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สารบัญ 
 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ        ๑ 

- ความส าคัญของเด็กปฐมวัย         ๑ 
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- สาระของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ      ๕ 

ภาคผนวก ๑ คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ     ๑๑ 

- มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    ๑๖ 
- มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น 

   เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย       ๘๑ 
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มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ
 

ความส าคัญของเด็กปฐมวัย 
ปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุกด้าน เป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทางด้านต่างๆ เป็นไป

อย่างรวดเร็วที่สุดและเป็นฐานรากที่ส าคัญส าหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อๆ ไป เด็กในวัยนี้จึงเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่ งของประเทศ  เด็กปฐมวัยที่ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
จะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและจะเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังค ากล่าว
ของ ศ.ดร.เจมส์ เจ เอคแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ว่า “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว” 

ดังนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นรากฐานที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอดชีวิตและ
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด กล่าวคือเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีมีความสามารถเรียนรู้ ท างานได้เก่ง 
และเป็นพลเมืองดีที่จะน าสู่ความส าเร็จในสังคมที่ท้าทายในศตวรรษที่  ๒๑ ต้องได้รับโอกาสการพัฒนาอย่าง
รอบด้านในช่วงปฐมวัย แต่คุณภาพของเด็กปฐมวั ยยังเป็นจุดอ่อนที่ เข้าขั้นวิกฤตของประเทศไทย  
ที่จ าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน รัฐ และทุกภาคส่วน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม บุคลากร 
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ครู/ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียน องค์กรท้องถิ่นทุกระดับ บุคลากรพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐ 
เอกชน ภาคศาสนาและภาคธุรกิจ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของช่วงปฐมวัย ตระหนักในพันธ
กิจและลงมือช่วยกันท าให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย 

“เด็กปฐมวัย” ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
ได้ให้ความหมายของเด็กปฐมวัยว่า หมายถึง เด็กซึ่งมีอายุยังไม่ครบหกปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึง
ทารกในครรภ์มารดาด้วย 
 
อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยของชาติ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ไว้หลายมาตรา คือ 

มาตรา ๕๔ วรรคสอง ก าหนดว่า “...รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย” 

มาตรา ๒๕๘ ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดผล จ. ด้านการศึกษา (๑) ให้สามารถเริ่ม
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) และ
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๓) มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดให้การจัดการศึกษาปฐมวัยจัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ 
ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความต้องการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และมาตรา 
๑๓ (๑) ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนจากรัฐ ให้มีความรู้
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายข้อ ๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/ สถานศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยของอาเซียนเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ิมข้ึน  

โดยแนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เด็กเล็ก (๐ - ๒ ปี) ได้รับการดูแลและพัฒนาที่สมวัยรอบด้านอย่างมี
คุณภาพและต่อเนื่อง มีการปรับระบบการบริหารจัดการการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก (๐ - ๒ ปี) และการศึกษา
ปฐมวัย (๓ - ๕ ปี) ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรและคู่มือการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ 
และการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการตามวัย และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย สมรรถนะ
เด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียนและระดับสากล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาการรอบด้าน
สมวัยของเด็กปฐมวัย 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  ได้ก าหนดนโยบาย 
ด้านเด็กปฐมวัย ไว้ดังนี้ 

๑. เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและ
ต่อเนื่อง 

๒. การพัฒนาเด็กตามข้อ ๑ ต้องจัดให้เป็นระบบและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยบูรณาการ   
ชัดเจนระหว่างหน่วยงานราชการ และที่ไม่ใช่ราชการ ระหว่างวิชาชีพที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
ระหว่างระดับต่างๆ ของการบริหารราชการแผ่นเดินจากระดับชาติ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

๓. รัฐและทุกภาคส่วนต้องร่วมกันระดมทรัพยากรให้เพียงพอแก่การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามนโยบาย
ข้อ ๑ 

