบอกขนาดน้ำหนัก เช่น ๕ กิโลกรัม หรือ
				 ๑๐ กิโลกรัม เป็นต้น หรือสิ่งของที่รู้น้ำหนัก เช่น ดัมเบล วางบนเครื่องชั่งน้ำหนัก
				 เพื่อดูว่าได้น้ำหนักตามน้ำหนัก ลูกตุ้มหรือสิ่งของนั้นหรือไม่
		
๓. จัดให้มีการบันทึกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูง และมีกราฟการเจริญโตเป็นรายบุคคล
			 โดยพิจารณาจาก
			 ๑) มีแบบบันทึกข้อมูลน้ำหนักส่วนสูง
			 ๒) จัดหากราฟการเจริญโตเป็นรายบุคคลที่ตรงตามเพศ ได้แก่ กราฟความยาว/
				 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ น้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
		
๔. จัดให้มีการอบรมการจัดอาหาร การตักอาหาร วิธีการติดตั้ง ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
			 และการแปลผลการเจริญเติบโต โดยพิจารณาจาก
			 ๑) จัดทำแผนและจัดอบรมหรือส่งไปอบรมให้มีทักษะการจัดอาหาร การตักอาหาร
				 การติดตั้ง เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูง วิธีชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/
				 ส่วนสูง และการแปลผลการเจริญเติบโตทั้ง ๓ กราฟ
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๕. จัดให้มียา เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกรณีฉุกเฉินเบื้องต้น
			 ที่ใช้ในการปฐมพยาบาลเด็ก โดยพิจารณาจาก
			 ๑) จัดให้มียา เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกรณีฉุกเฉินเบื้องต้น
				 ที่ ใช้ ใ นการ ปฐมพยาบาลเด็ ก เช่ น ยาลดไข้ อุ ป กรณ์ ท ำแผลเบื้ อ งต้ น และ
				 ไม่หมดอายุ
*๑๓
(๑.๔.๒)

แบบบันทึกการได้รับวัคซีน

*๑๔
(๑.๔.๒)

แบบบันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น

*๑๕
(๑.๔.๒)

แบบคัดกรองอาการป่วยรายห้องเรียน

*๑๖
(๑.๔.๒)
		

ครูผู้ดูแลเด็กสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก
ด้วยระบบ E-Learning สำหรับผู้ดูแลเด็ก website : ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ
ปลอดโรค

		
		

http://27.255.33.52/healthypreschool/home สำนักโรคติดต่อทัว่ ไป กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
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*๑๗
พื้นที่เตรียมอาหาร/ครัวรวมทั้งการขนส่งอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
(๑.๔.๓)
๑. สถานที่เตรียม ปรุงอาหาร แยกเป็นสัดส่วน สะอาด จัดได้เป็นระเบียบ
		
๒. มีการระบายอากาศที่ดี ไม่มีกลิ่นควันเหม็นรบกวน มีการระบายน้ำทิ้งที่ดี
		
๓. ลักษณะโดยทั่วไป เช่น พื้น ผนัง เพดาน เตา ทำจากวัสดุที่แข็งแรง คงทน และ
			 ทำความสะอาดง่าย
		
๔. มีอ่างสำหรับล้างอาหาร โต๊ะประกอบอาหาร และตู้เย็นเก็บอาหารที่สะอาด
		
๕. โต๊ ะ ที่ ใช้ เ ตรี ย มประกอบอาหาร มี ค วามแข็ ง แรง สภาพดี พื้ น ผิ ว เรี ย บ สู ง จากพื้ น
			 อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
		
๖. มีการปกปิดอาหารที่พร้อมบริโภคขณะขนส่ง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการจ้างเหมา
			 ผู้ประกอบอาหารจัดส่งมาจากภายนอก) เพื่ อ ป้ อ งกั น แมลงวั น พาหนะนำโรค ฝุ่ น
			 และสิ่งที่เป็นพิษ
		
๗. มีการจัดเก็บอาหารและนม ในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิดอาหาร
		
๘. มีการป้องกันไม่ให้เด็กเข้ามาในบริเวณเตรียมและประกอบอาหาร
		
๙. ภาชนะใส่อาหารทำด้วยวัสดุที่ปลอดภัยและมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
			 เช่น สแตนเลส อลูมิเนียม เมลามีนสีขาวหรือสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่แตกง่าย และ
			 ไม่มีความคม
๑๐. เขี ย ง มี ด อยู่ ใ นสภาพดี สะอาด มี ก ารแยกใช้ ต ามประเภท ได้ แ ก่ ผั ก ผลไม้
			 เนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ
*๑๘
ความสะอาดและอุปกรณ์จำเป็นในห้องน้ำ ห้องส้วม
(๑.๔.๕)
๑. ห้องน้ำ ห้องส้วมสะอาด พื้นไม่ลื่น มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก อุปกรณ์
			 อยู่ในสภาพดี ไม่ชำรุด
		
๒. ห้องน้ำแยกส่วนออกจากห้องส้วม ห้องส้วมแยกชาย-หญิง และห้องน้ำเด็กแยกจาก
			 ห้องน้ำผู้ใหญ่
		
๓. โถส้วมของเด็กมีขนาดพอเหมาะกับตัวเด็ก หรือสามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับการ
			 ใช้งานของเด็กอย่างสะดวก ปลอดภัย และมีจำนวนโถส้วม โดยเฉลี่ยอย่างน้อย ๑ โถ
			 ต่อเด็ก ๑๐ คน
		
๔. มีสถานที่แปรงฟัน/ที่ล้างมือ อยู่ในระดับที่พอเหมาะกับตัวเด็ก มีจำนวนก๊อกน้ำสำหรับ
			 ล้างมือ ๑ ก๊อก ต่อเด็กจำนวน ๑๐ คนอยู่ในสภาพดีไม่ชำรุด และมีสบู่หรือน้ำยา
			 ล้างมือสำหรับเด็ก ควรฝึกให้เด็กล้างมือ ฟอกสบู่ ภายหลังการขับถ่าย และราดน้ำ
			 ทุกครั้งหลังใช้ส้วม
		
๕. มีราวจับหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นในการใช้ส้วมของเด็ก
		
๖. มีอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม เช่น ไม้ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด ผ้าเช็ด
			 ทำความสะอาด เป็นต้น และมีการทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง
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๗. มีครูหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม สถานที่
			 แปรงฟัน/ที่ล้างมือ และมีตารางบันทึกการทำความสะอาดประจำวัน
		
๘. ใช้เกณฑ์เดียวกับหัวข้อห้องน้ำ/ห้องส้วม ที่สำหรับแปรงฟัน
*๑๙
(๑.๔.๕)

แบบบันทึกตารางการทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำวัน

*๒๐
การจัดระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ
(๑.๔.๖)
๑. ที่ล้างภาชนะ อุปกรณ์ ใช้อ่างที่มีก๊อกน้ำ และท่อระบายน้ำ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย
			 ๖๐ เซนติเมตร และบริเวณที่ล้างต้องมีการระบายน้ำที่ดี ไม่เฉอะแฉะ
		
๒. ล้ า งภาชนะ อุ ป กรณ์ ด้ ว ยน้ ำ ยาล้ า งภาชนะ และน้ ำ สะอาดอี ก อย่ า งน้ อ ย ๒ ครั้ ง
			 หรือล้างด้วยน้ำไหล
		
๓. ภาชนะ อุ ป กรณ์ ที่ ล้ า งเสร็ จ แล้ ว ต้ อ งคว่ ำ ให้ แ ห้ ง ห้ า มเช็ ด วางบนตะแกรง หรื อ
			 ในตะกร้าโปร่งที่วางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร เก็บในภาชนะหรือสถานที่
			 ที่สะอาด มีการปกปิดป้องกันฝุ่น
		
๔. น้ำดื่มต้องมีคุณลักษณะดังนี้
			 - เป็นน้ำต้มสุก หรือน้ำที่ผ่านระบบการปรับปรุงคุณภาพแล้ว เช่น น้ำกรองที่ผ่าน
				 เครื่องกรองตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือน้ำบรรจุขวดที่ได้รับอนุญาต
				 จาก อย.
			 - ภาชนะบรรจุน้ำดื่มต้องเป็นวัสดุที่ปลอดภัย สะอาด มีฝาปิดมิดชิด ถ้าเป็นคูลเลอร์
				 ต้องมีก๊อกน้ำปิดเปิดได้ การจัดวางสูงจากพื้นอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร ไม่ถูก
				 แสงแดด สะดวกต่อใช้ดื่มของเด็ก และมีการทำความสะอาดทุกวัน
		
๕. น้ำใช้ ต้องมีคุณลักษณะดังนี้
			 - เป็นน้ำใสสะอาด เพียงพอ อาจเป็นน้ำฝน น้ำประปา หรือน้ำบาดาล
			 - ภาชนะกั ก เก็ บ น้ ำ ต้ อ งสะอาด มี ฝ าปิ ด มิ ด ชิ ด ไม่ รั่ ว ซึ ม จั ด ตั้ ง ในที่ ป ลอดภั ย จาก
				 สิ่งปนเปื้อน และไม่เป็นอันตรายกับเด็ก
		
๖. ภาชนะที่ใช้รองรับขยะมีสภาพดี และมีฝาปิดมิดชิดขนาดเหมาะสม และดูแลถังขยะ
			 ให้สะอาด เป็นประจำ สามารถรองรับปริมาณขยะได้อย่างเพียงพอ มีการจัดเก็บ
			 ออกจากอาคารทุกวัน
		
๗. มีผู้รับผิดชอบการเก็บรวบรวมขยะ ขนย้าย เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี
		
๘. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะแยกประเภท พร้อมป้ายสัญลักษณ์ เช่น ขยะอินทรีย์หรือ
			 ขยะย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอันตราย หรือขยะที่เป็นพิษ เป็นต้น
		
๙. มีมาตรการป้องกันแมลง และสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคในบริเวณที่พักขยะ โรงอาหาร
			 ห้องเรียน เช่น การกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุง การป้องกันควบคุมหนู แมลงสาบ เป็นต้น
		
๑๐. มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์/เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้ครู เด็ก และ
			 ชุมชนมีส่วนร่วมและมีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เช่น ธนาคารขยะ การทำน้ำหมัก
			 ชีวภาพ เป็นต้น
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*๒ (๑.๓.๑) แบบบันทึกการสำรวจค้นหาจุดเสี่ยง (Safety Round Record)
(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๑)*๒(๑.๓.๑)

แบบบันทึกการสำรวจค้นหาจุดเสี่ยง (Safety Round Record)
สำรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
วันที่สำรวจ ……………………/…………………………/……………..……..
ลำดับจุดที่ ...............................................
ผู้สำรวจ .............................................................................................................................................
๑. จุดเสี่ยง/ จุดอันตรายที่ตรวจพบ ( สถานที่และลักษณะที่พบ )
๒. จุดเสี่ยง/ จุดอันตรายนี้เคยก่อให้เกิดการบาดเจ็บมาก่อนหรือไม่อย่างไร
๓. ทำไมคิดว่าจุดเสี่ยง/ จุดอันตรายนี้จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้อย่างไร
๔. รูปภาพจุดเสี่ยง หรือแผนที่จุดเสี่ยง ( รูปถ่ายจริง หรือรูปลายเส้น แล้วแต่กรณี )

๕. ท่านคิดว่าจุดเสี่ยงนี้มีโอกาสก่อให้เกิดการบาดเจ็บมากน้อยเพียงใด (ทำเครื่องหมายที่ช่อง)
		 มีโอกาสน้อยมาก			

มีโอกาสปานกลาง			 มีโอกาสมาก

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

๙๐% ๑๐๐%

๖. ท่านคิดว่าวิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุดในการแก้ไขจุดเสี่ยงนี้

๗. อุปสรรคในการแก้ไข
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*๓ (๑.๓.๒) แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย
แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย
ประเมินวันที่ .............................................................. ครั้งที…่ ………………………..
ผู้ประเมิน .............................................................................
รายการ
ประเมิน

รายละเอียด

ใช่

ไม่ใช่

โครงสร้าง
มีความมั่นคงแข็งแรงมีขอบเขตและทาง เข้า-ออกที่ชัดเจน
และตัวอาคาร	
มลพิษ
		
		

ที่ตั้งอาคารห่างจากสถานีบริการเชื้อเพลิง และสถานที่เก็บเชื้อเพลิง
ในรั ศมีไม่ น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร เว้ น แต่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ม าตรการ
ป้องกันความเสี่ยงอันตรายดังกล่าว

		
		
		

ที่ ตั้ ง อาคารห่ า งจากที่ ทิ้ ง ขยะอุ ต สาหกรรมในรั ศ มี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
ครึ่งกิโลเมตร เว้นแต่แสดงให้เห็นว่ามีมาตรการป้องกันความเสี่ยง
อันตรายดังกล่าว

		
		

ไม่มีโรงงาน เหมืองแร่ ที่พ่นควัน ฝุ่นละออง หรือส่งกลิ่นเหม็น เข้ามา
เขตที่ตั้งของอาคาร

		
		
		

ไม่มีโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการฟุ้งกระจายสารพิษ เช่น โรงชุบโลหะ
โรงหล่อหลอม โรงงานแบตเตอรี่ โรงงานรีไซเคิล ในระยะห่างจาก
ที่ตั้งอาคารไม่น้อยกว่าครึ่งกิโลเมตร

		
		

ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงหรือยากำจัดศัตรูพืชแบบฟุ้งกระจายในเขตที่ตั้ง
ของอาคาร

		

ไม่มีแหล่งน้ำเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นเข้ามาในเขตที่ตั้งของอาคาร
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รายการ
ประเมิน

รายละเอียด

ใช่

ไม่ใช่

รั้วและ
รั้วมีความมั่นคงแข็งแรง มีการตรวจเป็นประจำ
		
ประตูรั้ว
ประตูรั้วมั่นคงแข็งแรง ไม่ชำรุด ไม่มีโอกาสล้มหรือหลุดออกจากราง
		
รางประตูไม่คดงอ ไม่บิดเบี้ยว
		
		

ประตูรั้วมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร มีจุดรองรับ และจุดล๊อค
ที่แน่นหนากันล้ม

		
		

ไม่มีการทรุดตัวของพื้นบริเวณรางประตู การทรุดตัวของพื้นหน้าประตู
ทำให้ล้อมีโอกาสวิ่งออกนอกราง

แหล่งน้ำ
		
		
		

บริ เวณที่ เ ด็ ก เข้ า ถึ ง ต้ อ งไม่ มี แ หล่ ง น้ ำ ที่ เ ด็ ก อาจตกและจมได้ เช่ น
บ่อน้ำ บ่อปลา สระน้ำ หรือที่กักเก็บน้ำ เว้นแต่มีรั้วมีความแข็งแรงและ
ความสู ง อย่ า งน้ อ ย ๙๐ เซนติ เ มตร กั้ น แหล่ ง น้ ำ ไม่ ใ ห้ เ ด็ ก เข้ า ถึ ง
ได้โดยลำพัง หรือมีฝาที่แข็งแรงปิดอย่างมิดชิด	

ถนน
		
		

หน้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีทางข้ามสำหรับเด็ก มีทางเท้าทีเ่ หมาะสม
ไม่แคบ ไม่มีการวางของหรือจอดรถบนทางเท้าจนไม่สามารถเดินได้
ทำให้เด็กหรือผู้ดูแลต้องเดินลงมาบนผิวการจราจร

		
		
		

ยานพาหนะในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้ความเร็วไม่สูง (น้อยกว่า
๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง) มีการออกแบบหรือติดตั้งอุปกรณ์บนถนน
เพื่อชะลอความเร็ว

		
		

บริเวณพื้นที่เล่นของเด็ก เช่น สนามเด็กเล่น มีการกั้นรั้วแยกพื้นที่เล่น
และการจราจรออกจากกัน ป้องกันเด็กวิ่งออกสู่ถนนขณะเล่น

สุนัขจรจัด
และสัตว์อื่น

ไม่มีสุนัขจรจัดและสัตว์อื่นในพื้นที่ของเด็กที่อาจกัดหรือทำร้ายเด็กได้	

การกำจัดขยะ
สิ่งปฏิกูล
		

มีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบายน้ำ และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล
ให้ เ หมาะสม ไม่ ป ล่ อ ยให้ เ ป็ น แหล่ ง เพาะ หรื อ แพร่ เชื้ อ โรค และ
มีการกำจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน

ต้นไม้
		

ไม่ มี ย าง ไม่ มี ห นาม หรื อ ต้ น ไม้ ป ระเภทที่ มี ลู ก อาจหล่ น ลงมา
เป็นอันตรายต่อเด็ก
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รายการ
ประเมิน

รายละเอียด

ใช่

ไม่ใช่

สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามยึดติดฐานราก มั่นคง ไม่สามารถยกเคลื่อนย้ายได้
บริเวณภายนอก
เครื่องเล่นสนามมีความสูงไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร
อาคาร
พื้ น สนามเป็ น ทรายลึ ก ๓๐ เซนติ เ มตร หรื อ มากกว่ า หรื อ เป็ น
		
ยางสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสามารถลดแรงกระแทกไม่หลุดลอก ไม่เป็น
		
พื้นแข็ง เช่น ปูน ยางมะตอย หรือดินแข็ง
		
		

อุปกรณ์เครื่องเล่นติดตั้งห่างกัน อย่างน้อย ๑๘๐ เซนติเมตรโดยรอบ
ตัวเครื่องเล่น

		

มีผู้เฝ้าดูแลการเล่นของเด็ก	

		

มีการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ	

		
		

ใช้สีที่มีส่วนผสมของสารตะกั่วไม่เกินค่ามาตรฐาน (๑๐๐ พีพีเอ็ม)
และไม่มีสีหลุดลอก ติดมือ
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*๔ (๑.๓.๓) แบบคัดกรองความเสี่ยงของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น
แบบคัดกรองความเสี่ยงของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น

ประเมินวันที่ ..................................................................................... ครั้งที่ ............................................
ผู้ประเมิน .................................................................................................................................................
หมายเหตุ สามารถ Download แบบคัดกรองความเสี่ยงสนามเด็กเล่น (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1JWyCudFEvdcZSN7_UM2H3qu6hOK9CErh

88
74-129.indd 88

6/11/19 11:05:31 AM

*๕ (๑.๓.๔) แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อความปลอดภัย
แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อความปลอดภัย
ประเมินวันที่ .............................................................. ครั้งที…่ ………………………..
ผู้ประเมิน .............................................................................
รายการ
สำรวจ
ทางเข้า ออก
อาคาร
สีทาผนังภายใน
พื้น บันได
และ ระเบียง

รายละเอียด

ใช่

ไม่ใช่

มีทางเข้าออกอาคารไม่น้อยกว่าสองทาง ความกว้าง และความสูง
แต่ละทางต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ X ๑๙๐ เซนติเมตร และมีประตู
ฉุกเฉิน		
ใช้สีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนผสมไม่เกินกว่า ๑๐๐ พีพีเอ็ม		
สภาพพื้นไม่ลื่น หรือมีการใช้วัสดุกันลื่น		
บันไดและระเบียงมีราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร		
บันไดและระเบียงมีราวกันตกระยะห่างของซี่ราวกันตกไม่เกิน
๙ เซนติเมตร		
บันไดมีราวจับสำหรับเด็กและผู้ใหญ่		

หน้าต่าง

หน้าต่างต้องไม่เป็นกระจกบานเกล็ด ความสูงของขอบหน้าต่างสูง
จากพื้นไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร		

มีการระบายอากาศที่ดี สะอาด 		
พื้นที่
สำหรับการนอน
อุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่มีกลิ่นเหม็น		
มีมาตรการป้องกันยุง แมลง และหนู		
พื้นที่สำหรับ
การเล่น การทำ
กิจกรรม

มีบริเวณเพียงพอ ไม่แออัด หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตารางเมตร
ต่อเด็ก ๑ คน
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รายการ
สำรวจ
พื้นที่
รับประทาน
อาหาร
และสถานที่
ประกอบอาหาร
หรือห้องครัว

รายละเอียด

ใช่

ไม่ใช่

บริเวณพื้นที่รับประทานอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ		
บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือห้องครัวไม่อยู่ใกล้ชิดบริเวณพื้นที่
สำหรับเล่น/บริเวณทำกิจ กรรมสำหรั บ เด็ ก มี ป ระตู กั้ น ไว้ ไ ม่ ใ ห้ เ ด็ ก
เข้าถึงบริเวณนี้ได้		
บริเวณรับประทานอาหารไม่วางของร้อน เช่น หม้อแกงร้อน ไว้บนพื้น
หรือที่ต่ำที่เด็กอาจชนหรือฉุดกระชากสายไฟแล้วถูกความร้อนลวกได้		
เศษอาหารไม่ส่งกลิ่นเหม็น ไม่มีแมลงวัน แมลงสาบ หนู มีการคัดแยก
ขยะที่ดี 		
จัดวางของมีคมไว้ในที่มิดชิด เด็กไม่สามารถหยิบได้		

พื้นที่สำหรับ
ใช้ทำความสะอาด
ตัวเด็ก และ
ห้องส้วม
สำหรับเด็ก

สะอาด ถูกสุขลักษณะ โถส้วมขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก และ มีจำนวน
เพียงพอ		
อยู่ภายในอาคาร และแยกจากกัน พื้นผิวจะต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น หรือ
ติดอุปกรณ์กันลื่น		
จัดเก็บน้ำยาทำความสะอาดไว้ในทีม่ ดิ ชิด ปิดล๊อคได้ หรืออยูส่ งู พ้นมือเด็ก
ประตูไม่ใส่กลอน ตัวล๊อคด้านใน หรือผู้ดูแลเด็กสามารถมองเห็นเด็ก
และเข้าสู่ภายในได้ง่าย 		
มีอ่างล้างมือที่มีความสูงพอดีกับขนาดเด็ก		
แสงสว่างเพียงพอ ไม่มืดทึบ		
ไม่มีกลิ่นอับ อากาศถ่ายเทได้ดี		
ไม่มีที่เก็บกักน้ำเช่นตุ่มน้ำ โอ่งน้ำ ไห อ่างน้ำ ถังน้ำ หรืออื่นๆ หรือมี
แต่มีการปิดกั้นไม่ให้เด็กเข้าถึงได้/ปิดฝาที่มิดชิดแข็งแรง เพื่อป้องกัน
เด็กพลัดตก

90
74-129.indd 90

6/11/19 11:05:31 AM

รายการ
สำรวจ

รายละเอียด

พื้นที่เด็กป่วย

มีที่พักเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วน		

ใช่

ไม่ใช่

มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู้ยา เครื่องเวชภัณฑ์ที่จำเป็น		
เก็บวางยาในที่พ้นมือเด็ก หรือปิดล๊อคโดยเด็กไม่สามารถหยิบยาได้เอง 		
ติดตั้งปลั๊กไฟที่สูงจากพื้นมากกว่า ๑.๕๐ เมตร หรือหากอยู่ต่ำมีฝาปิด
ครอบปลั๊กไฟ		
ระบบไฟฟ้า

ติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติภายในอาคาร		
ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องทำน้ำอุ่น หรืออุปกรณ์
ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าต้องติดตั้งสายดิน		
ไม่มีการเดินสายรางไฟ (ปลั๊กพ่วง) ตามพื้นซึ่งเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย
หรือมีฝาปิดครอบปลั๊กไฟ		
ตรวจสอบ คัดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดแทงจำหน่ายไม่นำกลับมาใช้		

ระดับเสียง

ขณะทำกิจกรรม/ห้องเรียน ไม่ดังเกินไป หรือดังไม่เกิน ๘๐ เดซิเบล		
ห้องนอนไม่มีมีเสียงรบกวน หรือระดับเสียงไม่เกิน ๔๐ เดซิเบล		

ระดับแสง

ระดับแสงห้องทำกิจกรรม/ห้องเรียน ไม่สว่างหรือมืดเกินไป หรือสว่าง
ไม่เกิน ๒๐๐ - ๓๐๐ ลักซ์		
ห้องนอนแสงสว่างไม่จ้าเกินไป หรือไม่เกิน ๑๐๐ ลักซ์
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*๖ (๑.๓.๔) แบบประเมินอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย
แบบประเมินอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย
ประเมินวันที่ .............................................................. ครั้งที…่ ………………………..
ผู้ประเมิน .............................................................................
รายการ
ประเมิน

รายละเอียด

อุปกรณ์
ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้

เฟอร์นิเจอร์
- มั่นคงแข็งแรงไม่ล้มง่าย หรือมีการยึดติดกับผนัง
- ไม่มีเหลี่ยมมุมที่เสี่ยงต่อการชนกระแทก หากมิได้ใช้อุปกรณ์
		 ป้องกันการกระแทก
- ไม่ทาด้วยสีที่มีส่วนผสมของสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน หรือ
		 ไม่เกิน ๑๐๐ พีพีเอ็ม
- ไม่ติดตั้งใกล้หน้าต่างกันเด็กปีน
- โต๊ะ เก้าอี้ขนาดเหมาะสมกับตัวเด็กและมีเพียงพอ
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำด้วยวัสดุที่ปลอดภัยไม่มีสีหลุดลอก		

สำหรับ
เด็กเล็ก

หัวนมหลอกได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ไม่ใช้เชือกคล้องคอ
ที่มีความยาวมากกว่า ๒๒ เซนติเมตร	

ใช่

ไม่ใช่

เตียงสำหรับเด็ก
- เตียงเด็กต้องมีราวกันตกที่มีซี่ราวห่างกันไม่เกิน ๖ เซนติเมตร
- ราวกั น ตกจะต้ อ งมี ตั ว ยึ ด ที่ ดี เ ด็ ก ไม่ ส ามารถเหนี่ ย วรั้ ง ให้
		 เคลื่อนไหวได้เอง
- เบาะที่นอนต้องพอดีกับเตียงและไม่มีช่องว่างระหว่างเบาะกับ
		 ราวกันตก เกินกว่าด้านละ ๓ เซนติเมตร
- มุมเสาทั้ง ๔ มุมต้องเรียบ มีส่วนนูนได้ไม่เกิน ๑.๕ มิลลิเมตร		
ภาชนะสำหรับอาบน้ำ กำจัดแหล่งน้ำที่ไม่จำเป็น เช่น เทน้ำในถังน้ำ
กะละมังทิ้งเมื่อใช้แล้วเสร็จ ใช้อุปกรณ์ปิดฝาชักโครกไม่ให้เด็กเปิด
ได้เอง 		
รถเข็นเด็ก ต้องยึดเหนี่ยวเด็กด้วยเข็มขัดที่ติดมากับเสมอในรถ และ
มีผู้ดูแลเด็กตลอดเวลา		
รถหัดเดินไม่ให้เด็กใช้	
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*๗ (๑.๓.๕) แบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย
แบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย
ประเมินวันที่ .............................................................. ครั้งที…่ ………………………..
ผู้ประเมิน .............................................................................
รายการ
สำรวจ

รายละเอียด

ของเล่น

ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 		

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มีชิ้นส่วนแหลมคมที่อาจทิ่มแทงได้		
ไม่มีชิ้นส่วนขนาดเล็กที่เด็กอาจเอาเข้าปากและสำลัก เกิดภาวะอุดตัน
หลอมลมได้ (เล็กกว่า ๓.๒ X ๖ เซนติเมตร)		
ไม่มขี องเล่น ของใช้ทเี่ ด็กใช้เป็นลักษณะเส้นสายทีย่ าวกว่า ๒๒ เซนติเมตร
หรื อ เป็ น สายหรื อ บ่ ว งคล้ อ งคอเด็ ก เช่ น กี ต้ า ร์ รถลาก โทรศั พ ท์
ถุงเครื่องนอนที่มีสายเชือกรูดปิดปากถุงหรือสายหิ้วถุงที่ยาวพอที่เด็ก
จะนำมาคล้องคอได้ อาจทำให้รัดคอเด็กได้		
ไม่มีของเล่นประเภทปืน เช่น ปืนอัดลม ปืนลูกดอก ปืนบอล เป็นต้น
ของเล่นเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อนัยน์ตาได้		
ไม่มีพลุ ดอกไม้ไฟ ทำให้เกิดการบาดเจ็บ ที่มือ ที่ตา ใบหน้า หรือ
ไฟไหม้		
ไม่มีของเล่นประเภทมีล้อ เคลื่อนที่เร็ว เช่น รถหัดเดิน รองเท้าสเก็ต
สกู๊ตเตอร์ อาจเกิดล้มคว่ำ หรือพลัดตกหกล้มได้		
ไม่มีของเล่นที่มีสีเคลือบหรือที่สีหลุดลอก เพื่อหลีกพิษจากสารตะกั่ว		
ไม่ให้เด็กเล่นลูกโป่งที่ยังไม่เป่า ลูกโป่งที่แตกแล้ว ต้องเก็บเศษลูกโป่ง
ให้หมดทันที อย่าให้เด็กเล่นโดยเด็ดขาด		
ไม่มีของประเภทพวกตัวดูดน้ำ	
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*๘ (๑.๓.๕) แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย
แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย
วันที่ …………../……………../....………… 				

จุดที่ ……………………

๑. ผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อนั ตรายทีต่ รวจพบ (อธิบายชนิดของผลิตภัณฑ์ วิธกี ารใช้ขณะเกิดเหตุ)
๒. ผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตรายนี้ก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างไร
๓. ผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตรายนี้เคยก่อให้เกิดการบาดเจ็บมาก่อนหรือไม่ อย่างไร
รูปภาพผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย

๔. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเล่น ของใช้อันตราย นี้มีโอกาสก่อให้เกิดการบาดเจ็บมากน้อยเพียงใด
(ทำเครื่องหมายที่ช่อง)
น้อยที่สุด ๒๐%

๔๐%

๖๐%

๘๐%

มากที่สุด ๑๐๐%

๕. ท่านคิดว่าวิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุดในการแก้ไขผลิตภัณฑ์ของเล่น ของใช้อันตราย

ผู้บันทึก ............................................................................................................................................
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*๙ (๑.๓.๖) แบบประเมินการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
แบบประเมินการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
ประเมินวันที่ .............................................................. ครั้งที…่ ………………………..
ผู้ประเมิน .............................................................................
รายการ
ประเมิน
เดินทางเท้า
จักรยาน

รายละเอียด

ใช่

ไม่ใช่

ไม่มีเด็กเดินทางเท้าโดยลำพัง ต้องมีผู้ปกครองเดินด้วย		
ไม่มีเด็กปฐมวัยขี่จักรยานตามลำพังบนถนนที่มีการจราจร		
เด็กปฐมวัยที่วางเท้าไม่ถึงที่วางเท้าโดยสารจักรยานใช้เก้าอี้เฉพาะ
สำหรั บ เด็ ก ที่ มี ที่ ว างเท้ า ป้ อ งกั น เท้ า เข้ า ซี่ ล้ อ และมี เข็ ม ขั ด รั ด ตั ว เด็ ก
ป้องกันการพลัดตก

จักรยานยนต์

เด็กที่โดยสารรถจักรยานยนต์ใช้หมวกนิรภัยทุกครั้ง		
ไม่มีเด็กที่โดยสารรถจักรยานยนต์ โดยที่ผู้ขับอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี		

รถยนต์

เด็กปฐมวัยที่โดยสารรถยนต์นั่งเบาะด้านหลัง และใช้ที่นั่งสำหรับเด็ก
ที่ เ หมาะสมกั บ อายุ ข องเด็ ก และติ ด ตั้ ง อย่ า งถู ก วิ ธี สำหรั บ รถที่ ไ ม่ มี
เบาะหลัง (เช่น รถปิกอัพสองประตู) เด็กนั่งเบาะหน้าข้างคนขับ และ
ใช้ที่นั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสมกับอายุของเด็กและติดตั้งอย่างถูกวิธี		

รถรับส่ง

- สภาพรถเหมาะสม ไม่อยู่ในสภาพเก่ามาก ชำรุด ประตูปิดเปิด
ไม่ ช ำรุ ด สภาพรถ อยู่ ใ นสภาพดี ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของกรม
ขนส่งทางบก
- พนักงานขับรถ สุขภาพดี ไม่ดื่มเครื่องดื่มมึนเมา
- มีผู้ดูแลเด็กประจำในรถที่อายุเกินกว่า ๑๘ ปี อย่างน้อย ๑ คน
- มีการตรวจเช็ครายชื่อเด็ก ก่อนขึ้นและลงรถทุกครั้ง		

เดินทาง
ทางน้ำ

เด็ ก ต้ อ งสวมชู ชี พ ที่ มี ข นาดเหมาะสมกั บ ตั ว เด็ ก และสวมให้ ถู ก วิ ธี
ครบถ้วนทุกครั้ง
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*๑๐ (๑.๓.๗) แบบบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคล
แบบบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคล
วันที่เกิดการบาดเจ็บ
วัน .......................ที่..............เดือน..........................พ.ศ. ๒๕.......		
ชื่อศูนย์

เวลา ......................น.

สังกัด ❏ สำนักพัฒนาสังคม ❏ อื่นๆ ระบุ ......................
❏ ชื่อเขต................................................................

ผู้บันทึก ชื่อ..........................................................นามสกุล.........................................................................
เด็กที่บาดเจ็บ ชื่อ..........................................................................นามสกุล...................................................
เพศ

❏ ชาย ❏ หญิง อายุ.............ปี..........เดือน การศึกษา ❏ ไม่ได้เรียน ❏ เรียนชั้น...........
เหตุนำและเหตุการณ์ของการบาดเจ็บ

(ให้บันทึกเหตุการณ์ก่อนและขณะเกิดการบาดเจ็บ เช่น เดินเข้าห้องครัว ปีนโต๊ะแล้วตกลงมา)

………………………………………………………………………………………........…
………………………………………………………………………………………........…
………………………………………………………………………………………........…
	

สิ่งของที่เกี่ยวข้องและเป็น
สาเหตุหลักการบาดเจ็บ

เช่ น โต๊ ะ เก้ า อี้ ชิ ง ช้ า พื้ น เสามี ด
ดินสอ……………………………

มีผู้พบเห็นเหตุการณ์โดยตรง
ขณะเกิดเหตุ
❏ มี ❏ ไม่มี ❏ ไม่แน่ใจ

สถานที่เกิดเหตุ
❏ บ้าน ❏ โรงเรียน ❏ ศูนย์พัฒนาเด็กหรือศูนย์เลี้ยงเด็ก
❏ ถนน ❏ สวนสาธารณะหรือลานกีฬาสาธารณะ ❏ อื่นๆ ....................................................................
ชนิดการบาดเจ็บ
๑. [ ]
๒. [ ]
			
			
๓. [ ]
			
๔. [ ]
			
๕. [ ]
๖. [ ]
			
			
๗. [ ]
๘. [ ]
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ใส่ / ที่ช่อง [ ]
พลัดตกหกล้ม
๙. [ ]
ถูกแรงกระทำโดยวัตถุ เช่นถูกชน ถูกกระแทก ๑๐. [ ]
ของหล่นใส่ ถูกกด หนีบ บีบทับ ถูกบาด ตำ
๑๑. [ ]
ทิ่มแทง ยกเว้นการจราจร			
ถูกแรงระเบิดโดยไม่ตั้งใจ เช่นเล่นปืน ดอกไม้ไฟ ๑๒. [ ]
พลุ ประทัด วัตถุระเบิดอื่น
๑๓. [ ]
ถูกแรงกระทำจากสัตว์ เช่นกัด ชน กระแทก 			
ยกเว้นแมลง สัตว์มีพิษ – งู
๑๔. [ ]
ตกน้ำ จมน้ำ			
สิ่งแปลกปลอมเข้าหู จมูก ตา คอ เช่น ก้างปลา ๑๕. [ ]
ลูกปัดติดในจมูก ยกเว้นสิ่งแปลกปลอมอุดตัน
๑๖. [ ]
ทางเดินหายใจหลอดลม
๑๗. [ ]
ถูกควันไฟและเปลวไฟ
ขาดอากาศหายใจแบบอื่น รวมสิ่งแปลกปลอม
อุดตันหลอดลมและการสำลักควันไฟ
ยกเว้นการจมน้ำ

ถูกไฟฟ้าดูด
ถูกน้ำร้อนลวกหรือวัตถุร้อน
ได้รับสารพิษ เช่นน้ำยาเคมี สารเคมี ยาเกินขนาด
ไอระเหย รวมทั้งสัตว์มีพิษ พืชมีพิษ
การจราจร เช่น ถูกรถชน
ถูกกระทำจากคนโดยไม่ตั้งใจ เช่นชนกระแทก
เล่นผลักแล้วล้ม
จากการออกแรงมากเกินไป เช่น ดึง ดันของหนัก
มากเกินไป
ถูกทำร้ายร่างกาย หรือน่าจะถูกทำร้ายร่างกาย
ทำร้ายตนเอง
อื่นๆ
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ตำแหน่งการบาดเจ็บ

ระบายตำแหน่งที่มีการบาดเจ็บทั้งหมด พร้อมระบุหมายเลขบาดแผล เพื่อบันทึกในช่องต่อไป
หมายเลขบาดแผลตามรูป

รายละเอียดการบาดเจ็บของบาดแผล รายละเอียดลักษณะการบาดเจ็บ
(ระบุเลข ๑-๑๔ ตามตารางซ้ายมือสุด)	
 ๑. บาดแผลถลอก

๒. บาดแผลฉีกขาด
๓. บาดแผลทิ่มแทง
๔. ฟกช้ำ
๕. บาดแผลจากวัตถุระเบิด
		 หรือกระสุนปืน
๖. บิดแพลง / เคล็ดขัดยอก
๗. กระดูกเคลื่อน หรือหัก
๘. แผลไหม้ น้ำร้อนลวก
๙. ไฟฟ้าดูด/ ช๊อต
๑๐. สารพิษ/ พิษแมลง
๑๑. ขาดอากาศหายใจ
๑๒. บาดเจ็บทรวงอก-อวัยวะช่องท้อง
๑๓. บาดเจ็บสมอง
๑๔. อื่นๆ ………………………….

บาดแผลหมายเลข ๑		
บาดแผลหมายเลข ๒		
บาดแผลหมายเลข ๓		
บาดแผลหมายเลข ๔		
บาดแผลหมายเลข ๕		
บาดแผลหมายเลข ๖		
บาดแผลหมายเลข ๗		
บาดแผลหมายเลข ๘		
การช่วยเหลือการบาดเจ็บ
[ ] ไม่ต้องรับการรักษาใดๆ [ ] ได้รับการรักษาพยาบาล ที่

[ ] ห้องพยาบาลของโรงเรียน
[ ] ศูนย์บริการสาธารณสุข
สถานีอนามัย
[ ] คลินิก
[ ] โรงพยาบาลรัฐบาล
[ ] โรงพยาบาลเอกชน
[ ] ทันตแพทย์
[ ] อื่นๆ …………….......................……..
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*๑๑ (๑.๓.๘) แบบประเมินระบบอัคคีภัย
แบบประเมินระบบอัคคีภัย
ประเมินวันที่ .............................................................. ครั้งที…่ ………………………..
ผู้ประเมิน .............................................................................
รายการ
สำรวจ
ระบบอัคคีภัย

รายละเอียด

ใช่

ไม่ใช่

มีแบบแปลนของอาคารติดทุกชั้น และผังแปลนห้อง		
มีแผนอพยพ ระบุชื่อผู้รับผิดชอบติดตั้งไว้ในที่ที่เห็นได้โดยชัดเจน		
มีป้ายบอกทางหนีไฟ ด้านใน และด้านนอกของประตูทุกชั้น ด้วย
ตัวอักษร ที่มองเห็นชัดเจนมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า ๑๐ เซนติเมตร
พื้นสีเขียว ตัวอักษรสีขาว และป้ายรวมพลขนาดใหญ่		
ถังดับเพลิง
- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ บรรจุสารเคมี ชนิด ABC หรือ
		 CO 2 สำหรั บ ดั บ เพลิ ง ทั่ ว ไปเครื่ อ งละน้ ำ หนั ก ไม่ น้ อ ยกว่ า
		 ๔ กิโลกรัม ติดตั้งทุกระยะ ไม่เกิน ๔๕ เมตร แต่ไม่น้อยกว่า
		 ชั้นละ ๑ เครื่อง และติดตั้งเพิ่มในจุดที่มีความเสี่ยงจากการเกิด
		 อัคคีภัย เช่น ห้องครัว ห้องซักรีด
- ติดตั้งสูงไม่เกิน ๑.๕๐ เมตรวัดจากพื้นถึงส่วนสูงสุดของถัง
		 ในที่มองเห็นสามารถและอ่านคำแนะนำการใช้ได้ชัดเจนและ
		 สามารเข้าใช้สอยได้โดยสะดวก
- ตรวจสอบน้ำยาในถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดย
		 ลงบันทึก วัน เดือน ปีของการตรวจเช็ค		
ติดตั้ง Smoke Detector ตัวจับควัน เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ มีระบบ
ท่อน้ำดับเพลิง 		
มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย อุปกรณ์
ส่งสัญญาณส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารทุกชั้น ได้ยินหรือ
ทราบอย่างทั่วถึง มีสัญลักษณ์ธงสีประจำห้อง กำหนดจุดรวมพลเป็น
พื้นที่โล่งนอกอาคารและเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย		
มีหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ศูนย์
บรรเทาสาธารณภัย สถานีตำรวจ โรงพยาบาล เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนตำบล ติดตั้ง ณ จุดที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้โดยชัดเจน		
มีระบบส่งต่อผู้ป่วย
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*๑๓ (๑.๔.๒) แบบบันทึกการได้รับวัคซีน
แบบบันทึกการได้รับวัคซีน
ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล…………………………………………………………………………………………………………
ตำบล……………………………….……..อำเภอ……………………….……………….จังหวัด……………....……………………
ด.ช./ด.ญ. ……………………………………………………………….อายุ……………ปี…….....เดือน…………………………..
วัคซีนพื้นฐานที่เด็กต้องได้รับ

	
อายุ			
แรกเกิด
		
๒ เดือน
		
๔ เดือน
		
๖ เดือน
		
๙ เดือน
๑ ปีครึ่ง
		
		
๒ ปีครึ่ง
๔ ปี
		
ป.๑
		
		
		
ป.๖

วัคซีนป้องกันโรค
วันที่ได้รับ
หมายเหตุ
- วัณโรค (บีซีจี)		
- ไวรัสตับอักเสบบี		
- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับเสบบี ครั้งที่ ๑		
- โปลิโอ ครั้งที่ ๑		
- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับเสบบี ครั้งที่ ๒		
- โปลิโอ ครั้งที่ ๒		
- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับเสบบี ครั้งที่ ๓		
- โปลิโอ ครั้งที่ ๓		
- หัด หรือ หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ครั้งที่ ๑		
- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนครั้งที่ ๔		
- โปลิโอ ครั้งที่ ๔		
- ไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒		
- ไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ ๓		
- คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนครั้งที่ ๕		
- โปลิโอ ครั้งที่ ๕		
- หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ครั้งที่ ๒		
- วัณโรค (บีซีจี)*		
- คอตีบ-บาดทะยัก**		
- โปลิโอ**		
- คอตีบ-บาดทะยัก

		

99
74-129.indd 99

6/11/19 11:05:32 AM

วัคซีนอื่นๆ

	
อายุ			

วัคซีนป้องกันโรค

วันที่ได้รับ

หมายเหตุ

หมายเหตุ * หมายถึง ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิดและไม่มีแผลเป็น (หากมีบันทึกหลักฐานว่า
		 เคยได้รับมาก่อนไม่จำเป็นต้องให้ซ้ำแม้ไม่มีแผลเป็นบริเวณที่ได้รับการฉีด)
** หมายถึง ให้เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และโปลิโอ ไม่ครบ ๕ ครั้ง
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*๑๔ (๑.๔.๒) แบบบันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น
แบบบันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น
ด.ช./ด.ญ. ……………………………………………………………………...ศูนย์เด็กเล็ก…………………………………………
อาการและการเจ็บป่วย/
วันที่
		
ปัญหาสุขภาพที่พบ
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

หมายเหตุ : ๑.
๒.
๓.
		

การดูแลรักษา/
การแนะนำ

ผู้ให้การรักษา/
หน่วยงาน

แบบบันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น ใช้กรณีเด็กมีการเจ็บป่วยหรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน
แบบบันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้นควรอยู่ด้านหลัง/คู่กับแบบบันทึกประวัติการได้รับวัคซีน
ควรนำแบบบันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น ให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ให้การรักษา
บันทึกทุกครั้ง
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นน./
ส่วนสูง

ประจำเดือน.........................................พ.ศ..............

อุจจาระร่วงเฉียบพลัน หมายถึง มีอาการถ่ายอุจจาระเหลว ตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไปใน ๑ วัน หรือถ่ายมีมูกเลือดอย่างน้อย
๑ ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ำจำนวนมากกว่า ๑ ครั้ง หรือถ่ายเป็นน้ำจำนวนมากกว่า ๑ ครั้ง ขึ้นไปใน ๑ วัน

มือ เท้า ปาก หมายถึง มีอาการไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ร่วมกับมีจุดหรือตุ่มแดงอักเสบที่ลิ้น เหงือกและกระพุ้งแก้ม
หรือพบตุ่มหรือผื่นนูนหรือตุ่มพองใส บริเวณรอบๆ อักเสบและแดงที่ฝ่ามือฝ่าเท้า

หวัด หมายถึง มีไข้ต่ำๆ ร่วมกับมีน้ำมูกไหล หรือไอ หรือคัดจมูก จาม อาจมีอาการเจ็บคอเล็กน้อย

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

หมายเหตุ : สัญลักษณ์ในการบันทึกข้อมูล
๑. โรคที่พบบ่อย : หวัด = C มือ เท้า ปาก = H อุจจาระร่วง = D
๒. การแยกเด็กป่วย : ไม่มีการแยกนอนแยกเล่น = ๐ แยกนอน = ๑ แยกเล่น = ๒
๓. ไม่มาเรียนให้ทำเครื่องหมาย X หากหยุดเรียนให้ใส่สัญลักษณ์โรค/ ระบุโรค
๔. กรณีเด็กได้ยารักษามาจากบ้าน ให้เขียนวงกลมล้อมรอบสัญลักษณ์โรค
๕. กรณีมีคนที่บ้านป่วยด้วยโรคเดียวกันก่อนเด็กป่วย ให้ทำเครื่องหมาย *

๘

๗

๖

๕

๔

๓

๒

๑

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
อายุ (ปี)
				

ชื่อศูนย์เด็กเล็ก.......................................................ชื่อครูผู้ดูแลเด็ก.......................................................จำนวนเด็กที่รับผิดชอบ.................คน

แบบคัดกรองอาการป่วยรายห้องเรียน

*๑๕ (๑.๔.๒) แบบคัดกรองอาการป่วยรายห้องเรียน

*๑๙ (๑.๔.๕) แบบบันทึกตารางการทำความสะอาดและเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบประจำวัน
แบบบันทึกตารางการทำความสะอาดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำวัน
ศูนย์เด็กเล็ก.........................................ตำบล...........................อำเภอ...........................จังหวัด.........................
วัน/เดือน/ปี
		

รายการการดูแลรักษา เวลา
ทำความสะอาด		

ปัญหาที่พบ/
แนวทางปรับปรุงแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ
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ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

มาตรฐานด้านที่ ๒ 

๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับ ไม่มแี ผนการจัด
ครู/ผูด้ แู ลเด็กมีแผน ครู/ผูด้ แู ลเด็กจัดทำแผน ครู/ผูด้ แู ลเด็กจัดทำแผน - แผนการจัดประสบการณ์
		 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการดำเนินงาน
ประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ การจัดประสบการณ์ การจัดประสบการณ์		 การเรียนรูส้ อดคล้องกับ
		 และประเมินผล
และหรือไม่จดั กิจกรรม การเรียนรูแ้ ละจัด
การเรียนรูแ้ ละจัด
การเรียนรูแ้ ละจัด
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย/
❏ ๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามทีก่ ำหนด ข้อ ๑-๓ กิจกรรมทีก่ ำหนด
กิจกรรมตามรายการ กิจกรรมตามรายการ		 หลักสูตรการศึกษา
				 ทีส่ อดคล้องกับปรัชญา/หลักสูตร		
ข้อ ๑-๓
ข้อ ๑-๓และอีก ๒ ข้อ พิจารณาครบทุกข้อ		 ปฐมวัย และมุง่ เน้น
				 การศึกษาปฐมวัย 						 การพัฒนาเด็กปฐมวัย
❏ ๒. จัดกิจกรรมในแต่ละวันให้พฒ
ั นาเด็กปฐมวัย						 อย่างรอบด้าน คือด้าน
				 อย่างรอบด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 						 ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
				 สังคม สติปญ
ั ญา ภาษา และการสือ่ สาร						 สังคม สติปญ
ั ญา
❏ ๓. จัดกิจกรรมเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ						 ภาษา และการสือ่ สาร
				 ตามวัยของเด็กและเปิดให้เด็กมีโอกาส					
- บันทึกผลการจัดกิจกรรม/
				 ทำตามความสนใจ						 บันทึกหลังการสอน
❏ ๔. ประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู					
้
- หลักฐานการเรียนรู้ หรือ
				 ประจำวัน 						 การร่วมกิจกรรมของเด็ก
❏ ๕. กิจกรรมทีจ่ ดั ต้องเหมาะสมกับบริบทสังคม 						 เช่น ผลงานเด็ก ภาพถ่าย
				 และวัฒนธรรมท้องถิน่ 						 หรือวีดโี อ
❏ ๖. คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
				 และปรับเปลีย่ นกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
				 ความจำเป็น และความต้องการพิเศษของเด็ก
				 เป็นรายบุคคล

			

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
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ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

๒.๑.๒ จัดพืน้ ที/่ มุมประสบการณ์การเรียนรูแ้ ละการเล่น
ไม่จดั พืน้ ที/่ มุมตาม
ครู/ผูด้ แู ลเด็กจัดพืน้ ที/่ ครู/ผูด้ แู ลเด็กจัดพืน้ ที/่ ครู/ผูด้ แู ลเด็กจัดพืน้ ที/่ - มุมเสริมทักษะ/
		 ทีเ่ หมาะสมอย่างหลากหลาย
รายการพิจารณา
มุมตามรายการ
มุมตามรายการ
มุมตามรายการ		 มุมเสริมประสบการณ์
		 ❏ ๑. จัดพืน้ ที/่ มุมประสบการณ์การเรียนรู้
ข้อ ๑-๓
พิจารณา ข้อ ๑-๓
พิจารณา ข้อ ๑-๔
พิจารณาครบทุกข้อ		 รวมถึงสือ่ วัสดุ และ
อย่างน้อย ๔ พืน้ ที/่ มุม คือ มุมบล็อก						 อุปกรณ์ทอี่ ยูใ่ นมุมต่างๆ
				 มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติ มุมเกมการศึกษา					
- บันทึกพฤติกรรม
				 ทีม่ สี อื่ วัสดุ และอุปกรณ์ทหี่ ลากหลาย						 ของเด็กในขณะทำ
				 และเพียงพอ						 กิจกรรมเป็นรายบุคคล
		 ❏ ๒. ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้ทำกิจกรรม 					
- หลักฐานทีแ่ สดงถึง
		 ในทุกพืน้ ที/่ มุมอย่างหมุนเวียน						 การทำกิจกรรมในมุม
		 ❏ ๓. มีการปรับเปลีย่ นสือ่ วัสดุ และอุปกรณ์						 ต่างๆ ของเด็ก เช่น
ในพืน้ ที/่ มุมให้นา่ สนใจ สอดคล้องกับบริบท						 ภาพถ่าย หรือวีดโี อ
				 ทางสังคมวัฒนธรรม และหน่วยการเรียนรู				
้
❏ ๔. มีการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของเด็ก
				 ในขณะทำกิจกรรม
❏ ๕. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดพืน้ ที/่ มุม

		 ❏ ๗. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม
				 ของครู ช่วยเหลือเด็กทีย่ งั ไม่เกิดพฤติกรรม
				 การเรียนรูต้ ามแผนการจัดประสบการณ์	

			

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน (ต่อ)
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ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการ ไม่จดั กิจกรรมส่งเสริม ครู/ผูด้ แู ลเด็กจัด
ครู/ผูด้ แู ลเด็กจัด
ครู/ผูด้ แู ลเด็กจัด
- แผนการจัด
		 ตามธรรมชาติของเด็กทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยประสาทสัมผัส
พัฒนาการทุกด้าน
กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมส่งเสริม		 ประสบการณ์การเรียนรู้
		 ลงมือทำ ปฏิสมั พันธ์ และการเล่น
อย่างบูรณาการ
พัฒนาการทุกด้าน
พัฒนาการทุกด้าน
พัฒนาการทุกด้าน		 ทีส่ อดคล้องกับการเรียนรู้
❏ ๑. จัดกิจกรรมให้เด็กได้เคลือ่ นไหว สำรวจ เล่น 		
อย่างบูรณาการ
อย่างบูรณาการ
อย่างบูรณาการ		 และพัฒนาการของเด็ก
				 สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปญ
ั หา		
ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา - บันทึกผลการจัด
				 ด้วยตนเอง		
ข้อ ๑-๓
ข้อ ๑-๓ และอีก ๒ ข้อ ครบทุกข้อ		 กิจกรรม/บันทึก
❏ ๒. จัดกิจกรรมให้เด็กมีปฏิสมั พันธ์ทดี่ กี บั ผูใ้ หญ่						 หลังการสอน
				 และเด็กอืน่ ในบรรยากาศทีอ่ บอุน่ มีความสุข 					
- บันทึกการเรียนรู/้
				 และร่วมมือกันในลักษณะต่างๆ						 การทำกิจกรรมของเด็ก
❏ ๓. สนับสนุนให้เด็กริเริม่ คิด วางแผน ตัดสินใจ						 เป็นรายบุคคล
				 ลงมือกระทำและแสดง/นำเสนอความคิด					
- หลักฐานการเรียนรู้
				 และความรูส้ กึ โดยครูเรียนรูร้ ว่ มกับเด็ก						 หรือการร่วมกิจกรรม
❏ ๔. จัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมลักษณะนิสยั ทีด่ ี 						 ของเด็ก เช่น ผลงานเด็ก
				 การมีวนิ ยั สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 						 ภาพถ่าย หรือวีดโี อ
				 และสร้างทักษะการใช้ชวี ติ ประจำวันตาม					
- มุมเสริมทักษะ/
				 แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						 มุมเสริมประสบการณ์
				 อย่างต่อเนือ่ ง 					
- บันทึกพฤติกรรมเด็ก
❏ ๕. จัดกิจกรรมทัง้ ในลักษณะทีม่ กี ารวางแผน						 ขณะทำกิจกรรม
				 ไว้ลว่ งหน้าและแผนทีป่ รับไปเมือ่ เกิดสภาพจริง						 เป็นรายบุคคล
				 ทีไ่ ม่ได้คาดการณ์ไว้					
- หลักฐานการทำกิจกรรม
										 ในมุมต่างๆ ของเด็ก เช่น
										 ภาพถ่าย หรือวีดโี อ
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ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

จัดกิจกรรมโดยให้พอ่ แม่ ครอบครัว
และชุมชนมีสว่ นร่วมทัง้ การวางแผน
การสนับสนุนสือ่ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วม
กิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ
จัดกิจกรรมให้มคี วามสมดุลระหว่างผูใ้ หญ่
ริเริม่ กับทีเ่ ด็กริเริม่ ในห้องกับนอกห้อง
เด็กทำคนเดียวกับทำเป็นกลุม่ กิจกรรม
ตามข้อตกลงทีก่ ำหนดไว้กบั เด็กทำกิจกรรม
ตามอิสระ	

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

๒.๑.๔ เลือกใช้สอื่ /อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครือ่ งเล่นและจัด
ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่ใช้สอื่ / ครู/ผูด้ แู ลเด็กเลือกใช้ ครู/ผูด้ แู ลเด็กเลือกใช้ ครู/ผูด้ แู ลเด็กเลือกใช้ - มีการเลือกใช้สอื่
		 สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ทีเ่ พียงพอ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
สือ่ /อุปกรณ์ เทคโนโลยี สือ่ /อุปกรณ์ เทคโนโลยี สือ่ /อุปกรณ์ เทคโนโลยี		 ทีห่ ลากหลายเหมาะสม
		 เหมาะสม ปลอดภัย
ไม่มเี ครือ่ งเล่น และหรือ เครือ่ งเล่นและจัด
เครือ่ งเล่นและจัด
เครือ่ งเล่นและจัด		 ตามอายุ มีการคำนึงถึง
❏ ๑. ใช้สอื่ ทีห่ ลากหลาย ทัง้ สือ่ ธรรมชาติ
ไม่จดั สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมภายใน- สภาพแวดล้อมภายใน- สภาพแวดล้อมภายใน-		 ความปลอดภัย และ
				 เช่น ดิน หิน ทราย ต้นไม้ใบไม้ ฯลฯ
ภายใน-ภายนอก
ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ภายนอก แหล่งเรียนรู		
้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
				 และสือ่ ทีม่ นุษย์ผลิตขึน้ ทัง้ สือ่ ครูทำขึน้
และแหล่งเรียนรู้
ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา - แผนการจัดประสบการณ์
				 และสือ่ ทีจ่ ดั ซือ้ 		
ข้อ ๑-๓
ข้อ ๑-๓ และอีก ๒ ข้อ ครบทุกข้อ		 การเรียนรูท้ รี่ ะบุการใช้สอื่
❏ ๒. สือ่ และของเล่นทีเ่ หมาะสมกับขัน้ ตอนการ						 ทีห่ ลากหลาย
				 จัดประสบการณ์ ให้เด็กได้สงั เกต หยิบจับ 					
- หลักฐานทีแ่ สดงถึง
				 ลงมือทำ เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูต้ ามความสนใจ						 การใช้สอื่ ทีห่ ลากหลาย
				 ทัง้ ในห้องและนอกห้อง						 ทีส่ ง่ เสริมพัฒนาการเด็ก
										 เช่น ภาพถ่าย หรือวีดโี อ

		 ❏ ๖.
				
				
				
❏ ๗.
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ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

		 ❏ ๓. มีการใช้สอื่ เพือ่ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู					
้
- ทะเบียนสือ่ และเทคโนโลยี
				 อย่างมีปฏิสมั พันธ์ เด็กมีโอกาสได้แลกเปลีย่ น					
- การจัดสภาพแวดล้อม
				 เรียนรูร้ ว่ มกับครู กับเพือ่ นเด็กด้วยกัน 						 ภายในและภายนอก
❏ ๔. จัดให้เด็กได้ใช้สอื่ /อุปกรณ์/เทคโนโลยี 						 ห้องเรียน
				 ทีเ่ ป็นเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการทำกิจกรรม 					
- หลักฐานทีแ่ สดงถึง
				 และมีสภาพพร้อมใช้งาน มีปริมาณเพียงพอ						 การใช้แหล่งเรียนรู้
				 และปลอดภัยสำหรับเด็ก						 หลากหลายสอดคล้อง
❏ ๕. ใช้สภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก						 กับหน่วยการเรียน
				 ห้องเรียน ตลอดจนผูป้ กครอง บุคคลในชุมชน 						 บริบทสังคม วัฒนธรรม
				 และแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน เป็นประโยชน์ตอ่ 						 ท้องถิน่ และความสนใจ
				 การเรียนรูข้ องเด็ก						 ของเด็ก เช่น ภาพถ่าย
❏ ๖. จัดให้เด็กมีโอกาสออกแบบ ทำสือ่ สร้าง						 หรือวิดโี อ
				 ของเล่นอย่างเหมาะสมกับวัย ได้เล่นและ						
				 ฝึกเก็บของเข้าทีภ่ ายใต้การดูแลของครู/						
				 ผูด้ แู ลเด็ก
		 ❏ ๗. จัดให้เด็กใช้เครือ่ งมือสือ่ หน้าจอ
				 ประเภทโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
				 หรือ สมาร์ทโฟน อย่างปลอดภัย
				 เหมาะสมตามช่วงอายุ และเวลาทีใ่ ห้เด็ก
				 อยูห่ น้าจอ							
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เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ
ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
ครู/ผูด้ แู ลเด็กประเมิน ครู/ผูด้ แู ลเด็กประเมิน ครู/ผูด้ แู ลเด็กประเมิน - แบบประเมินเฝ้าระวัง
เพือ่ ใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็ม
ไม่ประเมินพัฒนาการ พัฒนาการเด็กเป็น
พัฒนาการเด็กเป็น
พัฒนาการเด็กเป็น		 พัฒนาการเด็กรายบุคคล
ตามศักยภาพ
เด็กตามรายการ
รายบุคคลด้วยวิธกี าร รายบุคคลด้วยวิธกี าร รายบุคคลด้วยวิธกี าร		 DSPM (ทารกแรกเกิด
❏ ๑. มีการสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก พิจารณา
ทีห่ ลากหลาย โดยนำ ทีห่ ลากหลาย โดยนำ ทีห่ ลากหลาย โดยนำ		 ถึงอายุ ๕ ปี)
และบันทึกเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ		
ผลการประเมินไปใช้ ผลการประเมินไปใช้ ผลการประเมินไปใช้ - แบบบันทึกพฤติกรรมเด็ก
				 ต่อเนือ่ งตลอดปี และสรุปผลการประเมินและ		
ในการพัฒนาเด็กทุกคน ในการพัฒนาเด็กทุกคน ในการพัฒนาเด็กทุกคน		 รายบุคคลและ
				 รายงานผลให้ผปู้ กครองทราบอย่างน้อย		
ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา		 รายกิจกรรม
				 ปีละ ๒ ครัง้ 		
๑-๓ ข้อ
๑-๓ ข้อ และอีก ๒ ข้อ ครบทุกข้อ
- บันทึกผลการประเมิน
		 ❏ ๒. จัดทำสารนิทศั น์ดว้ ยการรวบรวมข้อมูล						 พัฒนาการเด็ก
เกีย่ วกับพัฒนาการและการเรียนรูข้ องเด็ก					
- สมุดรายงานประจำตัวเด็ก
				 เป็นรายบุคคล นำมาใช้ประโยชน์ในการจัด					
- บันทึกสภาพปัญหาและ
				 กิจกรรมพัฒนาเด็กต่อไปอย่างได้ผล						 การแก้ไขของเด็ก
		 ❏ ๓. ประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุมทุกด้าน						 เด็กกลุม่ เสีย่ ง/ด้อยโอกาส
ทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม					
- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก
				 สติปญั ญา ภาษา และการสือ่ สาร ตามสภาพจริง
				 ในกิจกรรมประจำวันด้วยเครือ่ งมือและวิธกี าร
				 ทีห่ ลากหลาย

๒.๑.๕
		
		
		

			 เกณฑ์การพิจารณา			
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รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
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๒
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		 ❏ ๔.
				
				
				
		 ❏ ๕.
				
❏ ๖.
				
				
				

นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็ก
ตามระดับพัฒนาการ ความถนัดและ
ความสนใจ ให้การช่วยเหลือ และแก้ปญ
ั หา
ในเรือ่ งทีเ่ ด็กยังล่าช้า หรือมีอปุ สรรค
มีระบบการบันทึก ประเมินผล รายงานผล
และส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ
มีการสือ่ สารเกีย่ วกับพัฒนาการให้ผปู้ กครอง
ทราบ และร่วมมือส่งเสริม พัฒนา และ
แก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ กับเด็กร่วมกันทัง้ บ้านและ
สถานพัฒนาเด็ก/โรงเรียน

			

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก
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ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึน้ ไป รับประทานอาหารทีค่ รบถ้วน ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่ดแู ล ครู/ผูด้ แู ลเด็กดูแล
ครู/ผูด้ แู ลเด็กดูแล
ครู/ผูด้ แู ลเด็กดูแล
- แผนการจัดอาหารให้เด็ก
		 ในปริมาณทีเ่ พียงพอ และส่งเสริมพฤติกรรมการกิน ให้เด็กรับประทาน
ให้เด็กรับประทาน
ให้เด็กรับประทาน
ให้เด็กรับประทาน		 ในแต่ละวัน
		 ทีเ่ หมาะสม
อาหารทีค่ รบถ้วน
อาหารทีค่ รบถ้วน
อาหารทีค่ รบถ้วน
อาหารทีค่ รบถ้วน
- ปริมาณอาหารในถาด
❏ ๑. จัดอาหารให้กบั เด็กครบ ๕ กลุม่ อาหาร
๕ กลุม่ อาหาร
๕ กลุม่ อาหาร
๕ กลุม่ อาหาร
๕ กลุม่ อาหาร		 สำหรับเด็กทุกคน
				 ในปริมาณทีเ่ พียงพอ เหมาะสมกับวัยของเด็ก ในปริมาณทีเ่ พียงพอ ในปริมาณทีเ่ พียงพอ ในปริมาณทีเ่ พียงพอ ในปริมาณทีเ่ พียงพอ		 ตามความเหมาะสม
				 ภาชนะทีใ่ ส่อาหารและสถานทีร่ บั ประทาน
และหรือไม่สง่ เสริม
ส่งเสริมให้มพี ฤติกรรม ส่งเสริมให้มพี ฤติกรรม ส่งเสริมให้มพี ฤติกรรม		 ตามวัยทุกคน
				 อาหารมีความสะอาด และปลอดภัย
ให้มพี ฤติกรรมการกิน การกินทีเ่ หมาะสม
การกินทีเ่ หมาะสม
การกินทีเ่ หมาะสม
- คุณภาพของอาหาร
❏ ๒. จัดอาหารให้กบั เด็ก โดยมีรายการอาหาร
ทีเ่ หมาะสม ไม่จดั
จัดกิจกรรมและ
จัดกิจกรรมและ
จัดกิจกรรมและ		 และน้ำดืม่ ทีจ่ ดั บริการ
				 ทีห่ ลากหลายมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้เด็ก ประสบการณ์ให้เด็ก ประสบการณ์ให้เด็ก		 ให้กบั เด็ก
				 ทีเ่ หมาะสมไม่ซำ้ กันในรอบ ๑ สัปดาห์
ประสบการณ์ให้เด็ก รูค้ ณ
ุ ค่าอาหารต่างๆ รูค้ ณ
ุ ค่าอาหารต่างๆ รูค้ ณ
ุ ค่าอาหารต่างๆ - ความสะอาดสถานที่
❏ ๓. จัดน้ำดืม่ ทีส่ ะอาดสำหรับเด็ก ภาชนะบรรจุนำ้ รูค้ ณ
ุ ค่าอาหารต่างๆ ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา		 รับประทานอาหาร
				 ต้องสะอาด มีการทำความสะอาดทุกครัง้ 		
๑-๓ ข้อ
๔-๖ ข้อ
ครบทุกข้อ		 ของเด็ก ความสะอาด
				 ก่อนการเติมน้ำ และมีแก้วน้ำสำหรับเด็ก						 และสภาพพร้อมใช้งาน
				 เป็นรายบุคคล						 ของภาชนะใส่อาหาร
❏ ๔. สำรวจและบันทึกปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับ						 และบรรจุนำ้ และแก้วน้ำ
				 การกินอาหารของเด็ก เช่น เด็กทีแ่ พ้อาหาร 						 สำหรับเด็ก
				 แพ้นมวัว เด็กทีม่ นี ำ้ หนักต่ำกว่าเกณฑ์ ฯลฯ 					
- แผนการจัดประสบการณ์
				 และดูแลให้เด็กได้รบั ประทานอย่างเหมาะกับ						 การเรียนรู้ และบันทึก
				 ความจำเป็นของเด็ก 						 กิจกรรมส่งเสริม
										 พฤติกรรมการกิน
										 ทีเ่ หมาะสม การเลือก
										 อาหารทีม่ ปี ระโยชน์

			 เกณฑ์การพิจารณา			
				
ข้
อ
รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
๑		
๒
๓
			
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		
ดี
ดีมาก
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		 ❏ ๕.
				