นอกจากนี้ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย โดยก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๓     
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย เป้าประสงค์ที่ ๑ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ทุกแห่งได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และเป้าประสงค์ที่ ๒ 
คุณภาพของระบบบริการและระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

 
เหตุผลที่ต้องมีมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ ๖ ปี ที่มีพัฒนาการไม่สมวัยเป็นจ านวนมาก 
นับเป็นวิกฤตร้ายแรงต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการสร้างประเทศให้
เจริญรุ่งเรือง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในสภาพสังคมที่บิดามารดาและผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความจ าเป็น ต้องพา
เด็กปฐมวัยไปรับบริการการดูแลและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพแตกต่างเหลื่อมล้ ากันมาก ระหว่าง 
กลุ่มมีโอกาสกับกลุ่มด้อยโอกาส ระหว่างการจัดการศึกษาเร่งเรียนจนเครียด กับแบบละเลยขาดความเอาใจใส่  
ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก  จึงเป็นความจ าเป็น
เร่งด่วนทั้งจากมุมมองของการพัฒนาคุณภาพมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา 
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ที่ผ่านมาประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง องค์กรท้องถิ่น เอกชนจัดบริการดูแล พัฒนา และ
จัดการศึกษาเด็กปฐมวัยหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละหน่วยงานมีมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินแตกต่างกัน
ตามภารกิจของหน่วยงาน แม้จะมีการจัดท ามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในทางปฏิบัติมี
มาตรฐานหลากหลายจากหน่วยงานต่างๆ ที่เน้นการประเมินตามภารกิจของหน่วยงาน และข้อจ ากัดของการใช้
มาตรฐานเดิม ที่ครอบคลุมเฉพาะเด็กอายุ  ๒ -๕  ปี  เท่ านั้น ไม่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยตั้ งแต่ แรกเกิด 
ถึงก่อนเข้าประถมศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ยังต้องใช้หลายมาตรฐานท าให้ผู้ปฏิบัติสับสนและ
ต้องท างานซ้ าซ้อน และยังไม่ได้น าผลการประเมินไปพัฒนาเท่าท่ีควร  

ความก้าวหน้าในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของภาคส่วนต่างๆ ได้มีหน่วยงานร่วมกันด าเนินงาน  
อย่างหลากหลาย เช่น การเพ่ิมโอกาสให้ครู ผู้ดูแลเด็กได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาปฐมวัย  การมี
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ครอบคลุมทั่วประเทศ การมีมาตรฐานความปลอดภัย การบูรณาการงาน
ภายในกระทรวง และการบูรณาการงานของ ๔ กระทรวงหลัก ตลอดจนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนาและให้การศึกษาที่เหมาะสมแก่เด็กปฐมวัย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานกลาง       
ที่ทุกภาคส่วนจะใช้ร่วมกันได ้

คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) จึงเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย จัดท ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติขึ้น เป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงาน  
ใช้ร่วมกันในการประเมิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาส าหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด
ถึงก่อนเข้าประถมศึกษา เป็นการปรับกระบวนทัศน์ ให้ใช้เด็กเป็นที่ตั้งของการก าหนดมาตรฐาน ค านึงถึงการ
ตอบสนองต่อสิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับ ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนามนุษย์แทนการใช้บริบท    
หรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นที่ตั้ง การมีมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับเดียวเป็นมาตรฐานกลาง    
ให้ทุกหน่วยงานร่วมจัดท า ร่วมใช้เป็นหลักประเมินการด าเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกันและประสานงาน เพ่ือ
มุ่งเป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องและตอบสนองต่อการบูรณาการงานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยของ ๔ กระทรวงหลักและอีกหลายหน่วยงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ น าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย สร้างรากฐานที่แข็งแรงของพลเมืองคุณภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาและการด าเนินงานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัด ที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง อายุ ๖ ปีบริบูรณ์ หรือ ก่อนเข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่สามารถน าไปใช้ประเมินการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดบริการและความต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง สถานที่รับดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และการศึกษา 
ส าหรับเด็กปฐมวัยครอบคลุมตั้งแต่ทารกแรกเกิดถึง ๖ ปี หรือก่อนเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ใช้ชื่อ
หลากหลายรวมทุกสังกัดในประเทศไทย ได้แก่ 