				
		 ❏ ๖.
				
				
				
				
❏ ๗.
				
				
				
				

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทาน					
- แบบบันทึกการสำรวจ
อาหารทีเ่ หมาะสม และสุขนิสยั การกินทีด่ 						
ี
และการช่วยเหลือ
ให้กบั เด็ก						 เด็กทีม่ ปี ญ
ั หาในการ
ดูแลและส่งเสริมการปฏิบตั กิ จิ วัตรและ						 รับประทานอาหาร
กิจกรรมประจำวัน เพือ่ ให้เด็กมีเจตคติและ						
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ในการรับประทาน						
อาหารทีม่ ปี ระโยชน์ ปริมาณทีเ่ หมาะสม					
มีมารยาทและสุขนิสยั ทีด่ ี
จัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายเพือ่ ให้เด็กเรียนรู้
ประโยชน์และคุณค่าของอาหาร สุขนิสยั ทีด่ ี
และมารยาทในการรับประทานอาหาร
การทำอาหาร และหลีกเลีย่ งอาหารทีเ่ ป็นโทษ
ต่อร่างกาย

			

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓
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๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องเหมาะสม ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่จดั
		 ในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวติ ประจำวัน กิจกรรมและไม่สง่ เสริม
		 ❏ ๑. มีการส่งเสริมสุขนิสยั ทีด่ ใี ห้กบั เด็กในชีวติ
ให้เด็กลงมือปฏิบตั ิ
				 ประจำวันด้านการกิน การล้างมือ
ในชีวติ ประจำวัน
				 การแปรง-ฟัน การเล่น การนอน การรักษา อย่างถูกต้องด้าน
ความสะอาด และการป้องกันการติดเชือ้
การกิน การล้างมือ
		 ❏ ๒. มีการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมสุขนิสยั ทีด่ ี
การแปรงฟัน การเล่น
				 ให้กบั เด็กด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟัน การนอน และการรักษา
				 เคลือ่ นไหวร่างกาย เล่น ออกกำลัง การนอน ความสะอาด การป้องกัน
และการรักษาความสะอาดโดยให้เด็กลงมือ การติดเชือ้ การป้องกัน
			
ปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเอง
อุบตั ภิ ยั ต่อตนเองและ
		 ❏ ๓. มีการจัดกิจกรรมเพือ่ ให้เด็กเรียนรู้
ผูอ้ นื่ และภัยจาก
				 การระมัดระวังตัวเองให้ปลอดภัย และไม่เกิด คนแปลกหน้า
				 อันตรายแก่ผอู้ นื่ จากอุบตั เิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้ 		
		
ในชีวติ ประจำวันจากการเล่นและ		
				 การทำกิจกรรม

ครู/ผูด้ แู ลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้เด็ก
ได้ลงมือปฏิบตั ใิ นชีวติ
ประจำวันอย่างถูกต้อง
ด้านการกิน การล้างมือ
การแปรงฟัน การเล่น
การนอน และการรักษา
ความสะอาด
การป้องกันการติดเชือ้
การป้องกันอุบตั ภิ ยั
ต่อตนเองและผูอ้ นื่ และ
ภัยจากคนแปลกหน้า
ตามรายการพิจารณา
๑-๒ ข้อ

ครู/ผูด้ แู ลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้เด็ก
ได้ลงมือปฏิบตั ใิ นชีวติ
ประจำวันอย่างถูกต้อง
ด้านการกิน การล้างมือ
การแปรงฟัน การเล่น
การนอน และการรักษา
ความสะอาด
การป้องกันการติดเชือ้
การป้องกันอุบตั ภิ ยั
ต่อตนเองและผูอ้ นื่ และ
ภัยจากคนแปลกหน้า
ตามรายการพิจารณา
๓-๔ ข้อ

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

ครู/ผูด้ แู ลเด็กจัด
- เด็กมีสขุ นิสยั ทีด่ ี
กิจกรรมและ		 ในชีวติ ประจำวัน
ประสบการณ์ให้เด็ก		 ด้านการกิน การล้างมือ
ได้ลงมือปฏิบตั ใิ นชีวติ 		 การแปรงฟัน การเล่น
ประจำวันอย่างถูกต้อง		 การนอน การรักษา
ด้านการกิน การล้างมือ		 ความสะอาด และ
การแปรงฟัน การเล่น		 การป้องกันการติดเชือ้
การนอน และการรักษา - แผนการจัดกิจกรรม
ความสะอาด		 เพือ่ ส่งเสริมสุขนิสยั ทีด่ ี
การป้องกันการติดเชือ้ 		 ให้กบั เด็กด้านการกิน
การป้องกันอุบตั ภิ ยั 		 การล้างมือ การแปรงฟัน
ต่อตนเองและผูอ้ นื่ และ		 การเล่น การนอน
ภัยจากคนแปลกหน้า		 การรักษาความสะอาด
ตามรายการพิจารณา		 โดยเน้นให้เด็กลงมือ
ครบทุกข้อ		 ปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเอง

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้
อ
รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
๑		
๒
๓
			
ต้องปรับปรุง
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ดี
ดีมาก
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ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

		 ❏ ๔. การสร้างข้อตกลงและดูแลให้เด็กปฏิบตั ติ าม					
- แผนการจัดกิจกรรม
				 ข้อตกลงเพือ่ ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด						 เพือ่ ให้เด็กเรียนรู้
				 ด้วยการให้เหตุผล เพือ่ ให้เด็กมีความเต็มใจ						 การระมัดระวังตัวเอง
				 ทีจ่ ะปฏิบตั แิ ละให้ความร่วมมือ						 ให้ปลอดภัย และไม่เกิด
		 ❏ ๕. การจัดกิจกรรม การสร้างสถานการณ์จำลอง						 อันตรายแก่ผอู้ นื่
		 เพือ่ ให้เด็กรูจ้ กั ขอความช่วยเหลือและ						 จากอุบตั เิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้
				 ปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้อง เมือ่ เผชิญกับภัยและ						 ในชีวติ ประจำวัน
				 อันตรายทัง้ ภัยจากคนแปลกหน้า การพลัดหลง						 จากการเล่นและการทำ
				 ไฟไหม้ รวมทัง้ ภัยพิบตั จิ ากธรรมชาติ						 กิจกรรม ภัยพิบตั ิ
								 ภัยธรรมชาติ
										 และคนแปลกหน้า
									
- บันทึกผลการจัดกิจกรรม/
				 						 บันทึกหลังการสอน
				 					
- หลักฐานการเรียนรู้
										 หรือการร่วมกิจกรรม
										 ของเด็ก เช่น ภาพถ่าย
										 หรือวีดโี อ
									
- หลักฐานการจัดกิจกรรม/
										 เอกสาร ทีช่ ว่ ยให้เกิด
										 การสร้างความร่วมมือ
										 ระหว่างบ้านและโรงเรียน
										 ในการปลูกฝังสุขนิสยั
										 ทีด่ ใี ห้กบั เด็ก

			

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓
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ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาด ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่ตรวจ ครู/ผูด้ แู ลเด็กตรวจ
ครู/ผูด้ แู ลเด็กตรวจ
ครู/ผูด้ แู ลเด็กตรวจ
- บันทึกการตรวจ
ของร่างกาย ฟันและช่องปากเพือ่ คัดกรองโรคและ
สุขภาพอนามัยและ
สุขภาพอนามัยและ
สุขภาพอนามัยและ
สุขภาพอนามัยและ		 สุขภาพอนามัยและ
การบาดเจ็บ
ความสะอาดของ
ความสะอาดของ
ความสะอาดของ
ความสะอาดของ		 ความสะอาดของร่างกาย
❏ ๑. มีการตรวจสุขภาพอนามัยและความสะอาด ร่างกายและช่องปาก ร่างกายและช่องปาก ร่างกายและช่องปาก ร่างกายและช่องปาก		 ประจำวันของเด็กทุกคน
		 ของร่างกายประจำวันของเด็กทุกคน เช่น
ประจำวัน
ประจำวัน ตามรายการ ประจำวัน ตามรายการ ประจำวัน ตามรายการ		 เช่น การตรวจผม
				 การตรวจผม ตรวจเล็บ สำรวจและสังเกต		
พิจารณา ๑-๒ ข้อ
พิจารณา ๓-๔ ข้อ
พิจารณาครบทุกข้อ		 ตรวจเล็บ สำรวจและ
				 อาการเจ็บป่วยของเด็ก						 สังเกตอาการเจ็บป่วย
		 ❏ ๒. มีการบันทึกผลการตรวจสุขภาพ ความสะอาด						 ของเด็ก
		 ของร่างกาย การตรวจคัดกรองสุขภาพ และ					
- บันทึกการตรวจคัดกรอง
				 แบบบันทึกสุขภาพช่องปาก						 สุขภาพ และสุขภาพ
		 ❏ ๓. เมือ่ พบเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพหรือเจ็บป่วย						 ช่องปากของเด็ก
มีการดูแลเด็กเบือ้ งต้น แยกเด็กทีเ่ จ็บป่วย						 รายบุคคล
				 และแจ้งให้ผปู้ กครองทราบ					
- บันทึกการเจ็บป่วย
		 ❏ ๔. มีการบันทึกการเจ็บป่วยของเด็กเป็นรายบุคคล						 ของเด็กเป็นรายบุคคล
❏ ๕. มีการให้ความช่วยเหลือและให้การดูแล 						 และการดูแลเบือ้ งต้น
อย่างใกล้ชดิ สำหรับเด็กทีบ่ าดเจ็บ						 (หมายเหตุ ให้เจ้าหน้าที่
				 หรือทีม่ อี าการป่วย						 สาธารณสุขตรวจหรือ
										 แจ้งผูป้ กครอง
										 ให้พาไปตรวจ)

๒.๒.๓
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ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่เฝ้า ครู/ผูด้ แู ลเด็กเฝ้าระวัง ครู/ผูด้ แู ลเด็กเฝ้าระวัง ครู/ผูด้ แู ลเด็กเฝ้าระวัง - บันทึกการเจริญเติบโต
		 บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนือ่ ง
ระวังติดตาม และ
ติดตามการเจริญเติบโต ติดตามการเจริญเติบโต ติดตามการเจริญเติบโต		 ของเด็กเป็นรายบุคคล
		 ❏ ๑. การติดตามและบันทึกการเจริญเติบโต
บันทึกการเจริญเติบโต ของเด็กเป็นรายบุคคล ของเด็กเป็นรายบุคคล ของเด็กเป็นรายบุคคล		 ทุก ๓ เดือน ในกราฟ
ของเด็กเป็นรายบุคคลทุก ๓ เดือน
ของเด็ก
ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา		 น้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
		 ❏ ๒. บันทึกโดยจุดลงบนกราฟน้ำหนักตามอายุ		
ข้อ ๑-๒
ข้อ ๑-๔ ข้อ
ครบทุกข้อ		 ความยาว/ส่วนสูง
		 ส่วนสูงตามอายุ น้ำหนักตามส่วนสูง						 ตามเกณฑ์อายุ และ
				 และแปลผลภาวะโภชนาการ						 น้ำหนักตามเกณฑ์
				 และแนวโน้มการเจริญเติบโต						 ความยาว/ส่วนสูง
❏ ๓. แจ้งผลการเจริญเติบโต และให้คำแนะนำ/						 ตามเพศเป็นรายบุคคล
				 ความรูด้ า้ นโภชนาการทีส่ อดคล้อง					
- แบบบันทึกการให้
				 กับการเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ						 คำแนะนำ หรือวิธกี าร
				 ของเด็กแก่พอ่ แม่/ผูป้ กครอง/ผูด้ แู ลเด็ก						 ให้ความรูด้ า้ นโภชนาการ
❏ ๔. นำผลการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตมาปรับ						 ทีส่ อดคล้องกับ
				 การจัดอาหารให้เหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล						 การเจริญเติบโตของเด็ก
❏ ๕. มีแผนและดำเนินการแก้ปญ
ั หาเด็กเตีย้ ผอม						 แก่พอ่ แม่/ผูป้ กครอง/
				 อ้วน ตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบ						 ผูเ้ ลีย้ งดูเด็ก
									
- แบบประเมินพฤติกรรม
										 การบริโภคอาหารเป็น
										 รายบุคคล
									
- บันทึกผลการแก้ไขปัญหา
										 เด็กเตีย้ ผอม อ้วน
										 เป็นรายบุคคล
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อ
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จ
ารณา
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๒.๒.๕ จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก
ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่มี
ครู/ผูด้ แู ลเด็กเฝ้าระวัง ครู/ผูด้ แู ลเด็กเฝ้าระวัง ครู/ผูด้ แู ลเด็กเฝ้าระวัง - การวางแผนการส่งเสริม
		 สายตา หู ตามกำหนด*
การตรวจและบันทึก ติดตามส่งเสริม บันทึก ติดตาม ส่งเสริม บันทึก ติดตาม ส่งเสริม บันทึก		 ให้เด็กได้รบั การตรวจ
		 ❏ ๑. มีการส่งเสริมให้เด็กได้รบั การตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพเด็ก การตรวจสุขภาพ
และช่วยเหลือ
และช่วยเหลือ		 สุขภาพตามกำหนด
		 ตามกำหนด		
ตามรายการพิจารณา การตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพ
- แบบบันทึกการให้
		 ❏ ๒. มีบนั ทึกผลการตรวจสุขภาพตามกำหนด		
๑-๒ ข้อ
ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา		 ความช่วยเหลือเบือ้ งต้น
เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนือ่ ง			
๓-๔ ข้อ
ครบทุกข้อ		 กับเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ
		 ❏ ๓. มีการให้ความช่วยเหลือเบือ้ งต้นกับเด็กทีม่ 						
ี
และวิธชี ว่ ยเหลือ
ปัญหาสุขภาพ และส่งต่อบุคลากร					
- ข้อมูลการส่งต่อบุคลากร
				 ทางการแพทย์ มีการบันทึกการให้การช่วยเหลือ						 ทางการแพทย์
				 เบือ้ งต้นกับเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ
				 (ซึง่ รวมทัง้ การเจ็บป่วยและบาดเจ็บ)
❏ ๔. ครู/ผูด้ แู ลเด็ก ศึกษาประวัตแิ ละบันทึก
				 สุขภาพเด็กในความดูแล เพือ่ ปฏิบตั ติ อ่ เด็ก
				 ได้อย่างเหมาะสม
❏ ๕. ครู/ผูด้ แู ลเด็กสามารถสังเกต ค้นพบ เมือ่ เด็ก
				 มีอาการผิดปกติ และให้การช่วยเหลือในกรณี
				 ทีเ่ ด็กมีโรคประจำตัว หรือเด็กทีม่ คี วามต้องการ
				 พิเศษ
		 • ระยะตามกำหนดทีร่ ะบุในสมุดบันทึกสุขภาพ
		
แม่และเด็ก	
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จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สงั เกต สัมผัส ลองทำ
ครู/ผูด้ แู ลไม่จดั
ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
- แผนการจัดประสบการณ์
คิดตัง้ คำถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปญ
ั หา จินตนาการ กิจกรรมและ
จัดกิจกรรมและ
จัดกิจกรรมและ
จัดกิจกรรมและ		 การเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริม
คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงาน
ประสบการณ์ทสี่ ง่ เสริม ประสบการณ์ทสี่ ง่ เสริม ประสบการณ์ทสี่ ง่ เสริม ประสบการณ์ทสี่ ง่ เสริม		 พัฒนาการด้านการคิด
ทีแ่ ตกต่างของเด็ก
พัฒนาการด้านการคิด พัฒนาการด้านการคิด พัฒนาการด้านการคิด พัฒนาการด้านการคิด		 ทักษะกระบวนการคิด
❏ ๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และสติปญ
ั ญา
และสติปญ
ั ญา
และสติปญ
ั ญา
และสติปญ
ั ญา		 จินตนาการ และความคิด
ทีส่ ง่ เสริมพัฒนาการด้านสติปญั ญา
การแก้ปญ
ั หา
การแก้ปญ
ั หา
การแก้ปญ
ั หา
การแก้ปญ
ั หา		 สร้างสรรค์
				 ภาษา และการสือ่ สาร
จินตนาการ ความคิด จินตนาการ ความคิด จินตนาการ ความคิด จินตนาการ ความคิด - กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้เด็ก
❏ ๒. มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้พฒ
ั นาทักษะ
สร้างสรรค์ และหรือ สร้างสรรค์ และยอมรับ สร้างสรรค์ และยอมรับ สร้างสรรค์ และยอมรับ		 พัฒนาทักษะกระบวน
				 กระบวนการคิด จินตนาการ และความคิด
ไม่ยอมรับความคิด
ความคิดและผลงาน ความคิดและผลงาน ความคิดและผลงาน		 การคิดผ่านการเล่น
				 สร้างสรรค์ผา่ นการเล่นอย่างอิสระ
และผลงานทีแ่ ตกต่าง ทีแ่ ตกต่างของเด็ก
ทีแ่ ตกต่างของเด็ก
ทีแ่ ตกต่างของเด็ก		 อย่างอิสระ
❏ ๓. มีการส่งเสริมให้เด็กได้แก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง ของเด็ก
ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา - บันทึกผลการจัดกิจกรรม/
				 ในชีวติ ประจำวัน		
๑-๓ ข้อ
๔-๕ ข้อ
ครบทุกข้อ		 บันทึกหลังการสอน
❏ ๔. การสร้างบรรยากาศให้เด็กรูส้ กึ อบอุน่ กล้าคิด 					
- บทบาทครูในขณะ
				 กล้าทำ ครูมที า่ ทีและคำถามกระตุน้ การคิด 						 จัดกิจกรรมให้กบั เด็ก
				 และครูยอมรับความคิดและผลงานของเด็ก						 ทีส่ นับสนุนให้เด็กคิด
				 ทีแ่ ตกต่างแต่ละคน ไม่เปรียบเทียบ ไม่ตคี า่ 						 และลงมือทำ เช่น การใช้
				 หรือตัดสินผลงานเด็ก						 คำถามกระตุน้ ให้คดิ
❏ ๕. เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนพัฒนาทักษะ						 การให้อสิ ระในการคิด
				 กระบวนการคิด ผ่านการเล่นอย่างอิสระ						 และการลงมือทำงาน
				 และได้นำเสนอผลงาน และมีพนื้ ทีจ่ ดั แสดง						 การยอมรับความคิด
				 ผลงานของเด็ก						 และผลงานทีแ่ ตกต่าง

๒.๓.๑
		
		
		
		

			

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
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จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาทีม่ คี วามหมาย ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่จดั
ต่อเด็ก เพือ่ การสือ่ สารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด
กิจกรรมและ
ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลำดับขัน้ ตอนพัฒนาการ ประสบการณ์ทางภาษา
❏ ๑. ให้เด็กได้สอื่ สารความต้องการด้วยภาษา
ทีห่ ลากหลาย ทัง้ ภาษา
ท่าทาง ภาษาพูด และได้รบั การตอบสนอง
ท่าทาง และภาษาพูด
				 อย่างเหมาะสมตามวัย
และหรือไม่จดั กิจกรรม
		 ❏ ๒. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพือ่ พัฒนาทักษะการฟัง
		 ทางภาษาทีห่ ลากหลาย โดยเริม่ จากภาษาแม่/ และการพูดให้กบั เด็ก
				 ภาษาถิน่ ก่อน แล้วจึงใช้ภาษาไทย		
				 ในการสือ่ สารผ่านประสบการณ์การเรียนรู		
้
				 และการเล่น		
				

๒.๓.๒
		
		
		

ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
จัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์
ทางภาษาทีห่ ลากหลาย
ทัง้ ภาษาท่าทาง และ
ภาษาพูด และ
จัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
ทักษะการฟัง และ
การพูดให้กบั เด็กตาม
รายการพิจารณา
๑-๒ ข้อ

ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
จัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์
ทางภาษาทีห่ ลากหลาย
ทัง้ ภาษาท่าทาง และ
ภาษาพูด และ
จัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
ทักษะการฟัง และ
การพูดให้กบั เด็กตาม
รายการพิจารณา
๓-๕ ข้อ

ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
- ขณะทำกิจกรรมทีค่ รู
จัดกิจกรรมและ		 เปิดโอกาสให้เด็กได้พดู
ประสบการณ์		 ได้แสดงความคิดเห็น
ทางภาษาทีห่ ลากหลาย และท่าทีในการตอบสนอง
ทัง้ ภาษาท่าทาง และ		 ของครู และการจัด
ภาษาพูด และ		 กิจกรรมทีส่ ง่ เสริม
จัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนา		 การให้เด็กได้ฟงั และพูด
ทักษะการฟัง และ
- แผนการจัดประสบการณ์
การพูดให้กบั เด็กตาม		 การเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมทักษะ
รายการพิจารณา		 ทางภาษา ด้านการฟัง
ครบทุกข้อ		 และการพูด

		 ❏ ๖. การจัดสภาพแวดล้อม สือ่ อุปกรณ์ 					
- การจัดสภาพแวดล้อม
				 ทีห่ ลากหลายเอือ้ ต่อการส่งเสริม กระตุน้ 						 สือ่ อุปกรณ์ และพืน้ ที่
				 การคิดค้นคว้าและลงมือทำของเด็ก และ						 แสดงผลงานของเด็ก
				 สือ่ ทีส่ นับสนุนการทำกิจกรรมและสร้างผลงาน					
- หลักฐานการเรียนรู้
				 ของเด็ก 						 หรือการร่วมกิจกรรม
										 ของเด็ก เช่น ภาพถ่าย
										 หรือวีดโิ อ
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		 ❏ ๓.
				
				
				
				
❏ ๔.
				
				
❏ ๕.
				
				
❏ ๖.
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มีการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู					
้
- บันทึกผลการจัดกิจกรรม/
เพือ่ พัฒนาทักษะการฟัง การพูดผ่านกิจกรรม						 บันทึกหลังการสอน
ทีห่ ลากหลาย การจัดกิจกรรมมีลกั ษณะ					
- หลักฐานการเรียนรู้
การบูรณาการ สนุกสนานและสร้างทัศนคติ						 หรือการร่วมกิจกรรม
ทีด่ ตี อ่ การใช้ภาษา						 ของเด็ก เช่น ผลงาน
ครู/ผูด้ แู ลเด็กเป็นแบบอย่างของผูฟ้ งั 						 ของเด็ก ภาพถ่าย
และผูพ้ ดู ทีด่ ี ทัง้ ด้านการใช้ภาษา 						 หรือวีดโี อ
และมารยาททีด่ ใี นการฟังและพูด					
- สือ่ และจัดสภาพแวดล้อม
มีการใช้สอื่ และการจัดสภาพแวดล้อม						 ทีส่ ง่ เสริมทักษะการฟัง
ทีส่ ง่ เสริมทักษะการฟังและการพูดให้กบั เด็ก						 และการพูดให้กบั เด็ก
อย่างเหมาะสม 					
- แบบบันทึกคำพูดของเด็ก
มีการสำรวจความสามารถในการพูด 						 เช่น กรณีเด็กพูดช้า
การได้ยนิ หากพบว่ามีเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาหรือ
ความบกพร่องในการฟังและการพูด
มีการให้ความช่วยเหลือในเบือ้ งต้นตาม
ความต้องการจำเป็นของเด็ก และแนะนำ
ผูป้ กครอง/หรือส่งต่อให้ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง
เพือ่ วินจิ ฉัยและให้ความช่วยเหลือต่อไป

			

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓
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ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนสิ ยั รักการอ่านให้เด็ก
ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่จดั
ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
- แผนการจัดประสบการณ์
มีทกั ษะการดูภาพ ฟังเรือ่ งราว พูดเล่า อ่าน
กิจกรรมและ
จัดกิจกรรมและ
จัดกิจกรรมและ
จัดกิจกรรมและ		 การเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริม
วาด/เขียน เบือ้ งต้น ตามลำดับพัฒนาการ
ประสบการณ์ให้เด็ก ประสบการณ์ให้เด็ก ประสบการณ์ให้เด็ก ประสบการณ์ให้เด็ก		 ทักษะทางภาษา
โดยครู/ผูด้ แู ลเด็ก เป็นตัวอย่างของการพูด
มีทกั ษะการอ่าน
มีทกั ษะการอ่าน
มีทกั ษะการอ่าน
มีทกั ษะการอ่าน		 ด้านการอ่าน
และการอ่านทีถ่ กู ต้อง
การเขียนเบือ้ งต้น
การเขียนเบือ้ งต้น
การเขียนเบือ้ งต้น
การเขียนเบือ้ งต้น		 และการเขียน
❏ ๑. เด็กเลือกอ่านหนังสือในมุมหนังสือ
และหรือไม่ปลูกฝัง
และปลูกฝังให้เด็ก
และปลูกฝังให้เด็ก
และปลูกฝังให้เด็ก
- บันทึกผลการจัดกิจกรรม/
หรือสถานทีท่ คี่ รูจดั ไว้ให้อย่างอิสระ
ให้เด็กมีนสิ ยั รักการอ่าน มีนสิ ยั รักการอ่าน
มีนสิ ยั รักการอ่าน
มีนสิ ยั รักการอ่าน		 บันทึกหลังการสอน
				 มีความรูส้ กึ มัน่ ใจทีจ่ ะอ่านและสือ่ สารความคิด		
ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา - หลักฐานการเรียนรู้
				 ความต้องการ และความรูส้ กึ ผ่านการพูด		
๑-๒ ข้อ
๓-๕ ข้อ
ครบทุกข้อ		 หรือการร่วมกิจกรรม
				 วาดรูป หรือขีดเขียนอย่างเหมาะสมตามวัย						 ของเด็ก เช่น ผลงาน
				 และระดับพัฒนาการ						 ของเด็ก ภาพถ่าย
		 ❏ ๒. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูก้ ารอ่าน						 หรือวีดโิ อ
และการเขียนเบือ้ งต้น มีลกั ษณะการบูรณาการ					
- สือ่ และจัดสภาพแวดล้อม
				 ผ่านกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ด้วยการออกแบบ						 ทีส่ ง่ เสริมทักษะการอ่าน
				 กิจกรรมให้ความสำคัญกับการเรียนรูก้ ารอ่าน						 และการเขียนให้กบั เด็ก
				 และเขียนอย่างมีความสุข และมีความหมาย					
- แบบบันทึกการอ่านและ
				 ต่อเด็ก						 การเขียนของเด็ก
		 ❏ ๓. การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ 						 เป็นรายบุคคล
รวมทัง้ การเตรียมความพร้อมก่อนการอ่าน					
- แผนการจัดกิจกรรม/
				 และการเขียน อยูบ่ นพืน้ ฐานของพัฒนาการ						 โครงการเพือ่ ส่งเสริม
				 และธรรมชาติการเรียนรูภ้ าษาของเด็กปฐมวัย						 ให้เด็กมีนสิ ยั รักการอ่าน
				

๒.๓.๓
		
		
		
		
		

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้
อ
รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
๑		
๒
๓
			
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		
ดี
ดีมาก
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		 ❏ ๔.
				
				
				
				
❏ ๕.
				
				
				
				
❏ ๖.
				
				
				
				
				
❏ ๗.
				
				
				
				
				

การจัดกิจกรรมทีเ่ น้นการสร้างเจตคติทดี่ ี
ต่อการใช้ภาษาอย่างมีความสุขและ
มีความหมายต่อเด็ก การเป็นผูฟ้ งั และผูพ้ ดู ทีด่ ี
มากกว่าการเน้นความสมบูรณ์แบบของ
การอ่านและเขียน
มีการจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้เด็กมีนสิ ยั
รักการอ่าน การสร้างความคุน้ เคยและ
การเห็นคุณค่าของการอ่านและการเขียน
โดยบูรณาการการอ่านการเขียนสูก่ จิ กรรม
ประจำวัน
มีการใช้สอื่ และการจัดสภาพแวดล้อม
ทีส่ ง่ เสริมทักษะการอ่านและการเขียนเบือ้ งต้น
ให้กบั เด็กอย่างเหมาะสม จัดเตรียมกระดาษ
เครือ่ งเขียน ให้เด็กเลือกเขียนอย่างอิสระตาม
ความต้องการ และครู/ผูด้ แู ลเด็กเป็นแบบ
อย่างทีด่ ดี า้ นการอ่านและการเขียนให้กบั เด็ก
มีการประเมินความสามารถตามวัยในการอ่าน
การเขียนภาพและสัญลักษณ์ของเด็ก
หากพบว่ามีเด็กทีม่ ปี ญ
ั หาในการอ่านและ
การเขียน ต้องให้ความช่วยเหลือในเบือ้ งต้น
และแนะนำผูป้ กครองหรือส่งต่อแพทย์/
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข

			

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร (ต่อ)
ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา
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ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรูเ้ กีย่ วกับตัวเด็ก บุคคล ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่จดั
ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
- แผนการจัดประสบการณ์
สิง่ ต่างๆ สถานที่ และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธกี าร
กิจกรรมและ
จัดกิจกรรมและ
จัดกิจกรรมและ
จัดกิจกรรมและ		 การเรียนรูใ้ ห้เด็กมีความรู้
ทีเ่ หมาะสมกับวัยและพัฒนาการ
ประสบการณ์ให้เด็ก ประสบการณ์ให้เด็ก ประสบการณ์ให้เด็ก ประสบการณ์ให้เด็ก		 เกีย่ วกับตัวเด็ก บุคคล
❏ ๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ กีย่ วกับ มีความรูเ้ กีย่ วกับตัวเด็ก มีความรูเ้ กีย่ วกับตัวเด็ก มีความรูเ้ กีย่ วกับตัวเด็ก มีความรูเ้ กีย่ วกับตัวเด็ก		 และสถานทีแ่ วดล้อม
		 ตัวเด็ก บุคคล สถานที่ สิง่ ต่างๆ
บุคคล และสถานที่
บุคคล และสถานที่
บุคคล และสถานที่
บุคคล และสถานที		
่
ธรรมชาติรอบตัว สิง่ ต่างๆ
				 และธรรมชาติรอบตัว สามารถเชือ่ มโยง
แวดล้อมธรรมชาติ
แวดล้อมธรรมชาติ
แวดล้อมธรรมชาติ
แวดล้อมธรรมชาติ		 รอบตัว
				 สิง่ ทีเ่ รียนรูใ้ หม่กบั ความรูแ้ ละประสบการณ์เดิม รอบตัว สิง่ ต่างๆ
รอบตัว สิง่ ต่างๆ
รอบตัว สิง่ ต่างๆ
รอบตัว สิง่ ต่างๆ
- การจัดกิจกรรม
		 		 ของเด็ก ยืดหยุน่ และพร้อมปรับเปลีย่ น
รอบตัวเด็กด้วยวิธกี าร รอบตัวเด็กด้วยวิธกี าร รอบตัวเด็กด้วยวิธกี าร รอบตัวเด็กด้วยวิธกี าร		 ทีห่ ลากหลาย
				 ให้เหมาะกับความสนใจและความต้องการ
ทีเ่ หมาะสมกับวัย
ทีเ่ หมาะสมกับวัย
ทีเ่ หมาะสมกับวัย
ทีเ่ หมาะสมกับวัย		 และเหมาะสมกับเด็ก
				 ของเด็ก		
ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา - บันทึกผลการจัดกิจกรรม/
		 ❏ ๒. การจัดกิจกรรมมุง่ ให้เด็กมีความกระตือรือร้น		
อย่างน้อย ๑ ข้อ
๒-๓ ข้อ
ครบทุกข้อ		 บันทึกหลังการสอน
ทีจ่ ะเรียนรู้ สนใจสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัว และเรียนรู					
้
- ร่องรอย/หลักฐาน
				 กระบวนการแสวงหาความรู้ หาคำตอบในสิง่ 						 การเรียนรู้ หรือการร่วม
				 ทีส่ งสัย ผ่านกิจกรรมทีห่ ลากหลาย						 กิจกรรมของเด็ก เช่น
		 ❏ ๓. การใช้สอื่ /อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู						
้
ผลงานของเด็ก ภาพถ่าย
		 ทีห่ ลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู						
้
หรือวีดโี อ
				 บริบทสังคม วัฒนธรรมท้องถิน่ และความสนใจ
				 ของเด็ก
❏ ๔. จัดพืน้ ทีแ่ ละโอกาสให้เด็กทุกคนได้นำเสนอ
			
สิง่ ทีเ่ ด็กเรียนรู้ และผลงานทีเ่ กิดจากการเรียนรู้
				 ของเด็ก

๒.๓.๔
		
		
		

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้
อ
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ารณา
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๓
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ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		
ดี
ดีมาก
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ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

จัดกิจกรรมและประสบการณ์ดา้ นคณิตศาสตร์และ
ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่จดั
ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่จดั
ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่จดั
ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่จดั
- แผนการจัดประสบการณ์
วิทยาศาสตร์เบือ้ งต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้
กิจกรรมและ
กิจกรรมและ
กิจกรรมและ
กิจกรรมและ		 การเรียนรูส้ ง่ เสริม
ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
ประสบการณ์ดา้ น
ประสบการณ์ดา้ น
ประสบการณ์ดา้ น
ประสบการณ์ดา้ น
- การจัดกิจกรรมทักษะ
❏ ๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ทักษะคณิตศาสตร์และ ทักษะคณิตศาสตร์และ ทักษะคณิตศาสตร์และ ทักษะคณิตศาสตร์และ		 คณิตศาสตร์และ
		 ทีส่ ง่ เสริมทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ให้กบั เด็ก วิทยาศาสตร์ให้กบั เด็ก วิทยาศาสตร์ให้กบั เด็ก วิทยาศาสตร์ให้กบั เด็ก		 วิทยาศาสตร์
				 แบบบูรณาการ		
ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา - บันทึกผลการจัดกิจกรรม/
		 ❏ ๒. มีการจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมทักษะพืน้ ฐาน		
อย่างน้อย ๑ ข้อ
๒-๓ ข้อ
ครบทุกข้อ		 บันทึกหลังการสอน
ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์					
- หลักฐานการเรียนรู้
		 ❏ ๓. การนำความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานด้าน						 หรือการร่วมกิจกรรม
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้						 ของเด็ก เช่น ผลงาน
				 ในชีวติ ประจำวัน						 ของเด็ก ภาพถ่าย
		 ❏ ๔. มีการบันทึกทักษะด้านคณิตศาสตร์และ						 หรือวีดโี อ
วิทยาศาสตร์ของเด็กเป็นรายบุคคล					
- แบบบันทึกทักษะทาง
										 คณิตศาสตร์และ
										 วิทยาศาสตร์ของเด็ก
										 เป็นรายบุคคล

๒.๓.๕
		
		
		

			

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร (ต่อ)
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ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ แี ละมัน่ คง ระหว่างผูใ้ หญ่กบั เด็ก ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่จดั
ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่จดั
ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่จดั
ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่จดั
- ครู/ผูด้ แู ลเด็กกับเด็ก
		 จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่าง
กิจกรรมสร้าง
กิจกรรมสร้าง
กิจกรรมสร้าง
กิจกรรมสร้าง		 เด็กกับเด็กสร้างความ		
เด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ความสัมพันธ์ทมี่ นั่ คง ความสัมพันธ์ทมี่ นั่ คง ความสัมพันธ์ทมี่ นั่ คง ความสัมพันธ์ทมี่ นั่ คง		 สัมพันธ์ทมี่ นั่ คงทางบวก
		 ❏ ๑. ให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนรับฟังและยอมรับ ทางบวกระหว่างผูใ้ หญ่ ทางบวกระหว่างผูใ้ หญ่ ทางบวกระหว่างผูใ้ หญ่ ทางบวกระหว่างผูใ้ หญ่ - มีการให้แรงเสริม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างบรรยากาศ กับเด็ก เด็กกับเด็ก
กับเด็ก เด็กกับเด็ก
กับเด็ก เด็กกับเด็ก
กับเด็ก เด็กกับเด็ก		 ทางบวกต่อพฤติกรรมทีด่ ี
				 ทีส่ ง่ เสริมให้เด็กมีความมัน่ คงทางอารมณ์
และหรือไม่สง่ เสริม
และหรือไม่สง่ เสริม
และหรือไม่สง่ เสริม
และหรือไม่สง่ เสริม		 ชมเชยให้กำลังใจ
				 เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมใิ จในตนเอง
ให้เด็กกล้าแสดงออก ให้เด็กกล้าแสดงออก ให้เด็กกล้าแสดงออก ให้เด็กกล้าแสดงออก		 และรับฟังเด็ก
		 ❏ ๒. ให้แรงเสริมทางบวกต่อพฤติกรรมทีด่ ี ชมเชย รับรูเ้ กีย่ วกับตนเอง
รับรูเ้ กีย่ วกับตนเอง
รับรูเ้ กีย่ วกับตนเอง
รับรูเ้ กีย่ วกับตนเอง
- มีการจัดกิจกรรมทีช่ ว่ ย
ให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ ทัง้ จากครู/ผูด้ แู ลเด็ก มีความมัน่ ใจ และ
มีความมัน่ ใจ และ
มีความมัน่ ใจ และ
มีความมัน่ ใจ และ		 ให้เด็กสามารถรับรู้
				 และจากกลุม่ เพือ่ น
แสดงอารมณ์
แสดงอารมณ์
แสดงอารมณ์
แสดงอารมณ์		 เกีย่ วกับตนเอง
		 ❏ ๓. จัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้เด็กรับรูเ้ กีย่ วกับตนเอง ได้อย่างเหมาะสม
ได้อย่างเหมาะสม
ได้อย่างเหมาะสม
ได้อย่างเหมาะสม		 มีความมัน่ ใจ
ทัง้ ความคิด ความรูส้ กึ และการแสดงออก		
ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา ตามรายการพิจารณา		 กล้าแสดงออก และ
				 อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะตามวัย		
๑-๒ ข้อ
๓-๔ ข้อ
ครบทุกข้อ		 แสดงอารมณ์ได้อย่าง
		 ❏ ๔. ฝึกทักษะในการติดตาม กำกับและ						 เหมาะสมตามวัย
ประเมินตนเองด้วยการชวนให้เด็ก					
- มีการจัดกิจกรรมกลุม่
				 แสดงความคิดเห็นต่อการทำกิจกรรม						 ทีช่ ว่ ยให้เด็กได้เรียนรู้
				 หรือจากผลงานของเด็ก ชวนให้เด็กคิด						 เกีย่ วกับการเล่นและ
				 ตัง้ คำถามเพือ่ การพัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง						 การทำงานร่วมกับเพือ่ น
		 ❏ ๕. จัดกิจกรรมทีเ่ ด็กได้พฒ
ั นาการสร้าง					
- แผนการจัดประสบการณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครู/ผูด้ แู ลเด็ก						 มีขนั้ ตอนทีเ่ ด็กได้สะท้อน
				 เด็กต่อเด็ก และจัดการแก้ไขความขัดแย้ง						 การประเมินการทำงาน
				 ทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสม						 หรือผลงานของเด็ก

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้
อ
รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
๑		
๒
๓
			
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		
ดี
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี
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ต้องปรับปรุง

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง
ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่จดั
ได้แสดงออกด้านอารมณ์ ความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ ตนเอง
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก
โดยผ่านการเคลือ่ นไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี
มีความสุข แจ่มใส
ตามความสนใจและถนัด
ร่าเริง มีความรูส้ กึ ดี
❏ ๑. จัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนได้แสดงออก
ต่อตนเอง แสดงอารมณ์
ทางอารมณ์อย่างอิสระ โดยครู/ผูด้ แู ลเด็ก
ได้อย่างเหมาะสม
				 ยิม้ แย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการนำเสนอ		
				 การตอบสนองกับเด็ก และสนใจในสิง่ ทีเ่ ด็กทำ		
		 ❏ ๒. ครูจดั ให้เด็กมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ
				 ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลือ่ นไหว
				 ร่างกายตามความสนใจและความถนัด
❏ ๓. ครูให้โอกาสเด็กได้ชนื่ ชมผลงานของตนเอง
				 และผูอ้ นื่ เพือ่ สร้างความสุขและความภูมใิ จ
				 ในตัวเอง
❏ ๔. ครูเป็นแบบอย่างทีด่ คี วบคุมการแสดงออก
				 ทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทัง้ ทางสีหน้า
				 และท่าทาง
❏ ๕. ครู/ผูด้ แู ลเด็ก นำผลการประเมินหลังจาก
				 จัดกิจกรรมมาพิจารณาปรับปรุงวิธกี าร
				 ทีจ่ ะให้การช่วยเหลือเด็กทีไ่ ม่มคี วามสุข/
				 ไม่รา่ เริง

๒.๔.๒
		
		
		
		

			
ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้เด็กมีความสุข
แจ่มใส ร่าเริง
มีความรูส้ กึ ดีตอ่ ตนเอง
แสดงอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ตามรายการ
พิจารณา ๑-๒ ข้อ

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้เด็กมีความสุข
แจ่มใส ร่าเริง
มีความรูส้ กึ ดีตอ่ ตนเอง
แสดงอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ตามรายการ
พิจารณา ๓-๔ ข้อ

ดี

ดีมาก

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

ครู/ผูด้ แู ลเด็ก
- การสอบถามครู/
จัดกิจกรรมส่งเสริม		 ผูด้ แู ลเด็ก/เพือ่ นร่วมงาน/
ให้เด็กมีความสุข		 เด็ก/ผูป้ กครอง
แจ่มใส ร่าเริง
- แผนการจัดประสบการณ์
มีความรูส้ กึ ดีตอ่ ตนเอง		 มีขนั้ ตอนทีเ่ ด็กได้สะท้อน
แสดงอารมณ์ได้อย่าง		 การประเมินการทำงาน
เหมาะสม ตามรายการ		 หรือผลงานของเด็ก
พิจารณาครบทุกข้อ

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี (ต่อ)
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ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรม
ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่จดั
ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่จดั
ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่จดั
ครู/ผูด้ แู ลเด็กไม่จดั
- แผนการจัดประสบการณ์
ให้เด็กใฝ่ดี มีวนิ ยั ซือ่ สัตย์ รูจ้ กั สิทธิและหน้าที่
กิจกรรมและ
กิจกรรมและ
กิจกรรมและ
กิจกรรมและ		 การเรียนรูเ้ พือ่ ปลูกฝัง
รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน
ประสบการณ์เพือ่
ประสบการณ์เพือ่
ประสบการณ์เพือ่
ประสบการณ์เพือ่ 		 ให้เด็กมีคณ
ุ ธรรม
ชุมชนและประเทศชาติดว้ ยวิธที เี่ หมาะสมกับวัย
ปลูกฝังให้เด็ก
ปลูกฝังให้เด็ก
ปลูกฝังให้เด็ก
ปลูกฝังให้เด็ก		 จริยธรรม และค่านิยม
และพัฒนาการ
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม		 ทีพ่ งึ ประสงค์ตามวัย
❏ ๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ พือ่
และค่านิยม
และค่านิยม
และค่านิยม
และค่านิยม		 การเป็นผูน้ ำและ
				 ปลูกฝังให้เด็กมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และ
ทีพ่ งึ ประสงค์ตามวัย ทีพ่ งึ ประสงค์ตามวัย ทีพ่ งึ ประสงค์ตามวัย ทีพ่ งึ ประสงค์ตามวัย		 ผูต้ ามทีด่ ี
				 ค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ตามวัย โดยบูรณาการ		
ตามรายการ
ตามรายการ
ตามรายการ
- บันทึกผลการจัดกิจกรรม/
				 กับสาระการเรียนรู้ 		
พิจารณา ๑-๒ ข้อ
พิจารณา ๓-๔ ข้อ
พิจารณาครบทุกข้อ		 บันทึกหลังการสอน
❏ ๒. จัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมและปลูกฝังให้เด็ก					
- หลักฐานการเรียนรู้
				 มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ 						 หรือการร่วมกิจกรรม
				 โดยให้เด็กได้ลงมือทำ ได้คดิ เชิงเหตุผลทาง						 ของเด็ก เช่น ผลงาน
				 จริยธรรม และนำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง						 ของเด็ก ภาพถ่าย
❏ ๓. นำสถานการณ์ เหตุการณ์ในชีวติ ประจำวัน/						 หรือวีดโี อ
				 ในนิทานมาเรียนรู้ หรือการนำประสบการณ์
				 ทีไ่ ด้จากการทำกิจกรรมไปปรับใช้ได้ในชีวติ จริง
				 มีการติดตามให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
❏ ๔. ส่งเสริมให้เด็กปฏิบตั ติ ามข้อตกลง/กฎ กติกา
				 มีความรับผิดชอบ ด้วยการสร้างวินยั เชิงบวก
❏ ๕. จัดกิจกรรมให้เด็กเป็นผูน้ ำ/ผูต้ าม รูจ้ กั สิทธิ
				 และหน้าทีต่ ามวิถปี ระชาธิปไตยอันมี
				 พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
				 และการมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
				 ต่อส่วนรวม 	

๒.๔.๓
		
		
		
		

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้
อ
รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
๑		
๒
๓
			
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		
ดี
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี (ต่อ)
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ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผูป้ กครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้าน ไม่มตี ามรายการ
ดำเนินการได้ตาม
ดำเนินการได้ตาม
ดำเนินการได้ตาม
- กำหนดการปฐมนิเทศ
เข้าสูส่ ถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรม พิจารณา
รายการพิจารณาได้
รายการพิจารณา
รายการพิจารณา
- เอกสารต่างๆ เกีย่ วกับ
		 ช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศทีเ่ ป็นมิตร		
ข้อ ๑, ๒ และ ๓
ข้อ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ครบทุกข้อ		 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
❏ ๑. สือ่ สารและให้คำแนะนำเกีย่ วกับการเตรียม					
- แนวทางการจัด
				 ความพร้อมของผูป้ กครองและเด็กก่อนเข้าสู						
่
กิจกรรมเตรียมเด็ก
				 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน						 จากบ้านสูส่ ถานพัฒนา
❏ ๒. รวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานของเด็กเกีย่ วกับ						 เด็กปฐมวัย/โรงเรียน
				 สุขภาพการเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรม
				 ของเด็ก ตลอดจนความต้องการพิเศษและ
				 ปัญหาทีอ่ าจพบได้เพือ่ ส่งต่อในขัน้ ถัดไป
❏ ๓. จัดให้พอ่ แม่ ผูป้ กครองพาเด็กไปทำความรูจ้ กั
				 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และพบครู/
				 ผูด้ แู ลเด็ก
❏ ๔. ครู/ผูด้ แู ลเด็ก ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับเด็ก
				 และเตรียมความพร้อมเพือ่ ให้การดูแลและ
				 พัฒนาเด็กได้เหมาะสมอย่างต่อเนือ่ ง
❏ ๕. มีการสือ่ สารของครู/ผูด้ แู ลเด็กระหว่างชัน้
				 หรือไปสูส่ ถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งใหม่
				 ด้วยการส่งต่อข้อมูลประวัติ ผลพัฒนาการ
				 และการเรียนรู้ โดยให้ผปู้ กครองรับทราบและ
				 มีสว่ นร่วมกันพัฒนาเด็กอย่างต่อเนือ่ ง	

			

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป
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ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษา ไม่มตี ามรายการ
ดำเนินการได้ตาม
มีตามรายการพิจารณา มีตามรายการพิจารณา - แผนการจัดกิจกรรม
		 ในระดับทีส่ งู ขึน้ แต่ละขัน้ จนถึงการเป็นนักเรียน
พิจารณา
รายการพิจารณา
ข้อ ๑, ๒ และ ๓
ครบทุกข้อ
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
		 ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑		
ได้ ข้อ ๑ และ ๒			
- หลักสูตรแกนกลาง
❏ ๑. ครู/ผูด้ แู ลเด็ก ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย						 การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
				 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 					
- ข้อมูลพัฒนาการ และ
				 การจัดการเรียนการสอนในระดับ						 การเรียนรูข้ องเด็ก
				 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑						 เป็นรายบุคคล
❏ ๒. ครู/ผูด้ แู ลเด็ก แนะนำให้ผปู้ กครองเรียนรู					
้
- กำหนดการปฐมนิเทศ
				 วิถชี วี ติ และศึกษาหลักสูตรปฐมวัย และ
				 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
				 การจัดการเรียนการสอนในชัน้ ประถมศึกษา
				 ปีที่ ๑
❏ ๓. มีการประมวลผลข้อมูลพัฒนาการ
				 และการเรียนรูข้ องเด็กเป็นรายบุคคล
				 เพือ่ ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือในระดับ
				 ขัน้ ถัดไป
❏ ๔. ครู/ผูด้ แู ลเด็ก วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริม
				 ให้เด็กคุน้ เคย ปรับตัวกับสิง่ แวดล้อม และครู/
				 ผูด้ แู ลเด็กใหม่	
	

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้
อ
รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
๑		
๒
๓
			
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		
ดี
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป (ต่อ)

มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผูด้ แู ลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
๒.๑.๑ มี แ ผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
มีการดำเนินงานและประเมินผล
รายการพิจารณา
๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญา/หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
๒. จัดกิจกรรมในแต่ละวันให้พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม สติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร
๓. จัดกิจกรรมเหมาะสมกับระดับพัฒนาการตามวัยของเด็กและเปิดให้เด็กมีโอกาส
ทำตามความสนใจ
๔. ประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจำวัน 
๕. กิจกรรมที่จัดต้องเหมาะสมกับบริบทสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น
๖. คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
ความจำเป็น และความต้องการพิเศษของเด็กเป็นรายบุคคล
๗. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมของครู ช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่เกิด
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์
รายละเอียดการพิจารณา(๒.๑.๑_๑, ๒.๑.๑_๒)
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดทำขึ้น และการดำเนินกิจกรรม
ต้องมีลักษณะดังนี้
๑. สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย/หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๒. กิจกรรมในแต่ละวันสามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือ ด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร
๓. กิจกรรมที่จัดต้องเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก
๔. กิจกรรมที่จัดต้องเหมาะสมกับบริบทสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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๕. กิ จ กรรมที่ จั ด ต้ อ งคำนึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล จั ด กิ จ กรรมตามความ
สามารถของเด็ ก และเปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก เลื อ กทำกิ จ กรรมที่ ห ลากหลายตาม
ความสนใจ
๖. มีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม และนำผลมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมของครู 

และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด พฤติ ก รรมที่ ค าดหวั ง จากแผนการจั ด
ประสบการณ์
๗. กิจกรรมที่จัดมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความจำเป็น และความต้องการ
การช่วยเหลือพิเศษของเด็กเป็นรายบุคคล
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ส อดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาการศึ ก ษาปฐมวั ย /
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร
๒. บันทึกผลการจัดกิจกรรม/บันทึกหลังการสอน
๓. หลั ก ฐานการเรี ย นรู้ หรื อ การร่ ว มกิ จ กรรมของเด็ ก เช่ น ผลงานเด็ ก ภาพถ่ า ย 

หรือวีดีโอ
๒.๑.๒ จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย
รายการพิจารณา
๑. จั ด พื้ น ที่ / มุ ม ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ อ ย่ า งน้ อ ย ๔ พื้ น ที่ / มุ ม คื อ มุ ม บล็ อ ก 

		 มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติ มุมเกมการศึกษา ทีม่ สี อื่ วัสดุ และอุปกรณ์ทหี่ ลากหลาย
		 และเพียงพอ 
๒. ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้ทำกิจกรรมในทุกพื้นที่/มุมอย่างหมุนเวียน
๓. มีการปรับเปลี่ยนสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ในพื้นที่/มุมให้น่าสนใจ สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคมวัฒนธรรม และหน่วยการเรียนรู้
๔. มีการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะทำกิจกรรม
๕. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดพื้นที่/มุม
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รายละเอียดการพิจารณา
๑. มีการจัดพื้นที่ มุมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย ๔ พื้นที่/มุม เช่น มุมบล็อก 

มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติ มุมวิทยาศาสตร์ มุมดนตรี มุมเกมการศึกษา ฯลฯ
๒. มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่หลากหลายและเพียงพอกับการทำกิจกรรมของเด็กใน
ทุกพื้นที่/มุม 
๓. มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นสื่ อ วั ส ดุ และอุ ป กรณ์ ใ นพื้ น ที่ / มุ ม ตามความสนใจของเด็ ก 

สอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม และสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้
๔. ส่งเสริมให้เด็กได้มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมในทุกพื้นที่/มุม
๕. มีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะทำกิจกรรม
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มุมเสริมทักษะ/มุมเสริมประสบการณ์ รวมถึงสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่อยู่ในมุมต่างๆ 
๒. บันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะทำกิจกรรมเป็นรายบุคคล
๓. หลักฐานที่แสดงถึงการทำกิจกรรมในมุมต่างๆ ของเด็ก เช่น ภาพถ่าย หรือวีดีโอ
๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้
ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น
รายการพิจารณา
๑. จั ด กิ จ กรรมให้ เ ด็ ก ได้ เ คลื่ อ นไหว สำรวจ เล่ น สั ง เกต สื บ ค้ น ทดลอง และคิ ด
แก้ปัญหาด้วยตนเอง
๒. จั ดกิจกรรมให้เด็กมีปฏิสัมพั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู้ ใ หญ่ แ ละเด็ ก อื่ น ในบรรยากาศที่ อ บอุ่ น 

มีความสุข และร่วมมือกันในลักษณะต่างๆ
๓. สนับสนุนให้เด็กริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระทำ และแสดง/นำเสนอ
ความคิด และความรู้สึก โดยครูเรียนรู้ร่วมกับเด็ก
๔. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี การมีวินัย สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ
สร้างทักษะการใช้ชีวิตประจำวันตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื่อง
๕. จั ด กิ จ กรรมทั้ ง ในลั ก ษณะที่ มี ก ารวางแผนไว้ ล่ ว งหน้ า และแผนที่ ป รั บ ไปเมื่ อ เกิ ด
สภาพจริงที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้
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๖. จั ด กิ จ กรรมโดยให้ พ่ อ แม่ ครอบครั ว และชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มทั้ ง การวางแผน 

การสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ
๗. จัดกิจกรรมให้มีความสมดุลระหว่างผู้ใหญ่ริเริ่มกับที่เด็กริเริ่ม ในห้องกับนอกห้อง 

เด็กทำคนเดียวกับทำเป็นกลุ่ม กิจกรรมตามข้อตกลงที่กำหนดไว้กับเด็กทำกิจกรรม
ตามอิสระ
รายละเอียดการพิจารณา
๑. จัดกิจกรรมสอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมอง ที่เหมาะ
กับอายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร
๒. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระทำ เรียนรู้
ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และ
คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง
๓. จัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู้
๔. จัดกิจกรรมให้เด็กได้ริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระทำและนำเสนอความคิด
โดยครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นผู้สนับสนุน อำนวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก
๕. จัดกิจกรรมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่นกับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การทำกิจกรรมแบบร่วมมือ
ในลักษณะต่างๆ
๖. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใช้ชีวิตประจำวันตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการ
มีวินัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๗. จัดกิจกรรมทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า และแผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริง 

โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้
๘. จั ด กิ จ กรรมโดยให้ พ่ อ แม่ ครอบครั ว และชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มทั้ ง การวางแผน 

การสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ
๙. จัดกิจกรรมที่มีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่เป็น
รายบุคคล กิจกรรมกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่ม และครู/
ผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ริเริ่ม
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการของเด็ก
๒. บันทึกผลการจัดกิจกรรม/บันทึกหลังการสอน
๓. บันทึกการเรียนรู้/การทำกิจกรรมของเด็กเป็นรายบุคคล
๔. หลักฐานการเรียนรู้ หรือการร่วมกิจกรรมของเด็ก เช่น ผลงานเด็ก ภาพถ่าย หรือวีดโิ อ
๕. มุมเสริมทักษะ/มุมเสริมประสบการณ์ รวมถึงสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่อยู่ในมุมต่างๆ 
๖. บันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะทำกิจกรรมเป็นรายบุคคล 
๗. หลักฐานที่แสดงถึงการทำกิจกรรมในมุมต่างๆ ของเด็ก เช่น ภาพถ่าย หรือวีดีโอ
๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก
แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย
รายการพิจารณา
๑. ใช้สื่อที่หลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ เช่น ดิน หิน ทราย ต้นไม้ใบไม้ ฯลฯ และสื่อ
ที่มนุษย์ผลิตขึ้น ทั้งสื่อครูทำขึ้นและสื่อที่จัดซื้อ 
๒. สื่อและของเล่นที่เหมาะสมกับขั้นตอนการจัดประสบการณ์ ให้เด็กได้สังเกต หยิบจับ 

ลงมือทำ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามความสนใจทั้งในห้องและนอกห้อง
๓. มีการใช้สอื่ เพือ่ ให้เกิดกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างมีปฏิสมั พันธ์ เด็กมีโอกาสได้แลกเปลีย่ น
		 เรียนรู้ร่วมกับครู กับเพื่อนเด็กด้วยกัน 
๔. จัดให้เด็กได้ใช้สื่อ/อุปกรณ์/เทคโนโลยี ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำกิจกรรม 

และมีสภาพพร้อมใช้งาน มีปริมาณเพียงพอและปลอดภัยสำหรับเด็ก
๕. ใช้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง บุคคล
ในชุมชน และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก
๖. จัดให้เด็กมีโอกาสออกแบบ ทำสื่อ สร้างของเล่นอย่างเหมาะสมกับวัย ได้เล่นและ
ฝึกเก็บของเข้าที่ภายใต้การดูแลของครู/ผู้ดูแลเด็ก
๗. จัดให้เด็กใช้เครื่องมือสื่อหน้าจอ ประเภทโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ
สมาร์ทโฟน อย่างปลอดภัยเหมาะสมตามช่วงอายุ และเวลาที่ให้เด็กอยู่หน้าจอ 
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รายละเอียดการพิจารณา
เทคโนโลยีในระดับปฐมวัย เป็นการนำความรู้ ทักษะ และวัสดุอุปกรณ์มาสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้เพื่อแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของเด็ก ผ่านกระบวนการแก้ปัญหา(๒.๑.๔_๑) 

ซึ่งสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กปฐมวัยไม่ได้หมายถึงคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนเท่านั้น
แต่หมายถึงของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวันรอบตัวเด็ก เช่น ของใช้ประจำตัวเด็ก ของเล่นในมุม
บทบาทสมมติ บล็อก ของเล่นสัมผัส ของเล่นประเภทกลไก กรรไกร กาว แว่นขยาย เครื่องใช้
ไฟฟ้า เครื่องเล่นสนาม เป็นต้น แต่ถ้าใช้เครื่องมือสื่อหน้าจอ ประเภทโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน จะต้องเลือกใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมตามช่วงอายุ และกำหนดเวลาให้
เด็กอยู่หน้าจอ (๒.๑.๔_๓)
๑. ใช้สื่ออย่างหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ เช่น ดิน หิน ทราย ต้นไม้ใบไม้ ฯลฯ และ
สื่อที่มนุษย์ผลิตขึ้น ทั้งสื่อครูทำขึ้นและสื่อที่จัดซื้อ 
๒. สื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับขั้นตอนในการจัดประสบการณ์ เด็กมีโอกาสได้หยิบจับ 

สังเกต สำรวจ ทดลอง เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีผ่านการลงมือทำ และสื่อที่
จัดไว้ในพื้นที่/มุม รวมถึงสื่อของเล่นนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ
		 ตามความสนใจ
๓. มี ก ารใช้ สื่ อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครู กั บ เด็ ก 

และเด็กกับเด็ก ขณะใช้สื่อเด็กมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครู กับเพื่อนเด็ก
ด้วยกัน 
๔. สื่อที่ใช้จัดประสบการณ์ มี ส ภาพพร้ อ มใช้ ง าน มี ป ริ ม าณเพี ย งพอ และปลอดภั ย
สำหรับเด็ก
๕. ใช้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง บุคคล
ในชุมชน และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก
๖. มีการจัดกิจกรรมที่เด็กได้ใช้สื่อ/อุปกรณ์/เทคโนโลยี ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ทำกิจกรรม หรือออกแบบและสร้างของเล่น ของใช้ด้วยตนเอง อย่างเหมาะสม
กับวัย โดยให้คำแนะนำถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้อง และการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งกับตนเองและผู้อื่น เช่น การใช้กาว สกอตเทป กรรไกร ไม้บรรทัด ของมีคม ของ
ที่มีความร้อน เป็นต้น รวมถึงมีการกำหนดกติกาเวลาการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น 

การแบ่งปันกันในการใช้อุปกรณ์ การทำความสะอาดและจัดเก็บเมื่อใช้เสร็จ
๗. ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อ/อุปกรณ์/เทคโนโลยี ทั้งการใช้อย่างเหมาะสม 

ถูกวิธี การดูแลให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอพร้อมใช้งาน ทำความสะอาด จัดเก็บอย่างมี
ระบบและเป็นระเบียบ สะดวกต่อการนำมาใช้งาน
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีการใช้สื่อที่หลากหลาย เหมาะสมตามอายุ มีการคำนึงถึงความปลอดภัย และ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
๒. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ระบุการใช้สื่อที่หลากหลาย
๓. หลักฐานที่แสดงถึงการใช้สื่อที่หลากหลายที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เช่น ภาพถ่าย 

หรือวีดีโอ
๔. ทะเบียนสื่อและเทคโนโลยี
๕. การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน
๖. หลักฐานที่แสดงถึงการการใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายสอดคล้องกับหน่วยการเรียน 

บริบทสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และความสนใจของเด็ก เช่น ภาพถ่าย หรือวีดีโอ
๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ
รายการพิจารณา
๑. มี ก ารสั ง เกตพฤติ ก รรมและพั ฒ นาการของเด็ ก และบั น ทึ ก เป็ น รายบุ ค คลอย่ า ง
สม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี สรุปผลการประเมินและรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบ
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๒. จัดทำสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคล นำมาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กต่อไปอย่างได้ผล 
๓. ประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

สติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร ตามสภาพจริงในกิจกรรมประจำวันด้วยเครื่องมือ 

และวิธีการที่หลากหลาย
๔. นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็กตามระดับพัฒนาการ ความถนัดและความ
สนใจ ให้การช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในเรื่องที่เด็กยังล่าช้า หรือมีอุปสรรค
๕. มีระบบการบันทึก ประเมินผล รายงานผล และส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ
๖. มีการสื่อสารเกี่ยวกับพัฒนาการให้ผู้ปกครองทราบ และร่วมมือส่งเสริม พัฒนา และ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กร่วมกันทั้งบ้านและสถานพัฒนาเด็ก/โรงเรียน
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รายละเอียดการพิจารณา
๑. มีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี 

สรุปผลการประเมิน และรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๒. การประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม สติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร เป็นการประเมินพัฒนาการตาม
สภาพจริงในกิจกรรมประจำวันด้วยเครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลาย
๓. มีการบันทึกการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ
๔. นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความสามารถ
ในด้านที่เด็กถนัดและมีความสนใจ และให้การช่วยเหลือ พัฒนา ตลอดจนแก้ปัญหา
ในเรื่องที่เด็กยังล่าช้า หรือมีอุปสรรค
๕. มีระบบการบันทึก ประเมินผล รายงานผล และส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ
๖. มีการรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบ และร่วมมือกันในการส่งเสริม พัฒนา และ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กร่วมกันทั้งบ้าน สถานพัฒนาเด็ก/โรงเรียน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แบบประเมินเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กรายบุคคล DSPM (ทารกแรกเกิดถึงอายุ ๕ ปี)
๒. แบบบันทึกพฤติกรรมเด็กรายบุคคลและรายกิจกรรม
๓. บันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
๔. สมุดรายงานประจำตัวเด็ก
๕. บันทึกสภาพปัญหาและการแก้ไขของเด็ก เด็กกลุ่มเสี่ยง/ด้อยโอกาส
๖. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก
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ตัวบ่งชี้ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ
๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ
และส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม
รายการพิจารณา
๑. จั ด อาหารให้ กั บ เด็ ก ครบ ๕ กลุ่ ม อาหารในปริ ม าณที่ เ พี ย งพอ เหมาะสมกั บ วั ย
		 ของเด็กภาชนะที่ใส่อาหาร และสถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาด และ
ปลอดภัย
๒. จัดอาหารให้กับเด็ก โดยมีรายการอาหารที่หลากหลายมีคุณค่าทางโภชนาการ
ที่เหมาะสมไม่ซ้ำกันในรอบ ๑ สัปดาห์
๓. จัดน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับเด็ก ภาชนะบรรจุน้ำต้องสะอาด มีการทำความสะอาด
ทุกครั้งก่อนการเติมน้ำ และมีแก้วน้ำสำหรับเด็กเป็นรายบุคคล
๔. สำรวจและบันทึกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหารของเด็ก เช่น เด็กที่แพ้อาหาร 

แพ้นมวัว เด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ฯลฯ และดูแลให้เด็กได้รับประทานอย่าง
เหมาะกับความจำเป็นของเด็ก 
๕. จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหารที่ เ หมาะสม และสุ ข นิ สั ย
การกินที่ดีให้กับเด็ก
๖. ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติกิจวัตรและกิจกรรมประจำวัน เพื่อให้เด็กมีเจตคติและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปริมาณที่เหมาะสม 

มีมารยาทและสุขนิสัยที่ดี 
๗. จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เด็กเรียนรู้ประโยชน์และคุณค่าของอาหาร สุขนิสัย
ที่ดีและมารยาทในการรับประทานอาหาร การทำอาหาร และหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็น
โทษต่อร่างกาย
รายละเอียดการพิจารณา
๑. มีการจัดอาหารให้กับเด็กในปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมกับวัยของเด็ก*๑ ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร และสถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาด และปลอดภัย
๒. มีการจัดอาหารให้กับเด็กครบ ๕ กลุ่มอาหาร และมีเมนูอาหารที่หลากหลายมีคุณค่า
ทางโภชนาการไม่ซ้ำกันในรอบ ๑ สัปดาห์
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๓. มีการจัดน้ำดืม่ ทีส่ ะอาดสำหรับเด็ก ภาชนะบรรจุนำ้ ต้องสะอาด มีการทำความสะอาด
		 ทุกครั้งก่อนการเติมน้ำ และมีแก้วน้ำสำหรับเด็กเป็นรายบุคคล
๔. มีการสำรวจและบันทึกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหารของเด็ก เช่น เด็กที่แพ้
อาหาร แพ้นมวัว เด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ฯลฯ และดูแลให้เด็กได้รับประทาน
อย่างเหมาะกับความจำเป็นของเด็ก 
๕. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสม และสุขนิสัย
การกินที่ดีให้กับเด็ก
๖. ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน เพื่อให้เด็กมีทัศนคติและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ในการรับประทานอาหาร ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 

และในปริมาณที่เหมาะสม การมีสุขนิสัยที่ดีและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 

เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดและไม่พูดคุย
ขณะมีอาหารในปาก เป็นต้น
๗. มีการจัดกิจกรรมให้เด็กรู้คุณค่าและประโยชน์ของอาหาร การหลีกเลี่ยงอาหาร
ที่ เ ป็ น โทษต่ อ ร่ า งกาย สุ ข นิ สั ย และมารยาทที่ ดี ใ นการรั บ ประทานอาหาร เช่ น 

การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร การเล่นบทบาทสมมุติ การทำโครงงาน การเชิญ
นักโภชนาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้และจัดกิจกรรมกับเด็ก เป็นต้น
๘. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่รับเด็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี มีการจัดอาหารให้กับเด็ก ดังนี้
- แรกเกิด - ๖ เดือน รับประทานนมแม่เพียงอย่างเดียว
- อายุ ๖ เดือน - ๑ ปี รับประทานอาหารครบ ๕ กลุ่มอาหารตามวัย และนมแม่
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนการจัดอาหารให้เด็กในแต่ละวัน 
๒. ปริมาณอาหารในถาดสำหรับเด็กทุกคนตามความเหมาะสมตามวัยทุกคน
๓. คุณภาพของอาหารและน้ำดื่มที่จัดบริการให้กับเด็ก 
๔. ความสะอาดสถานที่รับประทานอาหารของเด็ก ความสะอาดและสภาพพร้อม
ใช้งานของภาชนะใส่อาหารและบรรจุน้ำ และแก้วน้ำสำหรับเด็ก
๕. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการกิน
ที่เหมาะสม การเลือกอาหารที่มีประโยชน์
๖. แบบบันทึกการสำรวจและการช่วยเหลือเด็กทีมีปัญหาในการรับประทานอาหาร
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๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดูแลสุขภาพ
ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
รายการพิจารณา
๑. มี ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข นิ สั ย ที่ ดี ใ ห้ กั บ เด็ ก ในชี วิ ต ประจำวั น ด้ า นการกิ น การล้ า งมื อ 

การแปรงฟัน การเล่น การนอน การรักษาความสะอาด และการป้องกันการติดเชื้อ
๒. มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข นิ สั ย ที่ ดี ใ ห้ กั บ เด็ ก ด้ า นการกิ น การล้ า งมื อ 

การแปรงฟั น เคลื่ อ นไหวร่ า งกาย เล่ น ออกกำลั ง การนอน และการรั ก ษา
ความสะอาดโดยให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
๓. มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเรียนรู้การระมัดระวังตัวเองให้ปลอดภัย และไม่เกิด
อันตรายแก่ผู้อื่น จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจากการเล่นและการทำ
กิจกรรม 
๔. การสร้ า งข้ อ ตกลงและดู แ ลให้ เ ด็ ก ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงเพื่ อ ความปลอดภั ย อย่ า ง
เคร่งครัดด้วยการให้เหตุผล เพื่อให้เด็กมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติและให้ความร่วมมือ
๕. การจัดกิจกรรม การสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อให้เด็กรู้จักขอความช่วยเหลือและ
ปฏิ บั ติ ต นอย่ า งถู ก ต้ อ ง เมื่ อ เผชิ ญ กั บ ภั ย และอั น ตรายทั้ ง ภั ย จากคนแปลกหน้ า 

การพลัดหลง ไฟไหม้ รวมทั้งภัยพิบัติจากธรรมชาติ
รายละเอียดการพิจารณา(๒.๒.๒_๑,)
ครู ผู้ดูแลเด็ก จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เด็กมีอุปนิสัยในการทำกิจวัตร
ประจำวัน
เด็กอายุ ๐-๒ ปี ได้รับการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ตั้งแต่มีฟันซี่แรกขึ้น 

โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก หลังจากอาบน้ำทุกวัน
เด็กอายุ ๒ ปีขึ้นไป มีการจัดกิจกรรม “แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน” ทุกวัน เพื่อ
การสร้างสุขนิสัยการแปรงฟันให้แก่เด็ก โดยมีครู/ผู้ดูแลเด็กควบคุมดูแลการแปรงฟันของเด็ก
และฝึกทักษะการแปรงฟันให้เด็ก 
อุปกรณ์การแปรงฟัน
๑. เด็กทุกคนมีแปรงสีฟัน แก้วน้ำ และผ้าเช็ดหน้าเป็นของตนเอง 
๒. แปรงสีฟันที่ใช้มีคุณภาพอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน คือ ขนแปรงนุ่ม หน้าตัดตรง 

ขนแปรงไม่บานและไม่มีคราบสกปรก 
๓. ใช้ยาสีฟันสำหรับเด็กที่ผสมฟลูออไรด์เพื่อให้ได้ผลในการป้องกันฟันผุ
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๔. เก็บแปรงสีฟัน แก้วน้ำ และผ้าเช็ดหน้าของเด็กแต่ละคนแยกจากกันไม่ให้สัมผัสกัน 

ไว้ในที่โปร่งไม่อับชื้นปลอดต่อแมลงที่เป็นพาหะของเชื้อโรค การจัดเก็บแปรงสีฟัน 

ควรวางแปรงสีฟันตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้น้ำจากด้ามแปรงหยดใส่หัวแปรงสีฟัน
๕. สถานที่แปรงฟันควรมีก๊อกน้ำ มีการระบายน้ำที่ดี หากไม่มีอ่างล้างมือแปรงฟัน 

ต้องดูแลไม่ให้มีน้ำขังเฉอะแฉะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเด็ก
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในชีวิตประจำวันด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟัน การเล่น 

การนอน การรักษาความสะอาด และการป้องกันการติดเชื้อ
๒. แผนการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข นิ สั ย ที่ ดี ใ ห้ กั บ เด็ ก ด้ า นการกิ น การล้ า งมื อ 

การแปรงฟัน การเล่น การนอน การรักษาความสะอาด โดยเน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง
๓. แผนการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเรียนรู้การระมัดระวังตัวเองให้ปลอดภัย และไม่เกิด
อั น ตรายแก่ ผู้ อื่ น จากอุ บั ติ เ หตุ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ประจำวั น จากการเล่ น และ
การทำกิจกรรม ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และคนแปลกหน้า 
๔. บันทึกผลการจัดกิจกรรม/บันทึกหลังการสอน
๕. หลักฐานการเรียนรู้ หรือการร่วมกิจกรรมของเด็ก เช่น ภาพถ่าย หรือวีดีโอ
๖. หลั ก ฐานการจั ด กิ จ กรรม/เอกสารที่ ช่ ว ยให้ เ กิ ด การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
บ้าน และโรงเรียนในการปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็ก
๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปาก
เพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ
รายการพิจารณา
๑. มีการตรวจสุขภาพอนามัย และความสะอาดของร่างกายประจำวันของเด็กทุกคน 

เช่น การตรวจผม ตรวจเล็บ สำรวจ และสังเกตอาการเจ็บป่วยของเด็ก
๒. มีการบันทึกผลการตรวจสุ ข ภาพ ความสะอาดของร่ า งกาย การตรวจคั ด กรอง
สุขภาพ และแบบบันทึกสุขภาพช่องปาก 
๓. เมื่อพบเด็กที่มีปัญหาสุขภาพหรือเจ็บป่วยมีการดูแลเด็กเบื้องต้น แยกเด็กที่เจ็บป่วย 

และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
๔. มีการบันทึกการเจ็บป่วยของเด็กเป็นรายบุคคล
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๕. มีการให้ความช่วยเหลือและให้การดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับเด็กที่บาดเจ็บหรือ
ที่มีอาการป่วย
รายละเอียดการพิจารณา
การตรวจความสะอาด ครู/ผู้ดูแลเด็กตรวจฟันเด็กไปพร้อมกับการตรวจสุขภาพทั่วไป
หรือตรวจภายหลังที่เด็กแปรงฟันแล้ว โดยใช้หลอดพลาสติกเล็กๆ เขี่ยดูคราบจุลินทรีย์บนผิวฟัน
ฟันทีส่ ะอาดจะต้องไม่มคี ราบติดออกมากับปลายหลอด หากพบว่ามีคราบติดออกมากับปลายหลอด 

แสดงว่ายังแปรงไม่สะอาด ครู/ผู้ดูแลเด็กต้องแปรงซ้ำ ฝึกทักษะการแปรงฟันให้เด็กเพิ่ม และ
แนะนำให้ผู้ปกครองแปรงฟันเด็กที่บ้านทุกวัน 
การตรวจฟันผุและบันทึกการตรวจ ควรตรวจเทอมละ ๑ ครั้ง หรือทุก ๖ เดือน 

หากพบว่าฟันมีรอยสีดำหรือเริ่มมีรูผุ ควรแนะนำผู้ปกครองให้พาเด็กไปพบทันตบุคลากร
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. บันทึกการตรวจสุขภาพอนามัย และความสะอาดของร่างกายประจำวันของเด็ก
ทุกคน*๒ เช่น การตรวจผม ตรวจเล็บ สำรวจและสังเกตอาการเจ็บป่วยของเด็ก
๒. บันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพ*๓ และสุขภาพช่องปาก*๔ ของเด็กรายบุคคล
๓. บันทึกการเจ็บป่วยของเด็กเป็นรายบุคคล*๕ และการดูแลเบื้องต้น (หมายเหตุ : 

ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจหรือแจ้งผู้ปกครองให้พาไปตรวจ) 
๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการ
อย่างต่อเนื่อง
รายการพิจารณา
๑. การติดตามและบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลทุก ๓ เดือน
๒. บันทึกโดยจุดลงบนกราฟน้ำหนักตามอายุ ส่วนสูงตามอายุ น้ำหนักตามส่วนสูง 

และแปลผลภาวะโภชนาการและแนวโน้มการเจริญเติบโต 
๓. แจ้งผลการเจริญเติบโต และให้คำแนะนำ/ความรู้ด้านโภชนาการที่สอดคล้องกับ
การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการของเด็กแก่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก
๔. นำผลการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตมาปรับการจัดอาหารให้เหมาะสมกับเด็ก
เป็นรายบุคคล
๕. มีแผนและดำเนินการแก้ปัญหาเด็กเตี้ย ผอม อ้วน ตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบ
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รายละเอียดการพิจารณา
๑. สุ่มชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง*๖ และแปลผลโดยใช้กราฟ น้ำหนักตามเกณฑ์
อายุ ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/
ส่วนสูง ประมาณ ๑๐ คน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภาวะการเจริญเติบโต
ที่สุ่มกับข้อมูลของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของเด็กแต่ละคน สรุปจำนวนเด็กสูงดี
สมส่วน โดยดูเด็กเป็นรายบุคคล
๑.๑ เด็กน้ำหนักตัวตามเกณฑ์ (± ๑.๕ SD)
๑.๒ เด็กสูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ใน
ระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ หรือค่อนข้างสูง 

หรื อ สู ง ) เมื่ อ เที ย บกั บ กราฟความยาว/ส่ ว นสู ง ตาม
เกณฑ์อายุ
๑.๓ เด็กสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน 

เมื่อเทียบกับกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง
๑.๔ เด็ ก สู ง ดี ส มส่ ว น หมายถึ ง เด็ ก ที่ มี ค วามยาวหรื อ ส่ ว นสู ง อยู่ ใ นระดั บ สู ง
ตามเกณฑ์อายุขึ้นไปและมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) เด็ก
สูงดีสมส่วนมี ๓ แบบ ดังนี้
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๒. การติดตามและบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลทุก ๓ เดือน
๓. บันทึกลงในกราฟน้ำหนักตามอายุ ส่วนสูงตามอายุ น้ำหนักตามส่วนสูง และแปลผล
ภาวะโภชนาการ
สำหรั บ เด็ ก แรกเกิ ด - อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดื อ น) ชั่ ง น้ ำ หนั ก และวั ด
ความยาวทุก ๓ เดือน แล้วนำไปเปรียบเทียบในกราฟแสดงการเจริญเติบโต
สำหรับเด็กอายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ชั่งน้ำหนัก
และวัดส่วนสูงทุก ๓ เดือน แล้วนำไปเปรียบเทียบในกราฟแสดงการเจริญเติบโต
๔. มีการให้คำแนะนำ/ความรู้ด้านโภชนาการที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโต ภาวะ
โภชนาการของเด็กแก่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก 
๕. นำผลการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตมาปรับการจัดอาหารให้เหมาะสมกับเด็ก
๖. มีแผนการแก้ปัญหาเด็กเตี้ย ผอม อ้วนกว่ามาตรฐานอย่างเป็นระบบ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. บั น ทึ ก การเจริ ญ เติ บ โตของเด็ ก เป็ น รายบุ ค คลทุ ก ๓ เดื อ น *๗ ในกราฟน้ ำ หนั ก
ตามเกณฑ์อายุ ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/
ส่วนสูง ตามเพศเป็นรายบุคคล 
๒. แบบบั น ทึ ก การให้ ค ำแนะนำ หรื อ วิ ธี ก ารให้ ค วามรู้ ด้ า นโภชนาการที่ ส อดคล้ อ ง
กับการเจริญเติบโตของเด็กแก่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ผู้เลี้ยงดูเด็ก 
๓. แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นรายบุคคล
๔. บันทึกผลการแก้ไขปัญหาเด็กเตี้ย ผอม อ้วน เป็นรายบุคคล
๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามกำหนด
รายการพิจารณา
๑. มีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพตามกำหนด
๒. มีบันทึกผลการตรวจสุขภาพตามกำหนดเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง
๓. มี ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น กั บ เด็ ก ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพ และส่ ง ต่ อ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ มีการบันทึกการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ 

(ซึ่งรวมทั้งการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ)
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๔. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาประวัติและบันทึกสุขภาพเด็กในความดูแล เพื่อปฏิบัติต่อเด็ก
ได้อย่างเหมาะสม
๕. ครู/ผู้ดูแลเด็กสามารถสังเกต ค้นพบ เมื่อเด็กมีอาการผิดปกติ และให้การช่วยเหลือ
ในกรณีที่เด็กมีโรคประจำตัว หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
* ตามกำหนดที่ระบุในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ๒.๒.๕_๑
รายละเอียดการพิจารณา
๑. มีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพตามกำหนด
ตรวจสุขภาพและรับวัคซีนตามนัด เมื่ออายุ ๒, ๔, ๖, ๙-๑๒ เดือน, ๑ ปีครึ่ง,
๒ ปี หลังจากนั้นตรวจสุขภาพทุกปี จนอายุ ๖ ปี
๒. มีบันทึกผลการตรวจสุขภาพตามกำหนดเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง
๓. มี ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น กั บ เด็ ก ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพ และส่ ง ต่ อ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์ มีการบันทึกการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ 

(ซึ่งรวมทั้งการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ) เช่น เด็กที่มีโรคประจำตัว 
๔. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาประวัติและบันทึกสุขภาพเด็กในความดูแลเพื่อปฏิบัติต่อเด็ก
ได้อย่างเหมาะสม 
๕. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สามารถสังเกต ค้นพบ เมื่อเด็กมีอาการผิดปกติและให้การช่วยเหลือ
ในกรณี ที่ เ ด็ ก มี โรคประจำตั ว หรื อ เด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษ เช่ น เด็ ก เป็ น โรค
หอบหืด ลมชัก แพ้อาหาร เป็นต้น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. การวางแผนการส่งเสริมให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพตามกำหนด
๒. แบบบั น ทึ ก การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น กั บ เด็ ก ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพ และวิ ธี
ช่วยเหลือ ได้แก่ แบบบันทึกการสืบสวนโรค*๘ แบบบันทึกการให้การพยาบาล*๙
แบบบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานเด็กป่วยประจำเดือน*๑๐
๓. ข้อมูลการส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร
๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถาม สืบเสาะหาความรู้
แก้ปญ
ั หา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานทีแ่ ตกต่างของเด็ก
รายการพิจารณา
๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษา 

และการสื่อสาร
๒. มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด จินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์ผ่านการเล่นอย่างอิสระ 
๓. มีการส่งเสริมให้เด็กได้แก้ปัญหาด้วยตนเองในชีวิตประจำวัน
๔. การสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกอบอุ่น กล้าคิดกล้าทำ ครูมีท่าทีและคำถามกระตุ้น
		 การคิดและครูยอมรับความคิดและผลงานของเด็กทีแ่ ตกต่างแต่ละคน ไม่เปรียบเทียบ 

		 ไม่ตีค่า หรือตัดสินผลงานเด็ก
๕. เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ผ่านการเล่นอย่างอิสระ และ
ได้นำเสนอผลงาน และมีพื้นที่จัดแสดงผลงานของเด็ก
๖. การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ ที่หลากหลายเอื้อต่อการส่งเสริม กระตุ้นการคิด 

ค้นคว้าและลงมือทำของเด็ก และสื่อที่สนับสนุนการทำกิจกรรม และสร้างผลงาน
ของเด็ก 
รายละเอียดการพิจารณา
๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษา และ
การสื่อสาร
๒. มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด จินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์ 
๓. มีการส่งเสริมให้เด็กได้แก้ปัญหาด้วยตนเองในชีวิตประจำวัน
๔. เปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาทักษะกระบวนการคิดผ่านการเล่นอย่างอิสระ
๕. เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้นำเสนอผลงาน และมีพื้นที่จัดแสดงผลงานของเด็ก
๖. การสร้างบรรยากาศที่เด็กรู้สึกอบอุ่น กล้าคิดกล้าทำ ท่าทีและคำถามกระตุ้นการคิด 

การยอมรับความคิด และผลงานที่แตกต่างของเด็กแต่ละคน ไม่เปรียบเทียบ ไม่ตีค่า 

		 หรือตัดสินผลงานเด็ก
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๗. การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการคิดและการลงมือ
ทำงานของเด็ก เช่น การจัดหนังสือ สมุดภาพ และสื่อที่สนับสนุนการทำกิจกรรม 

และสร้ า งผลงานของเด็ ก สื่ อ ที่ มี ค วามหลากหลายที่ ช่ ว ยกระตุ้ น การคิ ด และ
การค้นคว้าของเด็ก
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า นการคิ ด ทั ก ษะ
กระบวนการคิด จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
๒. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทักษะกระบวนการคิดผ่านการเล่นอย่างอิสระ
๓. บันทึกผลการจัดกิจกรรม/บันทึกหลังการสอน
๔. บทบาทครูในขณะจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ที่สนับสนุนให้เด็กคิดและลงมือทำ เช่น 

การใช้คำถามกระตุ้นให้คิด การให้อิสระในการคิดและการลงมือทำงาน การยอมรับ
ความคิดและผลงานที่แตกต่าง
๕. การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ และพื้นที่แสดงผลงานของเด็ก
๖. หลักฐานการเรียนรู้ หรือการร่วมกิจกรรมของเด็ก เช่น ภาพถ่าย หรือวีดีโอ
๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพื่อการสื่อสาร
อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลำดับขัน้ ตอนพัฒนาการ
รายการพิจารณา
๑. ให้เด็กได้สื่อสารความต้องการด้วยภาษาท่าทาง ภาษาพูด และได้รับการตอบสนอง
อย่างเหมาะสมตามวัย 
๒. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย โดยเริ่มจากภาษาแม่/
ภาษาถิ่นก่อน แล้วจึงใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านประสบการณ์การเรียนรู้และ
การเล่น
๓. มีการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูดผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมมีลักษณะการบูรณาการ สนุกสนานและ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษา
๔. ครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นแบบอย่างของผู้ฟังและผู้พูดที่ดี ทั้งด้านการใช้ภาษาและมารยาท
ที่ดีในการฟังและพูด
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๕. มีการใช้สื่อและการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดให้กับเด็ก
อย่างเหมาะสม 
๖. มี ก ารสำรวจความสามารถในการพู ด การได้ ยิ น หากพบว่ า มี เ ด็ ก ที่ มี ปั ญ หาหรื อ
ความบกพร่ อ งในการฟั ง และการพู ด มี ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในเบื้ อ งต้ น ตาม
ความต้ อ งการจำเป็ น ของเด็ ก และแนะนำผู้ ป กครองหรื อ ส่ ง ต่ อ ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ
เฉพาะทาง เพื่อวินิจฉัยและให้ความช่วยเหลือต่อไป
รายละเอียดการพิจารณา
๑. เปิดโอกาสให้เด็กได้สื่อสารความต้องการและความรู้สึกด้วยภาษาท่าทาง และ
ภาษาพูดอย่างเหมาะสมตามวัย และเด็กได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม ด้วย
การสร้างความรู้สึกมั่นใจที่จะพูดที่จะสื่อสาร มีเวลาให้เด็กแต่ละคนอย่างเพียงพอ
ในการพูดแสดงความคิดเห็น แสดงความรู้สึก ตั้งคำถาม บอกเล่าประสบการณ์ 

ให้คำแนะนำและเสริมแรงทางบวก ไม่ทำให้เด็กรู้สึกขาดความมั่นใจด้วยการตำหนิ 

เปรียบเทียบ ทำให้รู้สึกอาย หรือเสียหน้า
๒. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย โดยให้ความสำคัญ
ของภาษาแม่ / ภาษาถิ่ น เป็ น ลำดั บ ต้ น การออกแบบการจั ด ประสบการณ์ เ น้ น
การเรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมและเล่นอย่างมีความหมายต่อเด็ก และ
สอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของเด็ก
๓. มีการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการฟังการพูดผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมมีลักษณะการบูรณาการ สนุกสนานและ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษา
๔. ครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นแบบอย่างของผู้ฟังและผู้พูดที่ดี ทั้งด้านการใช้ภาษาและมารยาท
ที่ดีในการฟังและพูด
๕. มีการใช้สื่อและการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดให้กับเด็ก
อย่างเหมาะสม เช่น การจัดมุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ มุมการเล่นหุ่น
๖. มีการสำรวจความสามารถในการพูด การได้ยิน หากพบว่ามีเด็กที่มีปัญหาหรือ
ความบกพร่ อ งในการฟั ง และการพู ด มี ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในเบื้ อ งต้ น ตาม
ความต้ อ งการจำเป็ น ของเด็ ก และแนะนำผู้ ป กครองหรื อ ส่ ง ต่ อ ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ
เฉพาะทาง เพื่อวินิจฉัยและให้ความช่วยเหลือต่อไป
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ขณะทำกิจกรรมที่ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้พูด ได้แสดงความคิดเห็น และท่าทีในการ
ตอบสนองของครู และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการให้เด็กได้ฟังและพูด
๒. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมทักษะทางภาษา ด้านการฟังและการพูด
๓. บันทึกผลการจัดกิจกรรม/บันทึกหลังการสอน
๔. หลักฐานการเรียนรู้ หรือการร่วมกิจกรรมของเด็ก เช่น ผลงานของเด็ก ภาพถ่าย 

หรือวีดีโอ
๕. สื่อ และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดให้กับเด็ก
๖. แบบบันทึกคำพูดของเด็ก เช่น กรณีเด็กพูดช้า
๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูด
เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามลำดับพัฒนาการ โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่าง
ของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง
รายการพิจารณา
๑. เด็กเลือกอ่านหนังสือในมุมหนังสือหรือสถานที่ที่ครูจัดไว้ให้อย่างอิสระ มีความรู้สึก
มั่นใจที่จะอ่านและสื่อสารความคิด ความต้องการ และความรู้สึก ผ่านการพูด 

วาดรูป หรือขีดเขียนอย่างเหมาะสมตามวัยและระดับพัฒนาการ
๒. แผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ก ารอ่ า นและการเขี ย นเบื้ อ งต้ น มี ลั ก ษณะ
การบูรณาการผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยการออกแบบกิจกรรมให้ความสำคัญ
กับการเรียนรู้การอ่านและเขียนอย่างมีความสุข และมีความหมายต่อเด็ก
๓. การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อน
การอ่านและการเขียน อยู่บนพื้นฐานของพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา
ของเด็กปฐมวัย 
๔. การจั ด กิ จ กรรมที่ เ น้ น การสร้ า งเจตคติ ที่ ดี ต่ อ การใช้ ภ าษาอย่ า งมี ค วามสุ ข และ
มีความหมายต่อเด็ก การเป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดีมากกว่าการเน้นความสมบูรณ์แบบ
ของการอ่านและเขียน 
๕. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน การสร้างความคุ้นเคยและ
การเห็นคุณค่าของการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการการอ่านการเขียนสู่กิจกรรม
ประจำวัน 
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๖. มี ก ารใช้ สื่ อ และการจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการอ่ า นและการเขี ย น
เบื้องต้นให้กับเด็กอย่างเหมาะสม จัดเตรียมกระดาษ เครื่องเขียน ให้เด็กเลือกเขียน
อย่างอิสระตามความต้องการ และครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการอ่าน
และการเขียนให้กับเด็ก
๗. มีการประเมินความสามารถตามวัยในการอ่าน การเขียนภาพและสัญลักษณ์ของเด็ก 

หากพบว่ า มี เ ด็ ก ที่ มี ปั ญ หาในการอ่ า นและการเขี ย น ต้ อ งให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ใน
เบื้องต้นและแนะนำผู้ปกครองหรือส่งต่อแพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
รายละเอียดการพิจารณา
๑. เด็กสื่อสารความคิด ความต้องการ และความรู้สึกผ่านการวาดรูป หรือขีดเขียน
อย่างเหมาะสมตามวัย เด็กมีอิสระในการเลือกอ่านหนังสือในมุมหนังสือหรือที่ที่ครู
จัดไว้ให้ และเด็กทุกคนได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมด้วยการสร้างความรู้สึก
มั่นใจที่จะอ่านและเขียน
๒. แผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ก ารอ่ า นและการเขี ย นเบื้ อ งต้ น มี ลั ก ษณะ
การบูรณาการผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย การออกแบบกิจกรรมให้ความสำคัญ
กับการเรียนรู้การอ่านและเขียนอย่างมีความสุขและมีความหมายต่อเด็ก
๓. การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน 

อยู่บนพื้นฐานของพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย การจัด
กิจกรรมการอ่านเขียนจึงครอบคลุมการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนการอ่าน
และการเขียน เช่น การอ่านหนังสือภาพ การอ่านแบบคาดเดาจากหนังสือนิทาน 

การอ่ า นคำที่ ติ ด อยู่ ทั่ ว ไปในห้ อ งเรี ย นและบริ เวณห้ อ งเรี ย น การพั ฒ นาการใช้
กล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ การทำงานประสานสัมพั นธ์ระหว่างมือกับตา การขีดเขี่ย 

		 การเขียนที่เลียนแบบการเขียนของผู้ใหญ่แต่ยังไม่เป็นการเขียนที่ถูกต้อง เป็นต้น 
๔. การจัดกิจกรรมให้ความสำคัญของการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษามากกว่า
การเน้นความสมบูรณ์แบบของการอ่านและเขียน กิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่าน
เขียนจึงเป็นกิจกรรมที่เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข และมีความหมายต่อเด็ก
๕. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน การสร้างความคุ้นเคยและ
การเห็นคุณค่าของการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการการอ่านการเขียนสู่กิจกรรม
ประจำวัน เช่น การอ่านกติกาข้อตกลงของห้อง การอ่านนิทานให้เด็กฟัง การอ่าน
ชื่อเด็กในห้องเรียน การอ่านเมนูอาหารกลางวัน การเขียนคำหรือประโยคสั้นๆ ตาม
ที่เด็กพูด การเขียนชื่อเด็กในผลงาน เป็นต้น 
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๖. มี ก ารใช้ สื่ อ และการจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการอ่ า นและการเขี ย น
เบื้องต้นให้กับเด็กอย่างเหมาะสม จัดเตรียมกระดาษ เครื่องเขียน ให้เด็กเลือกเขียน
อย่างอิสระตามความต้องการและครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการอ่านและ
การเขียนให้กับเด็ก
๗. มีการสำรวจความสามารถในการอ่านการเขียนของเด็ก หากพบว่ามีเด็กที่มีปัญหา
หรือความบกพร่องในการอ่านและการเขียนมีการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นตาม
		 ความต้องการจำเป็นของเด็กและแนะนำผูป้ กครองหรือส่งต่อให้ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทาง
เพื่อวินิจฉัย และให้ความช่วยเหลือต่อไป
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการอ่านและ
การเขียน 
๒. บันทึกผลการจัดกิจกรรม/บันทึกหลังการสอน
๓. หลักฐานการเรียนรู้หรือการร่วมกิจกรรมของเด็ก เช่น ผลงานของเด็ก ภาพถ่าย 

หรือวีดีโอ
๔. สื่อและจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนให้กับเด็ก
๕. แบบบันทึกการอ่านและการเขียนของเด็กเป็นรายบุคคล
๖. แผนการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน
๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรูเ้ กีย่ วกับตัวเด็ก บุคคล สิง่ ต่างๆ สถานที่ และธรรมชาติ
รอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ
รายการพิจารณา
๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่ สิ่งต่างๆ และ
ธรรมชาติรอบตัว สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับความรู้และประสบการณ์เดิม
ของเด็ก ยืดหยุ่นและพร้อมปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความสนใจและความต้องการ
ของเด็ก
๒. การจัดกิจกรรมมุ่งให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว และ
		 เรียนรูก้ ระบวนการแสวงหาความรู้ หาคำตอบในสิง่ ทีส่ งสัยผ่านกิจกรรมทีห่ ลากหลาย 
๓. การใช้สื่อ/อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

บริบทสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และความสนใจของเด็ก

151
130-196.indd 151

6/11/19 11:04:59 AM

๔. จัดพื้นที่และโอกาสให้เด็กทุกคนได้นำเสนอสิ่งที่เด็กเรียนรู้ และผลงานที่เกิดจาก
การเรียนรู้ของเด็ก
รายละเอียดการพิจารณา
๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล และ
สถานที่แวดล้อมธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่างๆ รอบตัว โดยการกำหนดสาระต้องเป็น
เนื้อหาที่มีความหมายต่อเด็ ก สามารถเชื่ อ มโยงสิ่ ง ที่ เรี ย นรู้ ใ หม่ กั บ ความรู้ และ
ประสบการณ์เดิมของเด็ก สาระที่กำหนดในแผนต้องยืดหยุ่นและพร้อมปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะกับความสนใจและความต้องการของเด็ก
๒. การจั ด กิ จ กรรมมุ่ ง ให้ เ ด็ ก มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะเรี ย นรู้ สนใจสิ่ ง ที่ อ ยู่ ร อบตั ว 

		 และเรี ย นรู้ ก ระบวนการแสวงหาความรู้ ห าคำตอบในสิ่ ง ที่ ส งสั ย ผ่ า นกิ จ กรรม
ที่หลากหลาย เช่น การค้นคว้า สำรวจ ทดลอง รวบรวมข้อมูล และสรุปผล กิจกรรม
ที่จัดขึ้นมีทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มที่เหมาะกับวัยของเด็ก 
๓. การใช้สื่อ/อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

บริบทสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และความสนใจของเด็ก
๔. จัดพื้นที่และโอกาสให้เด็กทุกคนได้นำเสนอสิ่งที่เด็กเรียนรู้และผลงานที่เกิดจาก
การเรียนรู้ของเด็ก
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล และ
สถานที่แวดล้อม ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่างๆ รอบตัว
๒. การจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับเด็ก 
๓. บันทึกผลการจัดกิจกรรม/บันทึกหลังการสอน
๔. ร่องรอย/หลักฐานการเรียนรู้ หรือการร่วมกิจกรรมของเด็ก เช่น ผลงานของเด็ก 

ภาพถ่าย หรือวีดีโอ
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๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น ตามวั ย
โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
รายการพิจารณา
๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
แบบบูรณาการ
๒. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๓. การนำความรู้และทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิต
ประจำวัน 
๔. มีการบันทึกทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กเป็นรายบุคคล
รายละเอียดการพิจารณา
๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
แบบบูรณาการ๒.๓.๕_๑, ๒.๓.๕_๒
๒. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น 

การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ จำนวน การวัด มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) 

		 แบบรูป ความสัมพันธ์และเวลา ผ่านกิจกรรมและการใช้ประสาทสัมผัสทีห่ ลากหลาย
๓. การนำความรู้และทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิต
ประจำวัน 
๔. มีการบันทึกทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กเป็นรายบุคคล
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริม
๒. การจัดกิจกรรมทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๓. บันทึกผลการจัดกิจกรรม/บันทึกหลังการสอน
๔. หลักฐานการเรียนรู้หรือการร่วมกิจกรรมของเด็ก เช่น ผลงานของเด็ก ภาพถ่าย 

หรือวีดีโอ
๕. แบบบันทึกทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กเป็นรายบุคคล
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ตัวบ่งชี้ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและ
			 ความเป็นพลเมืองดี
๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
รายการพิจารณา
๑. ให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนรับฟังและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้าง
บรรยากาศที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก มี ค วามมั่ น คงทางอารมณ์ เห็ น คุ ณ ค่ า และมี ค วาม
ภาคภูมิใจในตนเอง 
๒. ให้แรงเสริมทางบวกต่อพฤติกรรมที่ดี ชมเชย ให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากครู/
ผู้ดูแลเด็กและจากกลุ่มเพื่อน
๓. จั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก รั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ตนเอง ทั้ ง ความคิ ด ความรู้ สึ ก และ
การแสดงออกอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะตามวัย 
๔. ฝึ ก ทั ก ษะในการติ ด ตาม กำกั บ และประเมิ น ตนเองด้ ว ยการชวนให้ เ ด็ ก แสดง
ความคิดเห็นต่อการทำกิจกรรมหรือจากผลงานของเด็ก ชวนให้เด็กคิดตั้งคำถาม
เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง
๕. จัดกิจกรรมที่เด็กได้พัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครู/ผู้ดูแลเด็ก 

เด็กต่อเด็ก และจัดการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
รายละเอียดการพิจารณา
๑. การสร้ า งบรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก รู้ สึ ก อบอุ่ น ปลอดภั ย 

มีความมั่นคงทางอารมณ์ เห็นคุณค่า และมีความภาคภูมิใจในตนเอง ด้วยการ
ให้ความสำคัญกับเด็กทุกคน ยอมรับความแตกต่างของเด็กแต่ละคน พร้อมรับฟัง 

และให้โอกาสเด็กทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและแสดงออกถึงความต้องการของ
		 ตนเอง เมือ่ ทำผิดครูพร้อมจะให้คำแนะนำ ชวนให้เด็กคิด ยอมรับผิด พร้อมทีจ่ ะปรับ
		 และพัฒนาตนเอง 
๒. การให้แรงเสริมทางบวกต่อพฤติกรรมที่ดี ชมเชย ให้กำลังใจ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งจาก
ครู/ผู้ดูแลเด็กและจากกลุ่มเพื่อน
๓. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรับรู้เกี่ยวกับตนเอง ทั้งความคิดความรู้สึกและ
การแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย เช่น การวาดภาพตนเองและเล่าเรื่องของ

154
130-196.indd 154

6/11/19 11:04:59 AM

		
๔.
		