๑. กระทรวงมหาดไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนอนุบาล  
๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  
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๓. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (ส านักพัฒนาสังคม) สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 
(ส านักอนามัย) และโรงเรียนอนุบาล (ส านักการศึกษา)  

๔. กระทรวงสาธารณสุข : ศูนย์เด็กเล็กในโรงพยาบาล  
๕. กระทรวงศึกษาธิการ : โรงเรียนอนุบาล (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) และ

โรงเรียนอนุบาลเอกชน (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน)  
๖. หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น โรงเรียนอนุบาลสาธิตในมหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ มูลนิธิ และองค์กรเอกชน 
 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศใช้แทนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
แห่งชาติ (ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานและสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงานและยกระดับ
คุณภาพ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพภายใน เพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากต้นสังกัด และ
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

โดยในการจัดท ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมด าเนินการ 
ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ผลการวิจัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานคุณภาพของอาเซียน มาตรฐานความปลอดภัย คู่มือเฝ้า
ระวัง คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ DSPM เป็นต้น น ามาใช้ประกอบในการจัดท ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ด้วย 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ถือเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาเด็กของ
ประเทศ และเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานและจัดบริการให้เด็กปฐมวัย ได้มี
โอกาสเริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า เป็นการเพ่ิมคุณภาพทรัพยากรมนุษย์
ที่ส าคัญที่สุดในการน าประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลกใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

นอกจากนี้  มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพ 
ของการด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ  
๖ ปีบริบูรณ์ หรือ ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ซึ่งใช้ได้กับทุกบริบท โดยได้มีการเทียบเคียงกับ
มาตรฐานของทุกหน่วยงานที่มีอยู่แล้วร่วมกับมาตรฐานคุณภาพของภูมิภาคอาเซียนฯ ทั้งนี้ หากสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่มีศักยภาพการให้บริการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานนี้ สามารถพิจารณาเพ่ิมเติม
เกณฑ์ดังกล่าวได้ตามบริบท เช่น สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเอกชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการ
พิเศษ โรงเรียนอนุบาลทั้งรัฐและเอกชน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ฯลฯ  
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สาระของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ 
• มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ  

  จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๖ ข้อ 
• มาตรฐานด้านที่ ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น  

  จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๐ ข้อ 
• มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย  

- ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้/ ๗ ข้อ 
- ๓ ข ๓ ปี ถึง ๖ ปี (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๑) จ านวน ๗ ตัวบ่งชี้/ ๒๒ ข้อ 

สาระของมาตรฐานแต่ละด้าน มีดังนี้ 

มาตรฐานด้านที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ย่อย  

 ๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
 ๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 
ตัวบ่งชี้ย่อย  

  ๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ มีคุณวุฒิ/ 

คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/

คุณสมบัติเหมาะสม 
๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ านวนเด็ก

ในแต่ละกลุ่มอายุ  
เด็ก (อายุ) อัตราส่วนครู/ผู้ดูแล : เด็ก(คน) จ านวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม 
ต่ ากว่า ๑ ปี ๑ : ๓ กลุ่มละไม่เกิน ๖ คน 
ต่ ากว่า ๒ ปี ๑ : ๕ กลุ่มละไม่เกิน ๑๐ คน 
ต่ ากว่า ๓ ปี ๑ : ๑๐ กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน 

๓ ปี - ก่อนเข้า ป.๑ ๑ : ๑๕ กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ คน 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย  
ตัวบ่งชี้ย่อย  

 ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
 ๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 

๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
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๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสม
กับการใช้งานและเพียงพอ 

๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการของเด็ก 

 ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย  
 ๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔  การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๑.๔.๑ มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแล 
การเจ็บป่วยเบื้องต้น 

๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี และป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 

๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่เหมาะสม 
ตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย  

และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 
๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร  

น้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค 
๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน  

และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง 
กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม 
๑.๕.๓ ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 
๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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มาตรฐานด้านที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบก ารณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
มีการด าเนินงานและประเมินผล 

๒.๑.๒ จัดพื้นที/่มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้

ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 
๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน -ภายนอก 

แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย  
๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรม

พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ   

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และ
ส่งเสริมพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม 

๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้ เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล สุขภาพ  
ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 

๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปาก
เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการ
อย่างต่อเนื่อง 

๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด 

 ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถาม สืบเสาะหาความรู้ 
แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของ
เด็ก  

๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสาร 
อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ 

๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูด
เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของ
การพูด และการอ่านที่ถูกต้อง  

๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์ เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่  และ 
ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
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๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย  
โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่ม ใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจ
และถนัด 

๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ
และหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ
ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ  

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/
โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึง
การเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

มาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

 ส ำหรับเด็กแรกเกิด - อำยุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

ตัวบ่งช้ีที่ 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 : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย (Fine Motor 

Adaptive)  
๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive Language)  
๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language)  
๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (Personal Social)  
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 ส ำหรับเด็ก อำยุ ๓ ปี - อำยุ ๖ ปี (ก่อนเข้ำประถมศึกษำปีที่ ๑) 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และทรงตวัได้ตามวยั 
๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตากับมือ

ตามวัย 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและ
ผู้อื่นได้สมวัย 

๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การท างาน ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา 

๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง ค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๕.๑ ข เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 
ได้สมวัย 

๓.๕.๒ ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติ
สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 
๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย 
๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดเขียนค า 

และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 
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๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย น าไปสู่     
การขีดเขียนค าท่ีคุ้นเคย และสนใจ 

๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่ อสารอย่ างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก  
และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมี
ค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย 

๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม แก้ไข 
ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิ ใจที่ เป็นสมาชิกที่ ดี ในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

 
------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 
คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
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คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 
ความเป็นมา 

คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ได้เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ 
เด็กปฐมวัย จัดท ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติขึ้นเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกัน 
ในการประเมิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาส าหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้า
ประถมศึกษา โดยมีการประสานงานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ทั้งสองคณะ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
อนุบาล) ร่วมกับคณะท างานปรับปรุงมาตรฐานฯ คณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) นับว่าเป็นการปรับกระบวนทัศน์ ให้ใช้ เด็ก
เป็นที่ตั้งของการก าหนดมาตรฐาน ค านึงถึงการตอบสนองต่อสิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับ ซ่ึงถือเป็น   
การวางรากฐานการพัฒนามนุษย์แทนการใช้บริบทหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นที่ตั้ง การมีมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับเดียวเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงานร่วมจัดท า ร่วมใช้เป็นหลักประเมินการ
ด าเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกันและประสานงาน เพ่ือมุ่งเป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนาคุณภาพ จึงจ าเป็น
ที่จะต้องจัดท าคู่ มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ที่ชัดเจนสามารถน าไปใช้ประเมิน          
เพื่อพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทต่างๆ  โดยผู้ใช้มีภูมิหลังและมาจากต้นสังกัดที่แตกต่างกัน       
การจัดท าคู่มืออันน าไปสู่การปฏิบัติ ด าเนินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ๓ ด้าน ตามตัวบ่งชี้ และ
แบบประเมินต้องสร้างความเข้าใจ มีข้อมูลที่เหมาะกับการใช้งานและแหล่งอ้างอิงเพ่ือเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ
อย่างทั่วถึง น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย สร้างรากฐานที่แข็งแรงของพลเมืองคุณภาพต่อไป 

การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี ้
๑. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ กระบวนการประเมิน ประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้วยการใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ส าหรับบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน ๔ กระทรวงหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  

๒. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
เพ่ือบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 

๓. ด าเนินการให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ๔ กระทรวง และภาคี
เครือข่ายด าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติอย่างทั่วถึง เช่น เผยแพร่ในระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยี ในเว็บไซต์ออนไลน์ สร้างความตระหนักในสื่อสาธารณะเพ่ือให้ครอบครัวและสังคมมี
ส่วนร่วมรับรู้ และพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๔. มีการพัฒนาพิจารณารวบรวมข้อมูล สรุปผลการติดตาม และรายงานความก้าวหน้า      
ผลการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ในระดับท้องถิ่น อ าเภอ รายงานต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ปีละ ๑ ครั้ง เพื่อพัฒนาคุณภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการสรุปผลการประเมิน โดยการศึกษาคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติ พร้อมรายการเกณฑ์การพิจารณาตามตัวบ่งชี้ และแบบบันทึกผลการประเมิน ผลการประเมินที่ได้เป็น
ระดับคุณภาพ ที่ระบุประเด็นเฉพาะเจาะจงที่ต้องปรับปรุง ที่สามารถน าไปใช้ประเมิ นการด าเนินงานของ   
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดบริการและความต่อเนื่องของการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
 
คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
 เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพของการด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ที่ดูแลเด็ก
ในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง อายุ ๖ ปีบริบูรณ์ หรือ ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ 
• มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ 

จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๖ ข้อ 
• มาตรฐานด้านที่ ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น  

จ านวน ๕ ตัวบ่งชี้/ ๒๐ ข้อ 
• มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย  

- ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้/ ๗ ข้อ 
- ๓ ข ๓ ปี ถึง ๖ ปี (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๑) จ านวน ๗ ตัวบ่งชี้/ ๒๒ ข้อ 

 การประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ที่เน้นการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย
เป็นรายบุคคล พิจารณาตามตัวบ่งชี้ เป็นรายข้อย่อย ๔ ระดับคะแนน คือ ไม่ผ่าน (๐) ผ่านขั้นต้น (๑)  
ดี (๒) และดีมาก (๓) น าคะแนนมาตรฐานแต่ละด้าน คิดเป็นร้อยละ แล้วน ามารวมกัน ๓ ด้าน เฉลี่ยเป็น
คะแนนรวม และนับจ านวนข้อที่ไม่ผ่านต้องปรับปรุง มาเป็นเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ ดังตาราง 
 
การสรุปผลการประเมินของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จ านวนข้อที่ต้องปรับปรุง 
A ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ไม่มี 
B ดี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗ ข้อ 
C ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙ ๘-๑๕ ข้อ 
D ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึ้นไป 

 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ถือเป็นมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของประเทศซึ่งใช้ได้กับ       

ทุกบริบท โดยได้มีการเทียบเคียงกับมาตรฐานของทุกหน่วยงานที่มีอยู่แล้วร่วมกับมาตรฐานคุณภาพของภูมิภาค
อาเซียนฯ ทั้งนี้ หากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีศักยภาพการให้บริการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพสูงกว่า
มาตรฐานนี้ สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมเกณฑ์ดังกล่าวได้ตามบริบท เช่น สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก เอกชน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลทั้งรัฐและเอกชน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ฯลฯ  
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ในกรณีที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานนี้ คือ ระดับคุณภาพ D (ต้อง
ปรับปรุง) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับชุมชนและสังคมจะต้องช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือให้ด าเนินการได้
ตามมาตรฐานขั้นต้นเป็นอย่างน้อย แต่ไม่ควรปรับลดเกณฑ์ให้ต่ าลงเนื่องจากมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ฉบับนี้ถือเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาเด็กของประเทศ และเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานและจัดบริการให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า เป็นการเพ่ิมคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญที่สุดในการน าประเทศไทยสู่ความ
เจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 
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มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ส าหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) 

มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ จ านวนข้อย่อย 

๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ๓ 
๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด ๔ 
๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย  ๘ 
๑.๔ การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ๗  
๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ๔  

มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ จ านวนข้อย่อย 

๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๕ 
๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ๕ 
๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ๕ 
๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและ

ความเป็นพลเมืองดี 
๓ 

๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป ๒  
มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ชื่อตัวบ่งชี้ จ านวนข้อย่อย 

ส าหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 
๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย ๑ 
๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๖ 

ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี ๑) 
๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม ๓ 
๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๑ 
๓.๓ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ๒ 
๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ๓ 
๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ๕ 
๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  ๔ 
๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี ๔ 
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มาตรฐานด้านที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
 ๑.  จัดท าแผนบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

โดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หน่วยงานที่ก ากับ
ดูแล 

 ๒. ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

 ๓. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 ๔. น าผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง 

การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ไม่มีแผนและไม่มี
การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบ 

ด าเนินงานตาม
รายการพิจารณา 
ข้อ ๑ และ ๒ 

ด าเนินงานตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑, ๒ และ ๓ 

ด าเนินงานตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

- แผนการบริหาร
จัดการตามบริบท
ของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

- บันทึก/รายงาน
ผลการด าเนินงาน 

- บันทึกการ
ปรับปรุง/พัฒนา
แผนและการ
ด าเนินงาน 

๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๑. จัดท าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสอดคล้อง 

กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

 ๒. น าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไปใช้อบรม 
เลี้ยงดูเด็กตามวิถีชีวิตประจ าวันและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

ไม่มีหลักสูตรสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
และไม่มีการปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบ 

ด าเนินงานตาม
รายการพิจารณา 
ข้อ ๑ และ ๒ 

ด าเนินงานตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑, ๒ และ ๓ 

ด าเนินงานตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

- หลักสูตรสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

- บันทึก/รายงาน
ผลการด าเนินงาน 

- บันทึกการ
ปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตร 

มาตรฐานด้านที ่๑ 
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๓. ประเมินผลการน าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัยไปใช้  

 ๔. น าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 ๑. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในการบริหาร 

จัดการและข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 
 ๒. น าข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ 
 ๓. ประมวลผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 
 ๔. บริหารจัดการข้อมูลที่เป็นระบบอย่างครบถ้วน  

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 

 

ไม่มีการรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

มีและด าเนินการ
ตามรายการ
พิจารณา 
ข้อ ๑ และ ๒ 

มีและด าเนินการตาม
รายการพิจารณา 
ข้อ ๑, ๒ และ ๓ 

มีและด าเนินการ
ตามรายการ
พิจารณาครบทุกข้อ 

- เอกสาร/หลักฐาน
แสดงข้อมูลที่
จัดเก็บ 

- รายงานผลการ 
ประมวลผล 

- รายงานประจ าปี/
รายงานการ
ประเมินตนเอง
ของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

- ระบบสารสนเทศ
ที่มีข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน 

- ข้อมูลเลข
ประจ าตัว ๑๓ 
หลักของเด็ก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๑.๒.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
 ๑. จัดท าโครงสร้าง คุณสมบัติและอัตราก าลัง  
 ๒. มีกระบวนการคัดเลือก โดยค านึงถึงสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต  
 ๓. ไม่ใช้สารเสพติด ไม่เคยได้รับโทษการกระท า 

ความผิดที่เกี่ยวกับความรุนแรง โทษที่เก่ียวกับการ
กระท าผิดต่อเด็ก 

 ๔. มีการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคนและประเมิน 
ความเครียดด้วยตนเองโดยมีการช่วยเหลือที่จ าเป็น 

 ๕. ติดตาม สนับสนุนการท างานของบุคลากร โดยจัด 
ให้มีสวัสดิการและได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตาม
ระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด  