๕.

ตนเอง การเล่าถึงสิ่งที่ตนเองถนัด ชอบ และสนใจ การบอกเล่าถึงความรู้สึกของ
ตนเองต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทัง้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริง ในนิทานหรือเรือ่ งเล่า
การฝึ ก ทั ก ษะในการติ ด ตาม กำกั บ และประเมิ น ตนเอง จากขั้ น ตอนของสรุ ป
การเรียนรู้ของเด็ก ด้วยการชวนให้เด็กแสดงความคิดเห็นต่อการทำกิจกรรมหรือ
จากผลงานของเด็ก ตัง้ คำถามหรือชวนให้เด็กคิดเพือ่ การพัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง
การจัดกิจกรรมที่เด็กได้พัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครู/ผู้ดูแลเด็ก 

เด็กต่อเด็ก และบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม เช่น การจัด
ให้เด็กได้เล่นและทำกิจกรรมกลุ่มอยู่เสมอ ให้เด็กได้เสนอความคิดเห็นต่อการทำงาน
กลุ่ม การให้เด็กได้ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่าง
เด็กด้วยกัน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ครู/ผู้ดูแลเด็กกับเด็ก เด็กกับเด็กสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงทางบวกระหว่างกัน
๒. มีการให้แรงเสริมทางบวกต่อพฤติกรรมที่ดี ชมเชย ให้กำลังใจและรับฟังเด็ก
๓. มีการจัดกิจกรรมทีช่ ว่ ยให้เด็กสามารถรับรูเ้ กีย่ วกับตนเอง มีความมัน่ ใจกล้าแสดงออก 

และแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมตามวัย
๔. มีการจัดกิจกรรมกลุม่ ทีช่ ว่ ยให้เด็กได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการเล่นและการทำงานร่วมกับเพือ่ น
๕. แผนการจั ด ประสบการณ์ มี ขั้ น ตอนที่ เ ด็ ก ได้ ส ะท้ อ นการประเมิ น การทำงาน
หรือผลงานของเด็ก
๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์ ความรูส้ กึ
ทีด่ ตี อ่ ตนเอง โดยผ่านการเคลือ่ นไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและถนัด
รายการพิจารณา
๑. จัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์อย่างอิสระ โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก 

		 ยิม้ แย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการนำเสนอ การตอบสนองกับเด็ก และสนใจในสิง่ ทีเ่ ด็กทำ
๒. ครูจดั ให้เด็กมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลือ่ นไหว
		 ร่างกายตามความสนใจและความถนัด
๓. ครู ใ ห้ โ อกาสเด็ ก ได้ ชื่ น ชมผลงานของตนเองและผู้ อื่ น เพื่ อ สร้ า งความสุ ข และ
ความภูมิใจในตัวเอง
๔. ครู เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ค วบคุ ม การแสดงออกทางอารมณ์ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม ทั้ ง
ทางสีหน้าและท่าทาง
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๕. ครู/ผู้ดูแลเด็ก นำผลการประเมินหลังจากจัดกิจกรรมมาพิจารณาปรับปรุงวิธีการ
ที่จะให้การช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีความสุข/ไม่ร่าเริง
รายละเอียดการพิจารณา
๑. จัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์*๑๑ อย่างอิสระ โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก 

		 ยิม้ แย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการนำเสนอ การตอบสนองกับเด็ก และสนใจในสิง่ ทีเ่ ด็กทำ
๒. ครูจดั ให้เด็กมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลือ่ นไหว
		 ร่างกายตามความสนใจและความถนัด
๓. ครู ใ ห้ โ อกาสเด็ ก ได้ ชื่ น ชมผลงานของตนเองและผู้ อื่ น เพื่ อ สร้ า งความสุ ข และ
ความภูมิใจในตัวเอง
๔. ครู เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ค วบคุ ม การแสดงออกทางอารมณ์ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม ทั้ ง
ทางสีหน้าและท่าทาง
๕. ครู/ผู้ดูแลเด็ก นำผลการประเมินหลังจากจัดกิจกรรมมาพิจารณาปรับปรุงวิธีการ
ที่จะให้การช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีความสุข/ไม่ร่าเริง
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. การสอบถามครู/ผู้ดูแลเด็ก/เพื่อนร่วมงาน/เด็ก/ผู้ปกครอง 
๒. แผนการจัดประสบการณ์มีขั้นตอนที่เด็กได้สะท้อนการประเมินการทำงานหรือ
ผลงานของเด็ก
๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ
และหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ
ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ
รายการพิจารณา
๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามวัย โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ 
๒. จั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม และปลู ก ฝั ง ให้ เ ด็ ก มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและค่ า นิ ย ม
ที่พึงประสงค์ โดยให้เด็กได้ลงมือทำ ได้คิดเชิงเหตุผลทางจริยธรรม และนำไปปฏิบัติ
ได้จริง
๓. นำสถานการณ์ เหตุ ก ารณ์ ใ นชี วิ ต ประจำวั น /ในนิ ท านมาเรี ย นรู้ หรื อ การนำ
ประสบการณ์ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง มีการติดตามให้มี
		 การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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๔. ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลง/กฎ กติกา มีความรับผิดชอบ ด้วยการสร้างวินัย
เชิงบวก
๕. จัดกิจกรรมให้เด็กเป็นผู้นำ/ผู้ตาม รู้จักสิทธิและหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยอันมี
		 พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และการมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อส่วนรวม
รายละเอียดการพิจารณา
๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามวัย โดยจัดในลักษณะการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ 

หรือจัดเป็นกิจกรรมเฉพาะเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในเรื่อง
ที่ใกล้ตัวเด็ก เข้าใจและนำสู่การปฏิบัติได้ง่าย
๒. จัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมและปลูกฝังให้เด็กมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ 

		 โดยให้ เ ด็ ก ได้ ล งมื อ ทำได้ คิ ด เชิ ง เหตุ ผ ลทางจริ ย ธรรม เพื่ อ ให้ เ ด็ ก เข้ า ใจสิ่ ง ที่ เ ป็ น
นามธรรม เช่ น การเรี ย นรู้ ผ่ า นการฟั ง นิ ท านที่ เชื่ อ มโยงสู่ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม 

การเล่นบทบาทสมมุติ นิทานหุ่น 
๓. การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในชีวิตจริง 

อาจทำได้โดยการนำสถานการณ์ เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน มาเป็นประโยชน์ใน
การเรียนรู้ หรือการนำประสบการณ์ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง 

ติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมความเคยชิน 
๔. การส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตามกฎ กติกา มีความรับผิดชอบ ด้วยการใช้วินัยเชิงบวก
๕. การจัดกิจกรรมการเป็นผู้นำ ผู้ตาม รู้จักสิทธิ และหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยอันมี
		 พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และการมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามวัย การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
๒. บันทึกผลการจัดกิจกรรม/บันทึกหลังการสอน
๓. หลักฐานการเรียนรู้หรือการร่วมกิจกรรมของเด็ก เช่น ผลงานของเด็ก ภาพถ่าย 

หรือวีดีโอ
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลีย่ นผ่านให้ปรับตัวสูก่ ารเชือ่ มต่อในขัน้ ถัดไป
๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/
โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร
รายการพิจารณา
๑. สื่อสารและให้คำแนะนำเกี่ย วกั บ การเตรี ย มความพร้ อ มของผู้ ป กครองและเด็ ก
ก่อนเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน
๒. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเด็กเกี่ยวกับสุขภาพการเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรม
ของเด็ก ตลอดจนความต้องการพิเศษและปัญหาที่อาจพบได้เพื่อส่งต่อในขั้นถัดไป
๓. จัดให้พ่อแม่ ผู้ปกครองพาเด็กไปทำความรู้จักสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียนและ
พบครู/ผู้ดูแลเด็ก
๔. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเตรียมความพร้อมเพื่อให้การดูแลและ
พัฒนาเด็กได้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
๕. มีการสื่อสารของครู/ผู้ดูแลเด็กระหว่างชั้นหรือไปสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งใหม่ 

ด้วยการส่งต่อข้อมูลประวัติ ผลพัฒนาการและการเรียนรู้ โดยให้ผู้ปกครองรับทราบ 

และมีส่วนร่วมกันพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดการพิจารณา
๑. ก่อนถึงระยะเปลี่ยนผ่านจากบ้านไปสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จากชั้นเด็กเล็กไปสู่
ชั้นถัดไป เด็กและผู้ปกครองจำเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวเพื่อเด็กจะได้ปรับตัว
ได้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต เวลา กิจวัตรประจำวัน ไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ที่ต้องเจอคนแปลกหน้าพบคนที่หลากหลาย กิจวัตรและกิจกรรมที่หลากหลาย
เปลี่ยนไปจากสภาพเดิม
๒. ครู/ผูด้ แู ลเด็ก จะเป็นคนสำคัญในการให้ขอ้ มูลและแนะนำว่าผูป้ กครองจะช่วยให้เด็ก
		 เตรียมตัวอย่างไร ซึ่งอาจหมายถึงการปรับเปลี่ยนเวลาและวิถีประจำวัน การนอน 

		 การตื่น การเปลี่ยนสถานที่ เป็นต้น ซึ่งผู้ปกครองสามารถที่จะทำความเข้าใจและ
ไปเตรียมเด็กตามลำดับ เพื่อให้เด็กได้เกิดความคุ้นเคย และปรับตัวได้ง่าย
๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรจะได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและสมุดสุขภาพเด็กที่จะ
นำมาให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อจะได้มีประวัติที่สมบูรณ์ที่ครู/ผู้ดูแลเด็กจะได้
ปฏิบัติต่อเด็กได้เหมาะสม ในกรณีที่เด็กมีโรคประจำตัว/ความต้องการพิเศษ เช่น 
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เป็นโรคลมชัก หอบหืด แพ้อาหารทะเล ฯลฯ หรือแม้แต่พื้นอารมณ์ของเด็ก ถ้าครู
ได้รู้จะวางแผนในการดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล ซึ่งครู/ผู้ดูแลเด็ก 

ในชั้นจะต้องรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นของตัวและส่งให้ครูในชั้นต่อไป
๔. เมื่อรวบรวมแล้วต้องแลกเปลี่ยนระหว่างครูกับผู้ปกครอง และครูกับครูในชั้นต่อไป 

ทั้งประวัติสุขภาพ พัฒนาการ และการเจริญเติบโต
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. กำหนดการปฐมนิเทศ
๒. เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓. แนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมเด็กจากบ้านสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน
๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึง
การเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
รายการพิจารณา
๑. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๒. ครู/ผู้ดูแลเด็ก แนะนำให้ผู้ปกครองเรียนรู้วิถีชีวิตและศึกษาหลักสูตรปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอนในชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๑ 
๓. มีการประมวลผลข้อมูลพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อให้
การส่งเสริมและช่วยเหลือในระดับขั้นถัดไป
๔. ครู/ผู้ดูแลเด็ก วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กคุ้นเคย ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม และ
ครู/ผู้ดูแลเด็กใหม่
รายละเอียดการพิจารณา
๑. ในการเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ เด็กจำเป็นต้องมีทักษะในการดูแล
ตัวเอง ทักษะทางอารมณ์สังคม ทักษะการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้น ทั้งเนื้อหาวิชาการ 

และวิธีการจัดการเรียนการสอน เด็กต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้น ต้องช่วยเหลือ
ตนเองมากขึ้ น ครู ชั้ น ประถมมั ก จะเน้ น การเรี ย นการสอนทางวิ ช าการมากขึ้ น 

การเรียนรู้ผ่านการเล่นน้อยลง
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๒. เด็กต้องปรับตัว การเล่น การพักผ่อนน้อยลง การเอาใจใส่รายละเอียดความเป็นอยู่ 

และพฤติกรรมน้อยลง มีเนื้อหาความรู้ทางวิชาการและการบ้านมากขึ้น พ่อแม่และ
เด็กจึงต้องปรับตัว พ่อแม่ตอ้ งติดตามและกำกับ สนับสนุนให้เด็กได้ทำหน้าทีร่ บั ผิดชอบ 

		 ประสบความสำเร็จ ถือว่าเป็นการก้าวข้ามไปอีกขั้นของพัฒนาการอีกระดับหนึ่งที่
สูงขึ้น ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็ก จำเป็นต้องเตรียมตัวให้มากขึ้นก่อนเข้าสู่ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
๓. ต้องส่งต่อและพาไปดูสถานที่ ระบบที่แตกต่าง จึงต้องทำความเข้าใจ และเตรียม
ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ ทำให้เด็กปรับตัวได้ง่ายขึ้น และเป็นการลดปฏิกิริยา
การปรับตัวที่ไม่พึงประสงค์
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนการจัดกิจกรรม
๒. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๓. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔. ข้อมูลพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล
๕. กำหนดการปฐมนิเทศ

160
130-196.indd 160

6/11/19 11:05:00 AM

เอกสารอ้างอิง, Website, QR Code
มาตรฐานด้านที่ ๒
หมายเลข
เอกสาร
๒.๑.๑_๑
๒.๑.๑_๒
		

รายการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐. กรุ ง เทพ: 

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด., ๒๕๖๐.
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.  แนวทางการดูแล
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี. (อยู่ในระหว่างพิมพ์),  

๒๕๖๑.

๒.๒.๒_๑
		
		

ฐิติกร โตโพธิ์ไทย อรณา จันทรศิริ และปฏิญญา พงษ์ราศรี (บรรณาธิการ). ข้อแนะนำ
การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และ การนอนหลับสำหรับ
เด็กปฐมวัย (แรกเกิด-๕ ปี). กรุงเทพ: บริษัท เอ็นซี  คอนเซ็ป จำกัด, ๒๕๖๐.
http://resource.thaihealth.or.th/library/hot/16254

๒.๑.๔_๑
๒.๓.๕_๒
๒.๑.๔_๓

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรอบมาตรฐานและคู่มือการจัด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖.
กรุงเทพฯ, ๒๕๕๔.
http://www.ipst.ac.th
http://www.csip.org

๒.๒.๕_๑

สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
http://www.dohlibrary.net/index.php?option=com_phocadownload&view= 

category&id=80:2013-11-26-04-11-13&Itemid=68
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หมายเลข
เอกสาร
๒.๓.๕_๑

รายการ
สถาบันราชานุกูล และ สสส. แผ่นพับเตรียมพร้อมตั้งแต่ก้าวแรกของลูกน้อย

http://rajanukul.go.th/new/index.php?mode=academic&group=323&id=
3504&date_start=&date_end=
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ภาคผนวก
มาตรฐานด้านที่ ๒
สัญลักษณ์

ภาคผนวก

*๑
(๒.๒.๑) 

การจัดอาหารให้กับเด็กปฐมวัย

*๒
(๒.๒.๓)

แบบบันทึกการตรวจความสะอาดของร่างกายประจำวัน

*๓
(๒.๒.๓)

แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพ

*๔
(๒.๒.๓)

แบบบันทึกการตรวจสุขภาพความสะอาดของฟัน

*๕
(๒.๒.๓)

แบบบันทึกอาการเจ็บป่วย

*๖
(๒.๒.๔)
		

วิธีการชั่งน้ำหนัก
ควรถอดเสื้อผ้าออกให้เหลือเท่าที่จำเป็นโดยเฉพาะเสื้อผ้าหนาๆ รวมทั้งรองเท้า ถุงเท้า 

และนำของเล่น ของใช้ออกจากตัวเด็ก ถ้าเป็นเครือ่ งชัง่ แบบยืนทีม่ เี ข็ม ผูท้ ที่ ำการชัง่ น้ำหนัก
จะต้องอยู่ในตำแหน่งตรงกันข้ามกับเด็ก ไม่ควรอยู่ด้านข้างทั้งซ้ายหรือขวาเพราะจะทำให้ 

อ่านค่าน้ำหนักมากไปหรือน้อ ยไปได้ อ่านค่าให้ละเอียดถึงทศนิ ยม ๑ ตำแหน่ง เช่น  

๑๐.๖ กิโลกรัม

		

วิธีวัดความยาว
ควรมีผู้วัดอย่างน้อย ๒ คน โดยคนหนึ่งจับด้านศีรษะและลำตัวให้อยู่ในท่านอนราบ  

ตัวตรง ไม่เอียง ส่วนอีกคนหนึ่งจับเข่าให้เหยียดตรง และเลื่อนไม้ฉากเข้าหาฝ่าเท้าที่ตั้งฉาก 

อย่างรวดเร็ว อ่านค่าให้ละเอียดถึงทศนิยม ๑ ตำแหน่ง เช่น ๗๐.๒ เซนติเมตร
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สัญลักษณ์
		

ภาคผนวก
วิธีวัดส่วนสูง
๑. เด็กถอดรองเท้า ถุงเท้า 
๒. ผูห้ ญิงทีม่ กี บิ๊ ทีค่ าดผม หรือมัดผม ให้นำออกก่อนวัด
๓. ยืนบนพื้นราบ เท้าชิด 
๔. ยืดตัวขึ้นไปข้างบนให้เต็มที่ ไม่งอเข่า 
๕. ศีรษะ หลัง ก้น ส้นเท้า สัมผัสกับไม้วัด 
๖. ตามองตรงไปข้างหน้า ศีรษะไม่เอียงซ้าย-เอียงขวา 
ไม่แหงนหน้าขึ้น หรือก้มหน้าลง 
๗. ใช้ไม้ฉากในการอ่านค่าส่วนสูง อ่านค่าส่วนสูง
ให้อยู่ในระดับสายตาผู้วัด โดยอ่านค่าให้ละเอียด
ถึงทศนิยม ๑ ตำแหน่ง เช่น ๑๑๘.๔ เซนติเมตร

แปลผลโดยบันทึกความยาว/ส่วนสูง และน้ำหนักในโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต
ของเด็ก (BNutri-GSP) หรือจุดส่วนสูงน้ำหนัก และลากเส้นเชื่อมจุดบนกราฟความยาว/
ส่ ว นสู ง ตามเกณฑ์ อ ายุ น้ ำ หนั ก ตามเกณฑ์ ค วามยาว/ส่ ว นสู ง น้ ำ หนั ก ตามเกณฑ์ อ ายุ 

เพื่อทราบภาวการณ์เจริญเติบโต และดูแนวโน้มการเพิ่มความยาว/ส่วนสูงน้ำหนัก
			 มีการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นรายบุคคลทุก ๓ เดือน นำผลการประเมิน
		
ผลการเจริญเติบโตและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แจ้งและอธิบายแก่พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดู
เด็ ก ให้ ค ำแนะนำโภชนาการที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภาวะการเจริ ญ เติ บ โตและพฤติ ก รรม
การบริโภคอาหารของเด็ก จัดทำข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตเป็นรายบุคคล และสรุป
จำนวน และร้อยละภาวะการเจริญเติบโตของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แยก ๓ เกณฑ์ คือ 

ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง และน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ รวมทั้ง
จำนวนและร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน แก้ไขปัญหาเด็กเตี้ย ผอม อ้วน เป็นรายบุคคล และ
ติดตามน้ำหนัก ความยาว/ส่วนสูง ทุกเดือนสรุปผลการเฝ้าระวังและติดตามการเจริญ
เติบโต เป็นรายบุคคลทุก ๓ เดือน และสรุปการแก้ไขปัญหาเด็กเตี้ย ผอม อ้วน เป็น
รายบุคคลทุกเดือน
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สัญลักษณ์

ภาคผนวก

*๗
(๒.๒.๔)

บันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล ทุก ๓ เดือน
- กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ เพศชาย สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามน้ำหนักลูก
- กราฟแสดงความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ เพศชาย สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตาม
ส่วนสูงลูก
- กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาวของเด็กอายุแรกเกิด-๒ ปี เพศชาย สำหรับ
พ่อแม่ใช้ใน การติดตามการเจริญเติบโตด้านรูปร่างของลูก (อ้วน สมส่วน ผอม)
- กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ความสูงของเด็กอายุ ๒-๕ ปี เพศชาย สำหรับพ่อแม่ใช้
ในการติดตามการเจริญเติบโตด้านรูปร่างของลูก (อ้วน สมส่วน ผอม)
- กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ เพศหญิง สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามน้ำหนักลูก
- กราฟแสดงความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ เพศหญิง สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตาม
ส่วนสูงลูก
- กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาวของเด็กอายุแรกเกิด-๒ ปี เพศหญิง สำหรับ
พ่อแม่ใช้ในการติดตามการเจริญเติบโตด้านรูปร่างของลูก (อ้วน สมส่วน ผอม)
- กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์ความสูงของเด็กอายุ ๒-๕ ปี เพศหญิง สำหรับพ่อแม่ใช้
ในการติดตามการเจริญเติบโตด้านรูปร่างของลูก (อ้วน สมส่วน ผอม)

*๘
(๒.๒.๕) 

แบบบันทึกการสืบสวนโรค

*๙
(๒.๒.๕) 

แบบบันทึกการให้การพยาบาล

*๑๐
(๒.๒.๕)

แบบบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานเด็กป่วยประจำเดือน
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สัญลักษณ์
*๑๑
(๒.๔.๒)

ภาคผนวก
คุณลักษณะที่แสดงถึงความสุขและการแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย (แรกเกิด-๓ ปี)
คุณลักษณะ
อายุ
๑. ร่าเริงแจ่มใส
แรกเกิดถึง-๓ ปี
๒. แสดงออกทางอารมณ์ แรกเกิด-๒ เดือน
ได้อย่างเหมาะสม
กับวัย
๒-๔ เดือน

สภาพที่พึงประสงค์
อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม หัวเราะง่าย แววตามีความสุข
- ยิ้มและหัวเราะได้เมื่อพอใจ
- สบตาจ้องหน้าแม่
- ผูกพันกับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูใกล้ชิด
- ยิ้มทักทายเมื่อเห็นหน้าคนคุ้นเคย
๔-๖ เดือน - แสดงอารมณ์ที่หลากหลายผ่านการส่งเสียง
๖-๙ เดือน - แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก
- แสดงอาการกลัวคนแปลกหน้า
๙ เดือน-๑ ปี - แสดงความสนใจ ติดผู้เลี้ยงดูตนเองมากกว่าคนอื่น
- แสดงความต้องการของตนเองมากขึ้น
๑ ปี-๑ ปี ๖ เดือน - แสดงความชอบไม่ชอบส่วนตัวอย่างชัดเจน
๑ ปี ๖ เดือน-๒ ปี - แสดงความรักต่อผู้อื่น
- แสดงความกังวลเมื่อยแยกจากคนใกล้ชิด
๒-๓ ปี
- แสดงความภาคภูมิใจเมื่อทำสิ่งต่างๆ สำเร็จ
- ชอบพูดคำว่า “ไม่” แม้จะเป็นสิ่งที่ต้องการ
๓. สนใจ และมีความสุข แรกเกิดถึง-๓ ปี ตอบสนองต่อธรรมชาติ เสียงเพลง จังหวะดนตรี
กับธรรมชาติ
และสิ่งสวยงามต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน
สิ่งสวยงาม ดนตรี 
และจังหวะ
การเคลื่อนไหว
มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข มีการแสดงออกทางอารมณ์เหมาะสมกับวัย (๓-๖ ปี)
คุณลักษณะ
๑. แสดงออกทางอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสม

อายุ
๓-๔ ปี
๔-๕ ปี
๕-๖ ปี

สภาพที่พึงประสงค์
แสดงออกอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์
แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตามสถานการณ์
แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง
เหมาะสม
๒. มีความรู้สึกที่ดี
๓-๔ ปี
- กล้าพูดกล้าแสดงออก
ต่อตนเองและผู้อื่น
- แสดงความพอใจในผลงานตนเอง
๔-๕ ปี
- กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์
- แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเอง
๕-๖ ปี
- กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
- แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเอง
และผู้อื่น
(คัดลอกจาก: หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐, หน้า ๙ และ ๒๘)
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*๑ (๒.๒.๑) การจัดอาหารให้กับเด็กปฐมวัย
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*๒ (๒.๒.๓) แบบบันทึกการตรวจความสะอาดของร่างกายประจำวัน
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*๓ (๒.๒.๓) แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพ
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*๔ (๒.๒.๓) แบบบันทึกการตรวจสุขภาพความสะอาดของฟัน

*๕ (๒.๒.๓) แบบบันทึกอาการเจ็บป่วย
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*๗ (๒.๒.๔) บันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล ทุก ๓ เดือน
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*๘ (๒.๒.๕) แบบบันทึกการสืบสวนโรค
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*๙ (๒.๒.๕) แบบบันทึกการให้การพยาบาล
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*๑๐ (๒.๒.๕) แบบบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานเด็กป่วยประจำเดือน
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๓.๑.๑ ก เด็กมีนำ้ หนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน
ซึง่ มีบนั ทึกเป็นรายบุคคล
		 ❏ ๑. น้ำหนักตัวตามเกณฑ์อายุ
(Weight for age)
		 ❏ ๒. ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
(Height for age)
		 ❏ ๓. น้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง
(Weight for height)

			

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

เด็กมีนำ้ หนัก
ตามเกณฑ์อายุ และ
สูงดีสมส่วนน้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

เด็กมีนำ้ หนัก
ตามเกณฑ์อายุ และ
สูงดีสมส่วน
ร้อยละ ๕๐-๕๖

เด็กมีนำ้ หนัก
ตามเกณฑ์อายุ และ
สูงดีสมส่วน
ร้อยละ ๕๗-๖๓

เด็กมีนำ้ หนัก
ตามเกณฑ์อายุ และ
สูงดีสมส่วน
ร้อยละ ๖๔ ขึน้ ไป

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย

สำหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย

- สมุดบันทึก
การเจริญเติบโตของเด็ก
- กราฟแสดง
การเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์อา้ งอิง
ตามเพศและช่วงอายุ
ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ประยุกต์จาก
องค์การอนามัยโลก)
- ข้อมูลภาวะ
การเจริญเติบโต
เป็นรายบุคคล
- สรุปจำนวนและร้อยละ
ของเด็กมีนำ้ หนัก
ตามเกณฑ์อายุ
- สรุปจำนวนและร้อยละ
ของเด็กสูงดีสมส่วน 
(ดูจากส่วนสูงตามเกณฑ์
อายุ และน้ำหนัก
ตามเกณฑ์สว่ นสูง)

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

มาตรฐานด้านที่ ๓
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ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย - คูม่ อื เฝ้าระวังและส่งเสริม
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(DSPM) 
- แบบบันทึกการคัดกรอง 
และส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ  
โดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข  
(๙ เดือน/๑.๖ ปี/๒.๖ ปี) 
- กราฟแสดง 
										 การเจริญเติบโตตามเกณฑ์ 
อ้างอิงตามเพศและ 
ช่วงอายุของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๕๘  
(ประยุกต์จากองค์การ 
อนามัยโลก) 

๓.๒.๑ ก เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน

			

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย
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๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพฒ
ั นาการการช่วยเหลือตนเอง
และการเข้าสังคม (Personal Social) 
		

๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็กมีพฒ
ั นาการการใช้ภาษาสมวัย 
(Expressive Language)

๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพฒ
ั นาการด้านการรับรูแ้ ละ
เข้าใจภาษา (Receptive Language) 

๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพฒ
ั นาการด้านกล้ามเนือ้ มัดเล็ก
และสติปญ
ั ญาสมวัย (Fine Motor Adaptive) 

๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพฒ
ั นาการกล้ามเนือ้ มัดใหญ่
(Gross Motor)

			

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย - บันทึกข้อมูลรายบุคคล
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕ - ๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
ของเด็กโดยครู
- คูม่ อื เฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(DSPM) 
- แบบบันทึกการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ 
โดยพ่อแม่/ผูป้ กครอง/
ครู/ผูด้ แู ลเด็ก

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย (ต่อ)
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๓.๑.๑ ข เด็กมีนำ้ หนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน
ซึง่ มีบนั ทึกเป็นรายบุคคล
		 ❏ ๑. น้ำหนักตัวตามเกณฑ์อายุ
(weight for age)
		 ❏ ๒. ความยาว/ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
(Height for age)
		 ❏ ๓. น้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ ส่วนสูง
(Weight for height)

เด็กสูงดีสมส่วน
น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐

เด็กสูงดีสมส่วน
ร้อยละ ๕๐-๕๖

เด็กสูงดีสมส่วน
ร้อยละ ๕๗-๖๓

เด็กสูงดีสมส่วน
ร้อยละ ๖๔ ขึน้ ไป

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้
อ
รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
๑		
๒
๓
			
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		
ดี
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม

สำหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย

- สมุดบันทึก
การเจริญเติบโตของเด็ก
- กราฟแสดง
การเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์อา้ งอิงตามเพศ
และช่วงอายุ
ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๕๘  
(ประยุกต์จาก 
องค์การอนามัยโลก)
- ข้อมูลภาวะ 
การเจริญเติบโต 
เป็นรายบุคคล
- สรุปจำนวนและ  
ร้อยละของเด็กมีนำ้ หนัก 
ตามเกณฑ์อายุ

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

มาตรฐานด้านที่ ๓
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เด็กมีสขุ นิสยั
ตามรายการพิจารณา
ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕

เด็กไม่มฟี นั ผุ
น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

๓.๑.๒ ข เด็กมีสขุ นิสยั ทีด่ ใี นการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย
		 ❏ กิน นอน ออกกำลังกาย เล่น และการเรียนรู้
อย่างเป็นเวลาเหมาะสมตามวัย
		 ❏ การรักษาความสะอาดและป้องกันโรค
		 ❏ การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผูอ้ นื่

๓.๑.๓ ข เด็กมีสขุ ภาพช่องปากดี ไม่มฟี นั ผุ

เด็กไม่มฟี นั ผุ
ร้อยละ ๔๐-๕๐

เด็กมีสขุ นิสยั
ตามรายการพิจารณา
ร้อยละ ๗๕-๗๙

เด็กไม่มฟี นั ผุมากกว่า
ร้อยละ ๕๐

เด็กมีสขุ นิสยั
ตามรายการพิจารณา
ร้อยละ ๘๐-๘๔

- สรุปจำนวนและร้อยละ
ของเด็กสูงดีสมส่วน  
(ดูจากส่วนสูงตามเกณฑ์ 
อายุ และน้ำหนัก 
ตามเกณฑ์สว่ นสูง)

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

เด็กไม่มฟี นั ผุมากกว่า
ร้อยละ ๕๕

- บันทึกผล
การตรวจสุขภาพเด็ก
- บันทึกผลการตรวจ
สุขภาพช่องปากเด็ก

เด็กมีสขุ นิสยั
- บันทึกผล
ตามรายการพิจารณา
การตรวจสุขภาพเด็ก
ร้อยละ ๘๕ หรือขึน้ ไป - แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกพัฒนาการ 
ตามวัยรายบุคคล
- สมรรถนะเชิงพฤติกรรม

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้
อ
รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
๑		
๒
๓
			
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		
ดี
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม (ต่อ)

190

130-196.indd 190

6/11/19 11:05:13 AM

ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย - คูม่ อื เฝ้าระวังและส่งเสริม
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(DSPM) 
- คูม่ อื DSPM+
ขยายอายุ ๕-๖ ปี 
- แบบบันทึกการคัดกรอง 
และส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ  
โดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข  
(ช่วงอายุ ๓-๖ ปี) 
- คูม่ อื การคัดกรอง และ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
แรกเกิด-๖ ปี ของกทม. 
- กราฟแสดง 
										 การเจริญเติบโตตามเกณฑ์ 
อ้างอิงตามเพศ และ 
ช่วงอายุ ของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข  
										 พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประยุกต์จาก
องค์การอนามัยโลก)

๓.๒.๑ ข เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน

			

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย
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ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย - คูม่ อื เฝ้าระวังและส่งเสริม
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(DSPM)
๓.๓.๒ ข เด็กมีพฒ
ั นาการด้านการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็ก
เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย - คูม่ อื DSPM+ 
และการประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
ขยายอายุ ๕-๖ ปี
- แบบบันทึกการเฝ้าระวัง  
และส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ  
โดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
- คูม่ อื การคัดกรองและ 
ส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็กแรกเกิด-๖ ปี  
ของ กทม.
									
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกพัฒนาการ 
ตามวัยรายบุคคล
- แบบประเมินพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัยรายบุคคล
- สมรรถนะเชิงพฤติกรรม

๓.๓.๑ ข เด็กมีพฒ
ั นาการด้านการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่
สามารถเคลือ่ นไหว และทรงตัวได้ตามวัย

			

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
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ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รูส้ กึ มัน่ คงปลอดภัย
เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย - คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
แสดงความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ ตนเองและผูอ้ นื่ ได้สมวัย
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
										
(DSPM)
๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ
เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย - คูม่ อื DSPM ขยายอายุ  
๕-๖ ปี
อย่างสมวัย ซึง่ รวมการเล่น การทำงาน ศิลปะ
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
- แบบบันทึกการเฝ้าระวัง
ดนตรี กีฬา
									
 และส่งเสริมพัฒนาการ
๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง
เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ
โดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ยับยัง้ ชัง่ ใจ ทำตามข้อตกลง คำนึงถึงความรูส้ กึ
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
- คูม่ อื การคัดกรองและ 
ของผูอ้ นื่ มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับ
ส่งเสริมพัฒนาการ 
สถานการณ์ใหม่ได้สมวัย
เด็กแรกเกิด-๖ ปี  
ของ กทม.
		 * การอดทนรอคอย เช่น รอทำกิจกรรมพร้อมเพือ่ น 
- หลักสูตรการศึกษา 
  การเข้าแถวตามลำดับ 
ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกพัฒนาการ
ตามวัยรายบุคคล
- แบบประเมิณพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยรายบุคคล
- สมรรถนะเชิงพฤติกรรม

			

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
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๓.๕.๔ ข เด็กมีจนิ ตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
ทีแ่ สดงออกได้สมวัย

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปญ
ั หาได้สมวัย

๓.๕.๒ ข เด็กมีพนื้ ฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต
จำแนก และเปรียบเทียบ จำนวน มิตสิ มั พันธ์
(พืน้ ที/่ ระยะ) เวลา ได้สมวัย

๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกีย่ วกับตัวเด็ก บุคคล สถานทีแ่ วดล้อม
ธรรมชาติ และสิง่ ต่างๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย - ประเมินคุณภาพเด็ก
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
ทางด้านพัฒนาการ
โดยดูผลงาน จากการ
เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย สังเกตพฤติกรรม
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
การแสดงออก และ
การตอบสนองของเด็ก
โดยไม่ใช้แบบทดสอบ/
เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย แบบฝึกหัด
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
- บันทึกการสังเกต ติดตาม
พฤติกรรมความสามารถ
เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย ในการเรียนรู้
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
- แบบบันทึกพัฒนาการ
รายบุคคล
- สมรรถนะเชิงพฤติกรรม
- คูม่ อื เฝ้าระวัง และส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(DSPM)
- คูม่ อื DSPM+
ขยายอายุ ๕-๖ ปี
- หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้
อ
รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
๑		
๒
๓
			
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		
ดี
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์
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ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุง่ มัน่ ตัง้ ใจ ทำกิจกรรม
ให้สำเร็จสมวัย

ดี

ดีมาก

เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป

								

			

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ (ต่อ)

- แฟ้มสะสมผลงาน
ของเด็กทีแ่ สดงถึง
ความก้าวหน้าของ
พัฒนาการ (คำพูด 
การเล่น ศิลปะ ดนตรี)
- บันทึกการติดตาม
ประเมินผลหลังการ
จัดกิจกรรมตามสาระ
การเรียนรู้

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา
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ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย - มีการติดตามและบันทึก
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
การใช้ภาษาของเด็ก
อย่างสม่ำเสมอ
๓.๖.๒ ข เด็กมีทกั ษะในการดูรปู ภาพ สัญลักษณ์
เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย - บันทึกการติดตาม
การใช้หนังสือ รูจ้ กั ตัวอักษร การคิดเขียนคำ
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
ประเมินผลหลังการ
และการอ่านเบือ้ งต้นได้สมวัยและตามลำดับ
จัดกิจกรรมตามสาระ
พัฒนาการ
การเรียนรู้
- แบบการสังเกตพฤติกรรม
๓.๖.๓ ข เด็กมีทกั ษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับ
เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย - แบบบันทึกพัฒนาการ
ขัน้ ตอนพัฒนาการสมวัย นำไปสูก่ ารขีดเขียนคำ
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
รายบุคคล
ทีค่ นุ้ เคย และสนใจ
- สมรรถนะเชิงพฤติกรรม
- คูม่ อื เฝ้าระวัง และส่งเสริม
๓.๖.๔ ข เด็กมีทกั ษะในการสือ่ สารอย่างเหมาะสมตามวัย
เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย พัฒนาการเด็กปฐมวัย
โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีความคุน้ เคย
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
(DSPM)
กับภาษาอืน่ ด้วย
- คูม่ อื DSPM+
										
ขยายอายุ ๕-๖ ปี
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๖๐
- มีการติดตามและบันทึก
										
การใช้ภาษาของเด็ก
										
อย่างสม่ำเสมอ 

๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา
และสือ่ สารได้สมวัย

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้
อ
รายการพิ
จ
ารณา
			
๐
๑		
๒
๓
			
ต้องปรับปรุง
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		
ดี
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร
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ต้องปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต้น		

ดี

ดีมาก

ข้อมูลประกอบ
การพิจารณา

เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย - แบบบันทึก
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
การสังเกตพฤติกรรม
- บันทึกการติดตาม
ประเมินผลหลังการ
๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวนิ ยั ซือ่ สัตย์
เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย จัดกิจกรรมตามสาระ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีคา่ นิยม
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
การเรียนรู้
ทีพ่ งึ ประสงค์สมวัย
- แบบบันทึกพัฒนาการ
ตามวัยรายบุคคล
๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผูอ้ นื่ เป็นกลุม่
เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย - สมรรถนะของเด็กปฐมวัย
เป็นได้ทงั้ ผูน้ ำและผูต้ าม แก้ไขข้อขัดแย้ง
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
ในการพัฒนาตามวัย
อย่างสร้างสรรค์
(๓-๕ ปี)
		 ❏ ๑. เด็กรูจ้ กั เล่นและทำงานร่วมกับผูอ้ นื่ เป็นกลุม่
- คูม่ อื เฝ้าระวัง และส่งเสริม
		 ❏ ๒. เป็นได้ทงั้ ผูน้ ำและผูต้ าม แสดงความเป็นตัวเอง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่
(DSPM)
		 ❏ ๓. แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
- คูม่ อื DSPM+
								
ขยายอายุ ๕-๖ ปี
๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมใิ จทีเ่ ป็นสมาชิกทีด่ ใี นครอบครัว
เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย - หลักสูตรการศึกษา
ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และตระหนักถึง
ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๗๕-๗๙
ร้อยละ ๘๐-๘๔
ร้อยละ ๘๕ ขึน้ ไป
ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
ความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย
และภูมภิ าคอาเซียน

๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ ได้อย่างสมวัย
และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

			

			 เกณฑ์การพิจารณา			
ข้อ
รายการพิจารณา
			
๐
๑		
๒
๓

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย
สำหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย
๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล
รายการพิจารณา
ประเมินผลการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละคนด้วยการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง
นำผลมาลงในกราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุ ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก) เป็นระยะทุก ๓ เดือน
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๑. น้ำหนักตัวตามเกณฑ์อายุ (weight for age)
๒. ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (Height for age)
๓. น้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง (Weight for height)
นำมาแปลผลว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ นำจำนวนเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ปกติเทียบกับเด็ก
ทั้งหมด
รายละเอียดการพิจารณา(๓.๑.๑ก_๑)
๑. สุ่มชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง และแปลผลโดยใช้กราฟน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ 

ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง 

ประมาณ ๑๐ คน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตที่สุ่ม 

กับข้อมูลของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของเด็กแต่ละคน สรุปจำนวนเด็กสูงดีสมส่วน 

โดยดูเด็กเป็นรายบุคคล
๑.๑ เด็กน้ำหนักตัวตามเกณฑ์ (± ๑.๕ SD)
๑.๒ เด็กสูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาว หรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป 

(สูงตามเกณฑ์ หรือค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟความยาว/ส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุ
๑.๓ เด็กสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟ
น้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง
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๑.๔ เด็ ก สู ง ดี ส มส่ ว น หมายถึ ง เด็ ก ที่ มี ค วามยาว หรื อ
ส่ ว นสู ง อยู่ ใ นระดั บ สู ง ตามเกณฑ์ อ ายุ ขึ้ น ไปและ
มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
เด็กสูงดีสมส่วนมี ๓ แบบ ดังนี้

๒. คำนวณร้อยละเด็กเติบโตดี สูงดีสมส่วน จากสูตร
= จำนวนเด็กน้ำหนักตามเกณฑ์และสูงดีสมส่วน
จำนวนเด็กที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด

x  ๑๐๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. สมุดบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก
๒. กราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุ ของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก)*๑
๓. ข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตเป็นรายบุคคล
๔. สรุปจำนวนและร้อยละของเด็กมีน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
๕. สรุปจำนวนและร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วน (ดูจากส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และ
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง)

198
197-304.indd 198

6/11/19 11:04:06 AM

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย
๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน
รายการพิจารณา
ผลการประเมินพัฒนาการอย่างคัดกรองทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่
(GM), พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย (FM), พัฒนาการด้านการรับรู้และ
เข้าใจภาษา (RL), พัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (EL), พัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้า
สังคม (PS)
รายละเอียดการพิจารณา
ผลการประเมินพัฒนาการอย่างคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เมื่อเด็กอายุ ๙, ๑๘,
๓๐ เดือน ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance
and Promotion Manual (DSPM)๓.๒.๑ ก_๒ ซึ่งจะสรุปผลได้ว่า เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการสมวัย
หรือสงสัยว่าล่าช้า
คิดรายละเอียดร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยจากเด็กทั้งหมด
คำนิยาม
เด็ ก ที่ มี พั ฒ นาการสมวั ย หมายถึ ง เด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น พั ฒ นาการและผลการ
ประเมินผ่านครบ ๕ ด้าน โดยใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
รวมถึงเด็กที่ตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
และประเมินซ้ำผลการประเมินผ่านทั้ง ๕ ด้าน ภายใน ๓๐ วัน 
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) หมายถึง แบบประเมิน
พัฒนาการเด็กตัง้ แต่แรกเกิดถึง ๕ ปี เป็นการประเมินอย่างเป็นระบบจากพฤติกรรม พัฒนาการตาม
อายุของเด็กใน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ ด้านกล้ามเนือ้ มัดเล็กและสติปญ
ั ญาสมวัย 

ด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษาสมวัย ด้านการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
๑. ผู้ ดู แ ลเด็ ก ในสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ต้ อ งสนั บ สนุ น หรื อ นำพาเด็ ก ให้ เจ้ า หน้ า ที่
สถานบริการทางแพทย์ในเขตพื้นที่ประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กเมื่อเด็กอายุ
ครบตาม ๔ ช่วงวัย (๙, ๑๘, ๓๐, และ ๔๒ เดือน) และเด็กที่สงสัยล่าช้าเมื่อ
เดือนก่อน เพื่อติดตามและประเมินพัฒนาการซ้ำภายใน ๓๐ วัน
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๒. สถานบริการทางการแพทย์ทุกระดับจะนำข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก 

		 บันทึกในโปรแกรมบันทึกข้อมูลของสถานบริการฯ จัดทำสรุปรายงานและประเมินผล
		 ตามเกณฑ์ และคืนข้อมูลให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหล่งข้อมูล
สถานบริการทางการแพทย์ทกุ แห่ง/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/หรือหน่วยงานทีเ่ ทียบเท่า
สูตรคำนวณตัวชี้วัด

(A+B) x  ๑๐๐
C
A  คือ  จำนวนเด็กที่ผลการคัดกรองพัฒนาการปกติตามวัย 
B  คือ  จำนวนเด็กที่สงสัยล่าช้าแต่หลังการกระตุ้น ๓๐ วัน ประเมินได้ปกติ
C  คือ  จำนวนเด็กทั้งหมดที่ได้รับการคัดกรอง

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)*๒
๒. แบบบั น ทึ ก การคั ด กรองและส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ตามช่ ว งอายุ โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข*๓ (๙ เดือน/๑.๖ ปี/๒.๖ ปี) 
๓. กราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก)
๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor)
รายการพิจารณา
เด็กมีพฤติกรรมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (GM) สมวัยตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่/
ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก เฝ้าระวังพัฒนาการด้าน GM ตามช่วงอายุที่ระบุในคู่มือ DSPM 
รายละเอียดการพิจารณา
พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการด้าน GM ตามช่วงอายุ
ที่ระบุในคู่มือ DSPM ซึ่งจะสรุปผลได้ว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการสมวัย หรือสงสัยว่าล่าช้า 
คิดรายละเอียดร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยจากเด็กทั้งหมด 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. บันทึกข้อมูลรายบุคคลของเด็กโดยครู
๒. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๓. แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่/
ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก*๔
๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย
(Fine Motor Adaptive)
รายการพิจารณา
เด็กมีพฤติกรรมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (FM) สมวัยตามช่วงอายุ
โดยพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก เฝ้าระวังพัฒนาการด้าน FM ตามช่วงอายุที่ระบุในคู่มือ
DSPM
รายละเอียดการพิจารณา
พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการด้าน FM ตามช่วงอายุ
ที่ระบุในคู่มือ DSPM ซึ่งจะสรุปผลได้ว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการสมวัย หรือสงสัยว่าล่าช้า 
คิดรายละเอียดร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยจากเด็กทั้งหมด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. บันทึกข้อมูลรายบุคคลของเด็กโดยครู
๒. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๓. แบบบั น ทึ ก การเฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ตามช่ ว งอายุ โดย
พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก
๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive Language)
รายการพิจารณา
เด็กมีพฤติกรรมพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (RL) สมวัยตามช่วงอายุ โดย
พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก เฝ้าระวังพัฒนาการด้าน RL ตามช่วงอายุที่ระบุในคู่มือ DSPM
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รายละเอียดการพิจารณา
พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการด้าน RL ตามช่วงอายุที่
ระบุในคู่มือ DSPM ซึ่งจะสรุปผลได้ว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการสมวัย หรือสงสัยว่าล่าช้า 
คิดรายละเอียดร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยจากเด็กทั้งหมด 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. บันทึกข้อมูลรายบุคคลของเด็กโดยครู
๒. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๓. แบบบั น ทึ ก การเฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ตามช่ ว งอายุ โดย
พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก
๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language)
รายการพิจารณา
เด็ ก มี พ ฤติ ก รรมพั ฒ นาการด้ า นการใช้ ภ าษา (EL) สมวั ย ตามช่ ว งอายุ โดยพ่ อ แม่ /
ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก เฝ้าระวังพัฒนาการด้าน EL ตามช่วงอายุที่ระบุในคู่มือ DSPM
รายละเอียดการพิจารณา
พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการด้าน EL ตามช่วงอายุ
ที่ระบุในคู่มือ DSPM ซึ่งจะสรุปผลได้ว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการสมวัย หรือสงสัยว่าล่าช้า 
คิดรายละเอียดร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยจากเด็กทั้งหมด 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. บันทึกข้อมูลรายบุคคลของเด็กโดยครู
๒. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๓. แบบบั น ทึ ก การเฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ตามช่ ว งอายุ โดย
พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก
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๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพฒ
ั นาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (Personal Social)
รายการพิจารณา
เด็กมีพฤติกรรมพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (PS) สมวัยตาม
ช่วงอายุ โดยพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก เฝ้าระวังพัฒนาการด้าน PS ตามช่วงอายุที่ระบุใน
คู่มือ DSPM
รายละเอียดการพิจารณา
พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการด้าน PS ตามช่วงอายุที่
ระบุในคู่มือ DSPM ซึ่งจะสรุปผลได้ว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการสมวัย หรือสงสัยว่าล่าช้า 
คิดรายละเอียดร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยจากเด็กทั้งหมด 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. บันทึกข้อมูลรายบุคคลของเด็กโดยครู
๒. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๓. แบบบั น ทึ ก การเฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ตามช่ ว งอายุ โดย
พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก
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มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย
สำหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม
๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล
รายการพิจารณา
ประเมินผลการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละคนด้วยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง นำผลมาลง
กราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก) ตามเพศเป็นระยะทุก ๓ เดือนอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้
๑. น้ำหนักตัวตามเกณฑ์อายุ (Weight for age)
๒. ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (Height for age)
๓. น้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง (Weight for height)
นำมาแปลผลว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ นำจำนวนเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสามกราฟ
เทียบกับเด็กทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน
รายละเอียดการพิจารณา(๓.๑.๑ข_๑)
๑. สุ่มชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง และแปลผลโดยใช้กราฟน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ 

ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และกราฟน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง 

ประมาณ ๑๐ คน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตที่สุ่ม 

กับข้อมูลของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของเด็กแต่ละคน สรุปจำนวนเด็กสูงดีสมส่วน 

โดยดูเด็กเป็นรายบุคคล
๑.๑ เด็กน้ำหนักตัวตามเกณฑ์ (± ๑.๕ SD)
๑.๒ เด็กสูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป 

(สูงตามเกณฑ์หรือค่อนข้างสูงหรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟความยาว/ส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุ
๑.๓ เด็กสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟ
น้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง
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๑.๔ เด็ ก สู ง ดี ส มส่ ว น หมายถึ ง เด็ ก ที่ มี ค วามยาว หรื อ
ส่ ว นสู ง อยู่ ใ นระดั บ สู ง ตามเกณฑ์ อ ายุ ขึ้ น ไปและ
มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) 
เด็กสูงดีสมส่วนมี ๓ แบบ ดังนี้

๒. คำนวณร้อยละเด็กเติบโตดี สูงดีสมส่วน จากสูตร
= จำนวนเด็กน้ำหนักตามเกณฑ์และสูงดีสมส่วน
จำนวนเด็กที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด

x  ๑๐๐

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. สมุดบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก
๒. กราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก)
๓. ข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตเป็นรายบุคคล
๔. สรุปจำนวนและร้อยละของเด็กมีน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ
๕. สรุปจำนวนและร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วน (ดูจากส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และ
น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง)
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๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย
รายการพิจารณา
๑. กิน นอน ออกกำลังกาย เล่น และเรียนรู้อย่างเป็นเวลาเหมาะสมตามวัย
๒. การรักษาความสะอาดและป้องกันโรค 
๓. การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
รายละเอียดการพิจารณา
เด็กทุกคนต้องได้รับการฝึกลักษณะนิสัยสำคัญๆ ที่จะทำให้เป็นผู้มีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เด็กต้องได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอผ่านการเล่น
และกิ จ กรรมประจำวั น ที่ เ หมาะกั บ วั ย เพื่ อ ให้ เ ด็ ก มี สุ ข นิ สั ย ที่ ดี แ ละบรรลุ ต ามจุ ด หมายของ
หลักสูตร เช่น
- ล้างมืออย่างถูกวิธีให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย
- รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกวัน
- ปิดปากเวลาไอหรือจาม
- ขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระในส้วม
- รู้จักทิ้งขยะให้ถูกที่
- ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
- กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอั น ตราย และหลี ก เลี่ ย งอาหารรสจั ด หรื อ
สีฉูดฉาด
- ใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกัน
- ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท
- รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
- ออกกำลังกายเป็นประจำ 
- จิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 
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ตัวอย่าง
สุขนิสัยที่ดี

อายุ

๑. มีสุขภาพอนามัย
๓-๔ ปี
สุขนิสัยที่ดี
				

๒. รักษาความปลอดภัย
		 ของตนเองและผู้อื่น

สภาพที่พึงประสงค์
- ยอมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำสะอาด
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
- ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากใช้หอ้ งน้ำห้องส้วม
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
- นอนพักผ่อนเป็นเวลา
- ออกกำลังกายเป็นเวลา

๔-๕ ปี

- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำสะอาด
ได้ด้วยตนเอง
- ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง
- นอนพักผ่อนเป็นเวลา
- ออกกำลังกายเป็นเวลา

๕-๖ ปี

- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลายชนิดและดื่มน้ำสะอาด
ได้ด้วยตนเอง
- ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากใช้ห้องน้ำห้องส้วม
ด้วยตนเอง
- นอนพักผ่อนเป็นเวลา
- ออกกำลังกายเป็นเวลา

๓-๔ ปี

- เล่นและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

๔-๕ ปี

- เล่นและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง 

๕-๖ ปี

- เล่น ทำกิจกรรม และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 

(คัดลอกจาก : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐, หน้า ๒๗)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. บันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็ก
๒. แบบการสังเกตพฤติกรรม
๓. แบบบันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล
๔. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม
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๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ
รายการพิจารณา
เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ
รายละเอียดการพิจารณา
เด็กอายุ ๓-๖ ปึได้รับการตรวจฟัน และบันทึกไว้เป็นรายบุคคล
ไม่ผ่าน (๐) ฟันไม่ผุ (Caries free)* น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ 
ผ่าน (๑)
ฟันไม่ผุ (Caries free) ร้อยละ ๔๐-๕๐
ดี (๒)
ฟันไม่ผุ (Caries free) ร้อยละ ๕๐-๕๕
ดีมาก (๓) ฟันไม่ผุ (Caries free) มากกว่าร้อยละ ๕๕
* ฟันไม่ผุ Caries free หมายถึง ปราศจากฟันผุ การอุดฟัน และการถอนฟัน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. บันทึกผลการตรวจสุขภาพเด็ก
๒. บันทึกผลการตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย
๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน
รายการพิจารณา
ผลการประเมินพัฒนาการอย่างคัดกรองทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่
(GM), พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย (FM), พัฒนาการด้านการรับรู้และ
เข้าใจภาษา (RL), พัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (EL), พัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้า
สังคม (PS)
รายละเอียดการพิจารณา
ผลการประเมินพัฒนาการอย่างคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมื่อเด็กอายุ ๔๒ เดือน
ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and
Promotion Manual (DSPM) คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี(๓.๒.๑ข_๑) และคู่มือการคัดกรอง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง ๖ ปี ของ กทม.(๓.๒.๑ข_๒) (โดยใช้แบบคัดกรองช่วงอายุ 
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๖๐-๗๒ เดือน ในการคัดกรอง) ซึ่งจะสรุปผลได้ว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการสมวัย หรือสงสัยว่า
ล่าช้า
คิดรายละเอียดร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยจากเด็กทั้งหมด
คำนิยาม
เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับการประเมินพัฒนาการ และผลการ
ประเมิน ผ่านครบ ๕ ด้าน โดยใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
รวมถึงเด็กที่ตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า และได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
และประเมินซ้ำผลการประเมินผ่านทั้ง ๕ ด้าน ภายใน ๓๐ วัน 
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) หมายถึง แบบประเมิน
พัฒนาการเด็กตัง้ แต่แรกเกิดถึง ๕ ปี เป็นการประเมินอย่างเป็นระบบจากพฤติกรรม พัฒนาการตาม
อายุของเด็กใน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย
ด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา ด้านการใช้ภาษาสมวัย ด้านการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม
คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี หมายถึง คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM) ที่ขยายเพิ่มจากอายุ ๕ ปี จนถึง ๖ ปี ซึ่งมี ๒ ส่วน คือ แบบบันทึกการเฝ้าระวัง
Surveillance ๑๕ ข้อ ขยายเพิ่มจากอายุ ๕ ปี แบ่งเป็น ๓ ช่วงอายุ ๕-๕.๖ ปี ๕.๖-๖ ปี และ 

๖-๖.๖ ปี*๕ และแบบบันทึกการคัดกรอง Screening ๘ ข้อ สำหรับช่วงอายุ ๕ ปี*๖
๑. ผู้ ดู แ ลเด็ ก ในสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ต้ อ งสนั บ สนุ น หรื อ นำพาเด็ ก ให้ เจ้ า หน้ า ที่
สถานบริการทางแพทย์ในเขตพื้นที่ประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กเมื่อเด็กอายุ
ครบตาม ๔ ช่วงวัย (๙, ๑๘, ๓๐, และ ๔๒ เดือน) และเด็กที่สงสัยล่าช้าเมื่อ
เดือนก่อน เพื่อติดตามและประเมินพัฒนาการซ้ำภายใน ๓๐ วัน
๒. สถานบริการทางการแพทย์ทุกระดับ จะนำข้อมูลการการประเมินพัฒนาการเด็ก 

		 บันทึกในโปรแกรมบันทึกข้อมูลของสถานบริการฯ จัดทำสรุปรายงานและประเมินผล
		 ตามเกณฑ์ และคืนข้อมูลให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหล่งข้อมูล
สถานบริการทางการแพทย์ทกุ แห่ง/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/หรือหน่วยงานทีเ่ ทียบเท่า
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
				

(A+B) x  ๑๐๐
C

A  คือ  จำนวนเด็กที่ผลการคัดกรองพัฒนาการปกติตามวัย 
B  คือ  จำนวนเด็กที่สงสัยล่าช้าแต่หลังการกระตุ้น ๓๐ วัน ประเมินได้ปกติ
C  คือ  จำนวนเด็กทั้งหมดที่ได้รับการคัดกรอง
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๒. คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี 
๓. แบบบั น ทึ ก การคั ด กรองและส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ตามช่ ว งอายุ โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ช่วงอายุ ๓-๖ ปี)
๔. คู่มือการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-๖ ปี ของ กทม.*๗
๕. กราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก)

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
๓.๓.๑ ข เด็กมีพฒ
ั นาการด้านการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ สามารถเคลือ่ นไหว และทรงตัวได้ตามวัย
รายการพิจารณา
เด็กมีพฤติกรรมพัฒนาการที่ก้าวหน้าตามวัยด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถ
เคลื่ อ นไหวและทรงตั ว ได้ ต ามวั ย ซึ่ ง จะเป็ น พื้ น ฐานที่ ดี ข องการออกกำลั ง กาย อิ ริ ย าบถ 

ความคล่องตัวและกีฬา
รายละเอียดการพิจารณา
เด็กมีพฤติกรรมพัฒนาการที่ก้าวหน้าตามวัยด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถ
เคลื่ อ นไหวและทรงตั ว ได้ ต ามวั ย ซึ่ ง จะเป็ น พื้ น ฐานที่ ดี ข องการออกกำลั ง กาย อิ ริ ย าบถ 

ความคล่องตัวและกีฬา
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ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่

อายุ

สภาพที่พึงประสงค์

เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว
ประสานสัมพันธ์ และทรงตัวได้

๓-๔ ปี

-

เดินตามแนวที่กำหนดได้
กระโดดสองขา ขึ้นลงอยู่กับที่ได้
วิ่งแล้วหยุดได้
รับลูกบอลโดยใช้มือและลำตัวช่วย

๔-๕ ปี

-

เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้
กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้โดยไม่เสียการทรงตัว
วิ่งหลบสิ่งกีดขวางได้
รับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสองข้าง

๕-๖ ปี

- เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้ 
โดยไม่ต้องกางแขน
- กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่เสียการทรงตัว
- วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว
- รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้

(คัดลอกจาก : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐, หน้า ๒๘)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๒. คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี 
๓. แบบบั น ทึ ก การเฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ตามช่ ว งอายุ โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ช่วงอายุ ๓-๕ ปี)
๔. คู่มือการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-๖ ปี ของ กทม. (ใช้แบบ
คัดกรองเด็กอายุ ๖๐-๗๒ เดือน)
๕. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. แบบการสังเกตพฤติกรรม
๗. แบบบันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล
๘. แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล
๙. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม
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๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตากับมือ
ตามวัย
รายการพิจารณา
เด็ ก มี พ ฤติ ก รรมพั ฒ นาการที่ ก้ า วหน้ า ตามวั ย ด้ า นการใช้ ก ล้ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก และ
การประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีของการทำงานละเอียด การแก้ไข
ปัญหา กิจวัตรประจำวัน และการอ่านเขียน
รายละเอียดการพิจารณา
เด็ ก มี พ ฤติ ก รรมพั ฒ นาการที่ ก้ า วหน้ า ตามวั ย ด้ า นการใช้ ก ล้ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก และ
การประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีของการทำงานละเอียด การแก้ไข
ปัญหา กิจวัตรประจำวัน และการอ่านเขียน
ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก
ใช้มือ-ตา ประสานสัมพันธ์กัน

อายุ

สภาพที่พึงประสงค์

๓-๔ ปี

- ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได้โดยใช้มือเดียว
- เขียนรูปวงกลมตามแบบได้
- ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เซนติเมตรได้

๔-๕ ปี

- ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงได้
- เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน
- ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ เซนติเมตรได้

๕-๖ ปี

- ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้
- เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน
- ร้อยวัสดุทมี่ รี ขู นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๕ เซนติเมตรได้

			

(คัดลอกจาก : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐, หน้า ๒๘)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๒. คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี 
๓. แบบบั น ทึ ก การเฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ตามช่ ว งอายุ โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ช่วงอายุ ๓-๕ ปี)
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๔. คู่มือการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-๖ ปี ของ กทม. (ใช้แบบ
คัดกรองเด็กอายุ ๖๐-๗๒ เดือน)
๕. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. แบบการสังเกตพฤติกรรม
๗. แบบบันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล
๘. แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล
๙. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อื่นได้สมวัย
รายการพิจารณา
เด็กมีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างอิสระ ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดง
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย
รายละเอียดการพิจารณา
เด็กมีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างอิสระ ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดง
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย ซึ่งเป็นพื้นฐานอัตมโนทัศน์ (self esteem) และ
บุคลิกลักษณะ (personality)
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คุณลักษณะ
๑. แสดงออกทางอารมณ์
ได้อย่างเหมาะสม
		

๒. มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อื่น

อายุ

สภาพที่พึงประสงค์

๓-๔ ปี

แสดงออกอารมณ์ความรูส้ กึ ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์

๔-๕ ปี

แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตามสถานการณ์

๕-๖ ปี

แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์
อย่างเหมาะสม

๓-๔ ปี

- กล้าพูดกล้าแสดงออก
- แสดงความพอใจในผลงานตนเอง

๔-๕ ปี

- กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์
- แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเอง

๕-๖ ปี

- กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
- แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเอง
และผู้อื่น

(คัดลอกจาก : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐, หน้า ๒๘)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๒. คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี 
๓. แบบบั น ทึ ก การเฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ตามช่ ว งอายุ โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ช่วงอายุ ๓-๕ ปี)
๔. คู่มือการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-๖ ปี ของ กทม. (ใช้แบบ
คัดกรองเด็กอายุ ๖๐-๗๒ เดือน)
๕. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. แบบการสังเกตพฤติกรรม
๗. แบบบันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล
๘. แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล
๙. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม
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๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การทำงาน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
รายการพิจารณา
เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การทำงาน ศิลปะ
ดนตรี กีฬา
รายละเอียดการพิจารณา
เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การทำงาน ศิลปะ
ดนตรี กีฬา โดยให้เด็กได้รับประสบการณ์ต่างๆ เช่น การฟังเพลง การร้องเพลง การแสดงปฏิริยา
โต้ตอบเสียงดนตรี การเล่นดนตรีประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี การเล่น
และทำงานรวมกับผู้อื่น การร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน การเล่นอิสระ การเล่น
บทบาทสมมติ การเล่นรายบุคคลและรายกลุ่ม การเล่นตามมุมประสบการณ์ การเล่นนอก
ห้องเรียน การทำกิจกรรมศิลปะต่างๆ การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม เป็นต้น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๒. คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี 
๓. แบบบั น ทึ ก การเฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ตามช่ ว งอายุ โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ช่วงอายุ ๓-๕ ปี)
๔. คู่มือการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-๖ ปี ของกทม. 
(ใช้แบบคัดกรองเด็กอายุ ๖๐-๗๒ เดือน)
๕. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. แบบการสังเกตพฤติกรรม
๗. แบบบันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล
๘. แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล
๙. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม
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๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำตามข้อตกลง คำนึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย
รายการพิจารณา
เด็ ก สามารถอดทน รอคอย ควบคุ ม ตนเอง ยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจ ทำตามข้ อ ตกลง คำนึ ง ถึ ง
ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย
รายละเอียดการพิจารณา
เด็ ก สามารถอดทน รอคอย ควบคุ ม ตนเอง ยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจ รู้ จั ก ประหยั ด อดออม 

ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำตามข้อตกลง คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการรักษาระเบียบวินัย
การควบคุมตนเอง ไม่หุนหันพลันแล่น และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
* การอดทนรอคอย เช่น รอทำกิจกรรมพร้อมเพื่อน การเข้าแถวตามลำดับ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๒. คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี 
๓. แบบบั น ทึ ก การเฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ตามช่ ว งอายุ โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ช่วงอายุ ๓-๕ ปี) 
๔. คู่มือการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-๖ ปี ของกทม. 
(ใช้แบบคัดกรองเด็กอายุ ๖๐-๗๒ เดือน)
๕. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. แบบการสังเกตพฤติกรรม
๗. แบบบันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล
๘. แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล
๙. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์
๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
ได้สมวัย
รายการพิจารณา
เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
ได้สมวัย
รายละเอียดการพิจารณา
เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
ได้ ส มวั ย โดยที่ เ ด็ ก สามารถพู ด เล่ า เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ตนเอง พู ด อธิ บ ายสิ่ ง ของ เหตุ ก ารณ์ 

ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ พูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระทำต่างๆ พูดเรียงลำดับคำ
เพื่อใช้ในการสื่อสารได้ เป็นต้น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ประเมินคุณภาพเด็กทางด้านพัฒนาการโดยดูผลงาน จากการสังเกตพฤติกรรม 

การแสดงออก และการตอบสนองของเด็ก โดยไม่ใช้แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด
๒. บันทึกการสังเกต ติดตามพฤติกรรมความสามารถในการเรียนรู้ 
๓. แบบการสังเกตพฤติกรรม
๔. แบบบันทึกพัฒนาการรายบุคคล
๕. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม
๖. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
๗. คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี 
๘. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๙. แฟ้มสะสมผลงานของเด็กที่แสดงถึงความก้าวหน้าของพัฒนาการ (คำพูด การเล่น 