 ๖. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ไม่มีการบริหาร
จัดการบุคลากร
ตามข้อพิจารณา 

บริหารจัดการ
ตามข้อ ๑, ๒ 
และ ๓ 

บริหารจัดการ
ตามข้อ  
๑, ๒, ๓ และอีก 
๑ ข้อ (ข้อ ๔ หรือ 
๕ หรือ ๖) 

บริหารจัดการ
ครบทุกข้อตาม
รายการ
พิจารณา 
 

- แผนผังโครงสร้าง
และระเบียบ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

- กฎระเบียบการรับ
บุคลากรตาม
หน่วยงานต้นสังกัด 

- เอกสาร/ภาพถ่าย
กิจกรรม/บันทึก
การประชุม 

๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ 
ผู้ด าเนินกิจการ มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสม และ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑. มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขา  

วิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย  
- กรณีท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาที่เก่ียวข้อง (จิตวิทยา  

แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข คหกรรม) ต้องมี

ไม่มีการบริหาร
จัดการบุคลากร
ตามข้อพิจารณา 

บริหารจัดการ
ตามข้อ ๑ และ ๒ 

บริหารจัดการ
ตามข้อ ๑, ๒ 
และ ๓  

บริหารจัดการ
ครบทุกข้อตาม
รายการ
พิจารณา 
 

- ใบแสดงคุณวุฒิ
การศึกษา 

- ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของ
บุคลากร  

- หลักฐานการผ่าน
การอบรม 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๑๙ | 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

การศึกษารายวิชาที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยอย่าง
น้อย ๓ หน่วยกิต (ไมต่่ ากว่า ๔๕ ชั่วโมง) 

- กรณีท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่ตรงตามที่ 
ก าหนด ต้องมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า 
๔๕ ชั่วโมง  

 ๒. สนับสนุน ก ากับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของ 
บุคลากรให้เป็นไปตามแผน 

 ๓. จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ 
ที่ดีระหว่างบุคลากร ครอบครัวของเด็กและเครือข่าย
ภายนอก 

 ๔. เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

- เอกสารผลการ
ประเมิน เช่น 
เอกสารความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 
ผู้ร่วมงาน ใบรับรอง
จากหน่วยงานอื่น 

 
 
 

๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม 
 ๑. ผู้ท าหน้าที่ครูมีใบประกอบวชิาชีพครู มีวฒุิทาง 

การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตร ีสาขาวชิาเอกอนุบาล
ศึกษาหรือปฐมวัย หรือกรณีท่ีมีวุฒิปริญญาตรสีาขาที่
เกี่ยวข้อง (ครูสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่เอกปฐมวัย จิตวิทยา 
แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข คหกรรม) ต้องมีการศึกษา
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยอย่างน้อย ๓ หน่วยกิต 

ครู/ผู้ดูแลเด็กมี
คุณสมบัติ
เหมาะสม (ตาม 
ข้อ ๑ และ ๒)  
น้อยกว่าร้อยละ 
๒๕ ของจ านวน
ครู/ผู้ดูแลทั้งหมด 

ครู/ผู้ดูแลเด็กมี
คุณสมบัติ
เหมาะสม(ตาม 
ข้อ ๑ และ ๒)  
ร้อยละ ๒๕-๕๐ 
ของจ านวนครู/
ผู้ดูแลทั้งหมด 
(หากมีจ านวน

ครู/ผู้ดูแลเด็กมี
คุณสมบัติ
เหมาะสม (ตาม 
ข้อ ๑ และ ๒) 
ร้อยละ ๕๑-๗๕ 
ของจ านวนครู/
ผู้ดูแลทั้งหมด 
และมีข้อ ๓ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กมี
คุณสมบัติ
เหมาะสม (ตาม 
ข้อ ๑ และ ๒)
มากกว่าร้อยละ 
๗๕ ขึ้นไป ของ
จ านวนครู/
ผู้ดูแลทั้งหมด 