ศิลปะ ดนตรี)
๑๐. บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้
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๓.๕.๒ ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ จำนวน
		 มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย
รายการพิจารณา
เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ จำนวน มิติ
สัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย
รายละเอียดการพิจารณา
เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ จำนวน มิติ
สัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย เช่น การสังเกต บอก คัดแยก จัดกลุ่ม นับ ชั่ง ตวง วัด 

สิ่งต่างๆ สามารถจับคู่ เปรียบเทียบ เรียงลำดับสิ่งต่างๆ ตามลักษณะความยาว ความสูง น้ำหนัก
ปริมาตร สามารถบอกและเรียงลำดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตามช่วงเวลาได้ เป็นต้น 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ประเมินคุณภาพเด็กทางด้านพัฒนาการโดยดูผลงาน จากการสังเกตพฤติกรรม 

การแสดงออก และการตอบสนองของเด็ก โดยไม่ใช้แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด
๒. บันทึกการสังเกต ติดตามพฤติกรรมความสามารถในการเรียนรู้ 
๓. แบบการสังเกตพฤติกรรม
๔. แบบบันทึกพัฒนาการรายบุคคล
๕. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม
๖. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
๗. คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี 
๘. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๙. แฟ้มสะสมผลงานของเด็กที่แสดงถึงความก้าวหน้าของพัฒนาการ (คำพูด การเล่น 

ศิลปะ ดนตรี)
๑๐. บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้
๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย
รายการพิจารณา
เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย
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รายละเอียดการพิจารณา
เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย เช่น การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุ และ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำ การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าง
มีเหตุผล การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจและมีส่วนร่วม
ในกระบวนการแก้ปัญหา เป็นต้น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ประเมินคุณภาพเด็กทางด้านพัฒนาการโดยดูผลงาน จากการสังเกตพฤติกรรม 

การแสดงออก และการตอบสนองของเด็ก โดยไม่ใช้แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด
๒. บันทึกการสังเกต ติดตามพฤติกรรมความสามารถในการเรียนรู้ 
๓. แบบการสังเกตพฤติกรรม
๔. แบบบันทึกพัฒนาการรายบุคคล
๕. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม
๖. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
๗. คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี 
๘. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๙. แฟ้มสะสมผลงานของเด็กที่แสดงถึงความก้าวหน้าของพัฒนาการ (คำพูด การเล่น 

ศิลปะ ดนตรี)
๑๐. บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้
๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย
รายการพิจารณา
เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย
รายละเอียดการพิจารณา
เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกได้สมวัย โดยที่เด็กมีการรับรู้ และ
แสดงความคิด ความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ้นงาน มีการแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ภาษา ท่าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ มีการสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุ
ที่หลากหลาย เป็นต้น
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ประเมินคุณภาพเด็กทางด้านพัฒนาการโดยดูผลงาน จากการสังเกตพฤติกรรม 

การแสดงออก และการตอบสนองของเด็ก โดยไม่ใช้แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด
๒. บันทึกการสังเกต ติดตามพฤติกรรมความสามารถในการเรียนรู้ 
๓. แบบการสังเกตพฤติกรรม
๔. แบบบันทึกพัฒนาการรายบุคคล
๕. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม
๖. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
๗. คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี 
๘. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๙. แฟ้มสะสมผลงานของเด็กที่แสดงถึงความก้าวหน้าของพัฒนาการ (คำพูด การเล่น  

ศิลปะ ดนตรี)
๑๐. บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้
๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ทำกิจกรรมให้สำเร็จสมวัย
รายการพิจารณา
เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย หรือสิ่งที่อยากทำเอง
ให้สำเร็จสมวัย ตั้งใจ จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่ ต่อเนื่องหรือจนเสร็จตามวัย
รายละเอียดการพิจารณา
เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน เล่น ประดิษฐ์สิ่งของ หรือกิจกรรม
งานบ้านเล็กๆ น้อยๆ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ฯลฯ ที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จสมตามวัย เป็นต้น 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ประเมินคุณภาพเด็กทางด้านพัฒนาการโดยดูผลงาน จากการสังเกตพฤติกรรม 

การแสดงออก และการตอบสนองของเด็ก โดยไม่ใช้แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด
๒. บันทึกการสังเกต ติดตามพฤติกรรมความสามารถในการเรียนรู้ 
๓. แบบการสังเกตพฤติกรรม
๔. แบบบันทึกพัฒนาการรายบุคคล
๕. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม
๖. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
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๗. คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี 
๘. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๙. แฟ้มสะสมผลงานของเด็กที่แสดงถึงความก้าวหน้าของพัฒนาการ (คำพูด การเล่น 

ศิลปะ ดนตรี)
๑๐. บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร
๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย
รายการพิจารณา
เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย
รายละเอียดการพิจารณา
เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 
อายุ ๓-๔ ปี ฟังผู้อื่นพูดจนจบ และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง เล่าเรื่องด้วย
ประโยคสั้นๆ ได้
อายุ ๔-๕ ปี ฟังผู้อื่นพูดจนจบ และสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง เล่าเรื่อง
เป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง
อายุ ๕-๖ ปี ฟังผู้อื่นพูดจนจบ และสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงเรื่องที่
ฟัง เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีการติดตามและบันทึกการใช้ภาษาของเด็กอย่างสม่ำเสมอ 
๒. บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้
๓. แบบการสังเกตพฤติกรรม
๔. แบบบันทึกพัฒนาการรายบุคคล
๕. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม
๖. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
๗. คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี 
๘. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๙. มีการติดตามและบันทึกการใช้ภาษาของเด็กอย่างสม่ำเสมอ
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๓.๖.๒ ข เด็กมีทกั ษะในการดูรปู ภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รูจ้ กั ตัวอักษร การคิดเขียนคำ
		 และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ
รายการพิจารณา
เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดเขียนคำ
และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ
รายละเอียดการพิจารณา
เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดเขียนคำ*
และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ 
เด็กอายุ ๓-๔ ปี อ่านภาพและพูดข้อความด้วยภาษาของตน
เด็กอายุ ๔-๕ ปี อ่านภาพ สัญลักษณ์ คำ พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามองข้อความ
ตามบรรทัด
เด็กอายุ ๕-๖ ปี อ่านภาพ สัญลักษณ์ คำ ด้วยการชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้น
หรือจุดจบของข้อความ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีการติดตามและบันทึกการใช้ภาษาของเด็กอย่างสม่ำเสมอ 
๒. บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้
๓. แบบการสังเกตพฤติกรรม
๔. แบบบันทึกพัฒนาการายบุคคล
๕. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม
๖. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
๗. คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี 
๙. มีการติดตามและบันทึกการใช้ภาษาของเด็กอย่างสม่ำเสมอ
๘. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐

222
197-304.indd 222

6/11/19 11:04:08 AM

๓.๖.๓ ข เด็ ก มี ทั ก ษะการวาด การขี ด เขี ย นตามลำดั บ ขั้ น ตอนพั ฒ นาการสมวั ย นำไปสู่
		 การขีดเขียนคำที่คุ้นเคย และสนใจ
รายการพิจารณา
เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย นำไปสู่การขีดเขียน
คำที่คุ้นเคย และสนใจ
รายละเอียดการพิจารณา
เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย นำไปสู่การขีดเขียน
คำที่คุ้นเคยและสนใจ โดยเด็กอายุ ๓-๔ ปี ขีดเขียนอย่างมีทิศทาง เด็กอายุ ๔-๕ ปี เขียนคล้าย
ตัวอักษร และเด็กอายุ ๕-๖ ปี เขียนชื่อตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีการติดตามและบันทึกการใช้ภาษาของเด็กอย่างสม่ำเสมอ
๒. บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้
๓. แบบการสังเกตพฤติกรรม
๔. แบบบันทึกพัฒนาการรายบุคคล
๕. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม
๖. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๗. คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี
๘. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๙. มีการติดตามและบันทึกการใช้ภาษาของเด็กอย่างสม่ำเสมอ
๓.๖.๔ ข เด็ ก มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารอย่ า งเหมาะสมตามวั ย โดยใช้ ภ าษาไทยเป็ น หลั ก
		 และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย
รายการพิจารณา
เด็ ก มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารอย่ า งเหมาะสมตามวั ย โดยใช้ ภ าษาไทยเป็ น หลั ก และมี
ความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย
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รายละเอียดการพิจารณา
เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการพูดคุย
สนทนา สื่อความหมาย และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย ซึ่งอาจเป็นภาษาท้องถิ่น หรือภาษา
ต่างประเทศ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีการติดตามและบันทึกการใช้ภาษาของเด็กอย่างสม่ำเสมอ 
๒. บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้
๓. แบบการสังเกตพฤติกรรม
๔. แบบบันทึกพัฒนาการรายบุคคล
๕. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม
๖. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๗. คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี
๘. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๙. มีการติดตามและบันทึกการใช้ภาษาของเด็กอย่างสม่ำเสมอ

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓.๗ ข เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคม คุณธรรม มีวนิ ยั และความเป็นพลเมืองดี
๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่าง
		 ระหว่างบุคคล
รายการพิจารณา
เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
รายละเอียดการพิจารณา
เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัยจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทาง
สังคม เช่น การเล่น การทำงานกับผูอ้ นื่ หรือกลุม่ เพือ่ น และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
๒. บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้
๓. แบบบันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล
๔. สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย (๓-๕ ปี)
๕. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
๖. คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี
๗. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๗.๒ ข เด็ ก มี ค วามเมตตา กรุ ณ า มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและส่ ว นรวม
		 และมีค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย
รายการพิจารณา
เด็กมีความเมตตา กรุณา วินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีค่านิยม
ที่พึงประสงค์สมวัย
รายละเอียดการพิจารณา
๑. เด็กแสดงความรักเพื่อนและเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง และแสดงความเอื้ออาทรด้วย
การปลอบใจช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นและสั ต ว์ เ ลี้ ย งที่ เจ็ บ หรื อ ลำบาก ระหว่ า งเล่ น และ
		 ทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ทำร้าย ว่าร้าย เอารัดเอาเปรียบต่อคน สัตว์ และทำลายสิง่ ของ 
๒. ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎระเบียบของห้อง ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน
อนุบาล สามารถบอกได้ว่าสิ่งของใดเป็นของตนหรือของผู้อื่น เล่นของเล่นแล้ว
เก็บเข้าที่ เข้าแถวเมื่อต้องรับของหรือซื้อของ รับผิดชอบช่วยเหลือ และดูแลตัวเอง
ทำกิจวัตรประจำวัน ทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ 
๓. เด็กรู้จักหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในบ้านชุมชน และกฎจราจรเบื้องต้นในการ
เดินทาง เช่นการใช้ทางม้าลาย สัญญาณจราจร
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
๒. บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้
๓. แบบบันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล
๔. สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย (๓-๕ ปี)
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๕. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
๖. คูม่ ือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี
๗. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม แก้ไข
		 ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
รายการพิจารณา
๑. เด็กรู้จักเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม 
๒. เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม แสดงความเป็นตัวเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
๓. แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
รายละเอียดการพิจารณา
๑. เด็กเริ่มเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มได้ตามวัย โดยที่มีครูแนะนำ
๒. ต่อมาเด็กทำได้เองในการตกลงเป้าหมาย แบ่งหน้าที่ มีกติกาในการช่วยกัน หรือ
แข่งกันอย่างยุติธรรม และทำอย่างต่อเนื่องจนเสร็จ
๓. เป็นได้ทงั้ ผูน้ ำและผูต้ ามสับเปลีย่ นกันไป แสดงความเป็นตัวเองและรับฟังความคิดเห็น
		 ของผู้อื่น ร่วมกันตัดสินใจเลือกทำในทางที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่ม 
๔. แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ เช่น ประนีประนอม ต่อรองโดยไม่ใช้ความก้าวร้าว
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
๒. บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้
๓. แบบบันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล
๔. สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย
๕. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
๖. คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี
๗. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
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๓.๗.๔ ข เด็ ก ภาคภู มิ ใจที่ เ ป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ใ นครอบครั ว ชุ ม ชน สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย
		 และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน
รายการพิจารณา
เด็ ก ภาคภู มิ ใจที่ เ ป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ใ นครอบครั ว ชุ ม ชน สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย และ
ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน
รายละเอียดการพิจารณา
๑. เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว รู้สถานภาพของตน เช่น บอกว่าเป็น
ลูกของพ่อแม่ เป็นหลานตาชูที่ขายอาหาร โตขึ้นจะเป็นหมอเหมือนป้า
๒. เด็กรู้ชื่อและบอกลักษณะของชุมชน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เล่าถึงสิ่งที่ชอบ 

และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวม 
๓. ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน บอกได้ว่าเป็น
คนไทย/อยู่ในประเทศไทย ร้องเพลงชาติ รู้จักเคารพธงชาติไทย รู้ชื่อประเทศ
เพื่อนบ้านที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
๒. บันทึกการติดตามประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้
๓. แบบบันทึกพัฒนาการตามวัยรายบุคคล
๔. สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย (๓-๕ ปี)
๕. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
๖. คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี
๗. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
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เอกสารอ้างอิง, Website, QR Code
มาตรฐานด้านที่ ๓
หมายเลขเอกสาร

รายการ

๓.๑.๑ ก_๑,
๓.๑.๑ ข_๑

๑. คู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ
๒. โปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก (Bureau of Nutrition - 

Growth Surveillance Program: BNutri-GSP) 
๓. Motion graphic รู้ได้อย่างไรว่าลูกสูงดีสมส่วน

๓.๒.๑ ก_๒
		

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion Manual 

(DSPM) 
http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filename=DSPM60_Book

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
Developmental Surveillance and Promotion Manual: 

DSPM ขยายอายุ ๕-๖ ปี (DSPM+) 
http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=169&
filename=download
		
๓.๒.๑ ข_๒
สำนั ก อนามั ย กรุ ง เทพมหานคร. คู่ มื อ การคั ด กรองและส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
		
การ เด็กแรกเกิด - ๖ ปี. (ใช้แบบคัดกรองเด็กอายุ ๖๐-๗๒ เดือน)
๓.๒.๑ ข_๑
เด็กปฐมวัย

๓.๓.๑ ข_๑
		

กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐.
กรุงเทพ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด., ๒๕๖๐
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ภาคผนวก
มาตรฐานด้านที่ ๓
สัญลักษณ์

ภาคผนวก

*๑
(๓.๑.๑ ก)

กราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุ ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก) 

*๒
(๓.๑.๑ ก)
(๓.๑.๑ ข)
	

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)

*๓
(๓.๑.๑ ก)

แบบบันทึกการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

*๔
(๓.๒.๒ ก)

แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่/ 
ผู้ปกครอง/ ครู/ ผู้ดูแลเด็ก

*๕
(๓.๒.๑ ข)

DSPM+ แบบบันทึกการเฝ้าระวัง Surveillance ๑๕ ข้อ ขยายเพิ่มจากอายุ ๕ ปี แบ่งเป็น
๓ ช่วงอายุ ๕-๕.๖ ปี ๕.๖-๖ ปี และ ๖-๖.๖ ปี

*๖
(๓.๒.๑ ข)

DSPM+ แบบบันทึกการคัดกรอง Screening ๘ ข้อ สำหรับช่วงอายุ ๕ ปี

229
197-304.indd 229

6/11/19 11:04:10 AM

สัญลักษณ์
*๗
(๓.๒.๑ข)

ภาคผนวก
คู่มือการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-๖ ปี ของ กทม. 
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*๑ (๓.๑.๑ ก) กราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก)
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*๓ (๓.๑.๑ ก) แบบบันทึกการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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*๔ (๓.๒.๒ ก) แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก
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*๕ (๓.๒.๑ข) DSPM+ แบบบันทึกการเฝ้าระวัง Surveillance ๑๕ ข้อ ขยายเพิ่มจากอายุ ๕ ปี แบ่งเป็น ๓ ช่วงอายุ
๕-๕.๖ ปี ๕.๖-๖ ปี และ ๖-๖.๖ ปี
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*๖ (๓.๒.๑ข) DSPM+ แบบบันทึกการคัดกรอง Screening ๘ ข้อ สำหรับช่วงอายุ ๕ ปี
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ภาคผนวก ๒

แบบบันทึกการประเมิน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
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ID NO.

แบบบันทึกการประเมิน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
วันที่ประเมิน วันที่……….....เดือน........................พ.ศ..............
ผู้ตอบแบบประเมิน ชื่อ ................................................................สกุล ........................................................
ตำแหน่ง ..................................................................หน่วยงาน ....................................................................
โทรศัพท์/มือถือ ............................................ อีเมล์ …………………..…………ID Line ……………..……….………
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ชื่อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย......................................................................................................................
ที่ตั้ง/ชื่ออาคาร……………………………………….เลขที่..................หมู่ที่/หมู่บ้าน…….....................................
ซอย…………………………………ถนน…………………...........…………ตำบล/แขวง……………………….....………....
อำเภอ/เขต…..……………….……..………จังหวัด……….……………………………รหัสไปรษณีย์ ......................... 
หมายเลขโทรศัพท์....................................................โทรสาร...................................................................
อีเมล์.....................................................เว็บไซต์.......................................................................................
๒. สังกัด ( ) ภาครัฐ โปรดระบุ……………………………………………......…………………………..............……….
( ) เอกชน โปรดระบุ……………………………..………..( ) อื่นๆ................................................
๓. เปิดดำเนินการเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)...........................................................................................................
๔. หัวหน้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/ โรงเรียนระดับอนุบาล/ ผู้รับใบอนุญาต 
ชื่อ..........................................................................................สกุล..........................................................
อีเมล์………...………...........................................................โทรศัพท์/มือถือ..............................................
วุฒิการศึกษา ( )  ๑. สาขาปฐมวัย คือ..............................................................................................
( )  ๒. สาขาอื่น………………………..............................................................…………...... 
๕. รับเด็กตั้งแต่อายุ……............... เดือน/ปี ถึง ……..…….......ปี
จำนวนเด็กทั้งหมด...............คน เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ/ที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า...............คน
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๕.๑ แบ่งตามช่วงอายุของเด็ก
			
จำนวน (คน)
ช่วงอายุเด็ก
		
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ*/ ครู/
เมื่อเริ่มปีการศึกษาปัจจุบัน
ชาย หญิง รวม
				
ที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า ผู้ดูแล
๑) ทารกแรกเกิด 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
(* เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)

๕.๒ ช่วงอายุเด็กที่ท่านดูแล.....................ปี จำนวนพี่เลี้ยง/ผู้ดูแลเด็ก......................คน 
ต่อจำนวนเด็ก.........................คน
๕.๓ จำนวนเฉลี่ยที่รับเด็กเข้าในรอบปี …………….…………..คน 
๕.๔ จำนวนเด็กลาออกกลางคันในรอบปี ……………….…....คน
๕.๕ จำนวนเด็กที่ออกต่อปี ...............................................คน
๕.๖ แบ่งตามระดับชั้น 
		
 ระดับชั้น
(

)  ๑. ทารกขวบปีแรก

(

)  ๒. วัยเตาะแตะ (อายุ ๑–๒ ปี)

(

)  ๓. เตรียมอนุบาล

(

)  ๔. อนุบาล ๑

(

)  ๕. อนุบาล ๒

(

)  ๖. อนุบาล ๓

(

)  ๗. อื่นๆ ………………………....

จำนวนห้อง

จำนวนเด็กต่อห้อง (คน)
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๖. อัตรากำลังผู้ปฏิบัติงาน 
เพศ			 ระดับการศึกษา (คน)		
ประเภทบุ
ค
ลากร
		
ต่ำกว่า ปริญญาตรี
สูงกว่า
ชาย หญิง
				
ปริญญาตรี		
ปริญญาตรี

อายุ
เฉลี่ย
(ปี)			

หัวหน้าสถาน/ผู้ดำเนินกิจการ
รองหัวหน้าสถาน
*ครู
ผู้ดูแลเด็ก/พี่เลี้ยงเด็ก
ผู้ประกอบอาหาร
พนักงานทำความสะอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย
คนสวน
พนักงานขับรถ
บุคลากรอื่นๆ ระบุ…….…………..
* ครูมีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน ………………………….คน

๖.๑ ครู/ผู้ดูแลเด็ก/พี่เลี้ยงที่สอนตรงตามวิชาเอก สาขาอนุบาลศึกษา/การศึกษาปฐมวัย ...........คน
คิดเป็นร้อยละ ................
๖.๒ ครู / ผู้ ดู แ ลเด็ ก /พี่ เ ลี้ ย งที่ ส อนสาขาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ระบุ วุ ฒิ … ……………..จำนวน …….…..คน 

คิดเป็นร้อยละ .................
๗. ค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการดำเนินการ 
๗.๑ ค่าใช้จา่ ยงบประมาณในการดำเนินการของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนีไ้ ด้รบั จาก (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
( )  ๑) หน่วยงานต้นสังกัด .............................................. 
( )  ๒) รัฐ ผ่านกระทรวง ..........................................................
( )  ๓) ผู้ปกครองของเด็ก ............................................... 
( )  ๔) อื่นๆ โปรดระบุ ..............................................................
๗.๒ ในปีที่ผ่านมา สถานะทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายเป็นอย่างไร 
( ) ๑) เพียงพอ ( ) ๒) ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ..........................................................................
๘. ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมาท่านมีการประเมินผลการดำเนินงาน/ ประกันคุณภาพภายใน 
( ) ๘.๑ มี
( ) ๘.๒ ไม่มี
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แบบบันทึกการประเมิน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการประเมิน
คำชี้แจง โปรดพิจารณาข้อมูลจากเอกสารหมายเลข ๑ และนำผลการประเมินที่ได้จากแต่ละตัวบ่งชี้และ
ข้อย่อยมาบันทึก โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องผลการประเมิน และรวมคะแนนของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ ตามตัวอย่างด้านล่างนี้
		

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน		 คะแนนการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

๐

๑

๒

๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ

รวม

✓	

๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

๓

๕

✓

✓				

มาตรฐานด้านที่ ๑
การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
		

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน		 คะแนนการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

๐

๑

๒

๓

รวม

๐

๑

๒

๓

รวม

๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงาน
		
ที่สังกัด
๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ
๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/
ผู้ดำเนินกิจการ มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสม 
และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนา 
เด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม
๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็ก
อย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน		 คะแนนการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย

๐

๑

๒

๓

รวม

๐

๑

๒

๓

รวม

๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย
อย่างเป็นระบบ
๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณ
และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น 
และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร
๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ
๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ 
สะอาด เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก
๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย
๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติ
ตามความเสี่ยงของพื้นที่
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้
๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโต
ของเด็ก และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น
๑.๔.๒ มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน 
ตรวจสุขภาพประจำปี และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
๑.๔.๓ อาคารต้องมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวัน
ของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์
๑.๔.๔ จัดให้มีพื้นที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือ
ให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสม
กับการใช้งานของเด็ก
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน		 คะแนนการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ (ต่อ)

๐

๑

๒

๓

รวม

๐

๑

๒

๓

รวม

๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
สถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะ 
สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค
๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอ
กับการใช้งานของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาด 
และปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว 
และชุมชน มีส่วนร่วม
๑.๕.๓ ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้
แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาตรฐานด้านที่ ๑ มีคะแนนรวม

คะแนน

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐
๗๘	
มาตรฐานด้านที่ ๑ มีจำนวนตัวบ่งชี้ ที่ต้องปรับปรุง

ข้อ
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มาตรฐานด้านที่ ๒
ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
		

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน		 คะแนนการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

๐

๑

๒

๓

รวม

๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
		
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการดำเนินงานและประเมินผล 					
๒.๑.๒ จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น
ที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย
๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการ
ตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ 
ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น
๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัด
สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ 
เหมาะสม ปลอดภัย
๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ 
เพื่อใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็ม
ตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ

๐

๑

๒

๓

รวม

๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วน
ในปริมาณที่เพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกิน
ที่เหมาะสม
๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม
ในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาด
ของร่างกาย ฟันและช่องปากเพื่อคัดกรองโรค
และการบาดเจ็บ
๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล 
บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง
๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา 
หู ตามกำหนด 

271
197-304.indd 271

6/11/19 11:04:34 AM

		

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน		 คะแนนการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปญ
ั ญา ภาษาและการสือ่ สาร ๐

๑

๒

๓

รวม

๑

๒

๓

รวม

๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ 
คิดตั้งคำถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ  
คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่าง 
		
ของเด็ก
๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมาย 
ต่อเด็ก เพื่อการสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม  
ตอบ เล่าและสนทนาตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการ
๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะ 
การดูภาพ ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น  
ตามลำดับพัฒนาการ โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่าง 
ของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง
๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล  
สิ่งต่างๆ สถานที่ และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการ 
ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ
๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่าน 
ประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม
		
ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี

๐

๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก  
จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก  
และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง  
ได้แสดงออกด้านอารมณ์ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย
ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและถนัด
๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี  
		
มีวนิ ยั ซือ่ สัตย์ รูจ้ กั สิทธิและหน้าทีร่ บั ผิดชอบของพลเมืองดี  
รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติด้วยวิธี 
ที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน		 คะแนนการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัว
		
สู่การเชือ่ มต่อในขั้นถัดไป

๐

๑

๒

๓

รวม

๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้าน
เข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรม
ช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร
๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงการเป็นนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
มาตรฐานด้านที่ ๒ มีคะแนนรวม

คะแนน

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐
๖๐	
มาตรฐานด้านที่ ๒ มีจำนวนตัวบ่งชี้ ที่ต้องปรับปรุง

ข้อ
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มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย
สำหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน)
		

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน		 คะแนนการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย

๐

๑

๒

๓

รวม

๐

๑

๒

๓

รวม

๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน 
ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล
ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย
๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน
๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (GM)
๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญาสมวัย (FM)
๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพฒ
ั นาการด้านการรับรูแ้ ละเข้าใจภาษา (RL)					
๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (EL)
๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเอง
และการเข้าสังคม (PS)
มาตรฐานด้านที่ ๓ ก มีคะแนนรวม

คะแนน

มาตรฐานด้านที่ ๓ ก มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐
๒๑	
มาตรฐานด้านที่ ๓ ก มีจำนวนตัวบ่งชี้ ที่ต้องปรับปรุง

ข้อ
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มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย
สำหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑)
		

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน		 คะแนนการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม

๐

๑

๒

๓

รวม

๐

๑

๒

๓

รวม

๐

๑

๒

๓

รวม

๐

๑

๒

๓

รวม

๐

๑

๒

๓

รวม

๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน 
ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล
๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย
๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย
๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัย
๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
และการประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย 
แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย
๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย 
ซึ่งรวมการเล่น การทำงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา
๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ 
ทำตามข้อตกลง คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ 
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์
๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ 
และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย
๓.๕.๒ ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก 
และเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลา 
ได้สมวัย
๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน		 คะแนนการประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข (ต่อ)

๐

๑

๒

๓

รวม					

๐

๑

๒

๓

รวม

๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
ที่แสดงออกได้สมวัย
๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ทำกิจกรรมให้สำเร็จสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร
๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา 
และสื่อสารได้สมวัย
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ 
รู้จักตัวอักษร การคิดเขียนคำ และการอ่านเบื้องต้น
ได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ
๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอน
		
พัฒนาการสมวัย นำไปสูก่ ารขีดเขียนคำทีค่ นุ้ เคย และสนใจ					
๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้
ภาษาไทยเป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย
ตัวชี้วัดที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย
		
และความเป็นพลเมืองดี

๐

๑

๒

๓

รวม

๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึง
การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ต่อตนเองและส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย
๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผูอ้ นื่ เป็นกลุม่ เป็นได้ทงั้
ผู้นำ และผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็น
พลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน
มาตรฐานด้านที่ ๓ ข มีคะแนนรวม

คะแนน

มาตรฐานด้านที่ ๓ ข มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐
๖๖	
มาตรฐานด้านที่ ๓ ข มีจำนวนตัวบ่งชี้ ที่ต้องปรับปรุง

ข้อ
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลรวมของร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน				

คะแนน

มาตรฐานทุกด้าน มีจำนวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุงรวม 				

ข้อ

ระดับคุณภาพ

❍ A ดีมาก

		

❍ B ดี

		

❍ C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น

		

❍ D ต้องปรับปรุง

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การพิจารณา
คะแนนเฉลี่ย

จำนวนข้อที่ต้องปรับปรุง

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

ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐

๑๖ ข้อขึ้นไป

***โปรดศึกษาวิธีการคำนวณคะแนนรวม และสรุปผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพ***
เนื่องจากการใช้มาตรฐานในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้อง
คำนึงถึงภาพรวมของมาตรฐานทั้ง ๓ ด้าน จึงมีการให้น้ำหนักเท่ากันด้วยการนำคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ที่ได้ 

ในแต่ละมาตรฐานมารวมกันเป็นคะแนนรวมรายมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ เมื่อจะสรุปผลการประเมินจะนำ
ผลรวมของร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้านมาหารด้วยจำนวนมาตรฐานทั้งหมดของแต่ละ 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้ทำการประเมิน ตามสูตรวิธีการคำนวณคะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน ตามข้อ ๑
แม้ว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่คำนวณได้จะสามารถกำหนดระดับคุณภาพของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยได้ แต่ปัจจัยสำคัญคือ การระบุข้อย่อยในตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาขั้นต้น เพื่อจะได้รีบ
ปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว จึงต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วย ตามข้อ ๒
ในการใช้มาตรฐานนี้สำหรับพัฒนาคุณภาพ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และต้นสังกัดสามารถ
ใช้เกณฑ์การพิจารณาในระดับที่ดีขึ้นได้ตามเกณฑ์ที่ระบุ ไม่ว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะได้ผลการประเมิน 

ในระดับใดก็ตาม ยังต้องพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ ในทุกระดับ และพัฒนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจนดีเลิศ
เช่ น การส่ ง เสริ ม ภาษาที่ ๒ และ ๓ ให้ กั บ เด็ ก การส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ห รื อ นวั ต กรรมมาใช้ จั ด
ประสบการณ์เรียนรู้ ระเบียบวินัยและความเป็นพลเมืองโลก การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสมรรถนะสำหรับ
เด็กที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เป็นการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย
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วิธีการคำนวณคะแนนรวมและสรุปผลการประเมิน
๑. พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีคุณลักษณะตามตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ ๑ - ๓
คะแนนเฉลี่ย  = ผลรวมของร้อยละของคะแนนรวมมาตรฐานทุกด้าน
จำนวนมาตรฐาน
ตัวอย่างที่ ๑ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีเด็กอายุแรกเกิด - ๒ ปี จะคำนวณโดยนำร้อยละของคะแนน
มาตรฐานที่ ๑ มารวมกับร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๒ และร้อยละของคะแนนมาตรฐาน
ที่ ๓ ก (เด็กอายุแรกเกิด - ๒ ปี) หารด้วยจำนวนมาตรฐานที่ได้ประเมินไป 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) จะคำนวณโดยนำร้อยละของ
คะแนนมาตรฐานที่ ๑ มารวมกับร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๒ และร้อยละของคะแนน
มาตรฐานที่ ๓ ข เด็กอายุ ๓ - ๖ ปี (ก่อนเข้า ป.๑) หารด้วยจำนวนมาตรฐานที่ได้ประเมินไป 

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) จะคำนวณโดยนำร้อยละ
ของคะแนนมาตรฐานที่ ๑ มารวมกับร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๒ ร้อยละของคะแนน
มาตรฐานที่ ๓ ก (เด็กอายุแรกเกิด - ๒ ปี) และร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ข เด็กอายุ 

๓ - ๖ ปี (ก่อนเข้า ป.๑) หารด้วยจำนวนมาตรฐานที่ได้ประเมินไป 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. การสรุปผลการประเมินของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การพิจารณา
คะแนนเฉลี่ย

จำนวนข้อที่ต้องปรับปรุง

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

ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐

๑๖ ข้อขึ้นไป
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คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.)
นายสุภัทร จำปาทอง
เลขาธิการสภาการศึกษา
นางวัฒนาพร ระงับทุกข์
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
นายสำเนา เนื้อทอง
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาการเรียนรู้
คณะจัดทำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.)
คณะจัดทำคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
๑. รองศาสตราจารย์นิตยา คชภักดี
๒. รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร
๔. นางธิดา พิทักษ์สินสุข
๕. นางภาวิณี แสนทวีสุข
๖. นางมณีรัตน์ จันทนา
๗. ดร.แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร
๘. นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ
๙. ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
๑๐. นางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์
๑๑. นางสาวกุลจิรา โฉมไสว
๑๒. นางสาวยุรฉัตร ชื่นม่วง
๑๓. นายสมบูรณ์ สุธีระกูล
๑๔. นางสาวสิตารมณ์ บุญรอด
๑๕. ดร.ธีรตา ขำนอง
๑๖. นางวรรณอนงค์ พิพัฒนอารยกุล
๑๗. นางงามตา รอดสนใจ
๑๘. นางสาวมาริสา นิ่มกุล
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302
197-304.indd 302

6/11/19 11:04:41 AM

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาการศึกษาปฐมวัย สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนากการเรียนรู้
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๑. นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
๒. นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุ่ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
๓. นางสมพร พรวิกุลรัตนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๔. นายพงศธร ยุติธร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๕. นางสาวอโณทัย สุขเจริญโกศล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
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