- ใบแสดงคุณวุฒิ 
- หลักฐานการผ่าน
การอบรม 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๒๐ | 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

(ไม่ต่ ากว่า ๔๕ ชัว่โมง) 
 ๒. ผู้ที่ท าหน้าที่ผู้ช่วยครู กรณีที่วุฒิการศึกษาต่ ากว่า 

     ปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี มี 
     ประสบการณท์ างานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  
      ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ 
      ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามที่ส่วนราชการรับรอง  
      หรืออยู่ในระหว่างการอบรมดังกล่าว ภายในระยะ 

เวลา ๑ ปี 
 ๓. ครู/ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาต่อเนื่องระหว่าง 

     ประจ าการ อย่างน้อยปีละ ๒๐ ชั่วโมง 

ทั้งหมด น้อยกว่า 
๔ คน ต้องมีอย่าง
น้อย ๑ คนที่
เข้าเกณฑ์) 

และมีข้อ ๓  

๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่าง
เหมาะสมพอเพียงต่อจ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ  
 ๑. มีอัตราส่วนและกลุ่มกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

(บุคลากรประจ า/เต็มเวลา) 
 ๒. มีอัตราส่วนและกลุ่มกิจกรรมดีกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

(บุคลากรประจ า/เต็มเวลา) 
 ๓. สามารถจัดหาครูหรือผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติตาม 

เกณฑ์มาช่วยเสริมในการจัดกิจกรรม 
 
 
 

ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วนและ
กลุ่มกิจกรรมที่
ก าหนด 

มีการบริหาร
จัดการตามข้อ ๑ 

มีการบริหาร
จัดการตามข้อ ๑ 
และ ๒ 

มีการบริหาร
จัดการครบทุก
ข้อตามรายการ
พิจารณา 

๑. เอกสาร/หลักฐาน
บ่งชี้จ านวนครู/
ผู้ดูแลเด็กและเด็ก
ปฐมวัย ได้แก่  

- ทะเบียนเด็กแสดง
จ านวนและอายุของ
เด็ก  

- จ านวนครู/ผู้ดูแล
เด็กที่ปฏิบัติงานจริง   

๒. หลักฐานที่แสดง
ว่ามีครูหรือผู้ดูแล



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๒๑ | 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

  

เด็ก (อายุ) 
อัตราส่วนครู/ 
ผู้ดูแล : เด็ก 

(คน) 
จ านวนเด็กในกลุ่มกจิกรรม 

ต่ ากว่า ๑ ปี ๑ : ๓ กลุ่มละไม่เกิน ๖ คน 
ต่ ากว่า ๒ ปี ๑ : ๕ กลุ่มละไม่เกิน ๑๐ คน 
ต่ ากว่า ๓ ปี ๑ : ๑๐ กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน 

๓ ปี - ก่อนเข้า ป.๑ ๑ : ๑๕ กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ คน 

เด็ก(ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์) มา
ช่วยเสริมในการ
จัดกิจกรรม 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๒๒ | 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย  

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๑.๓.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่าง
เป็นระบบ 
 ๑. จัดท านโยบายและแผนที่ครอบคลุมโครงสร้างอาคาร 

บริเวณที่ตั้ง ภายใน ภายนอกอาคาร วัสดุอุปกรณ์ทุก
ชนิด รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ๒. ปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบและมีการส ารวจ  
ค้นหาจุดเสี่ยง เพ่ือหาแนวทางปอ้งกันและแก้ไขเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง 

 ๓. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 ๔. น าผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการ 

บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความ
ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

ไม่มีแผนและไม่มี
การปฏิบัติอย่าง
เป็นระบบ 
 

มีการด าเนินงาน
ตามรายการ
พิจารณาข้อ ๑ 
และ ๒ 

มีการด าเนินงาน
ตามรายการ
พิจารณาข้อ ๑, ๒ 
และ ๓ 

มีการด าเนินงาน
ตามรายการ
พิจารณาครบ 
ทุกข้อ 

- แผนการจัดการ
ด้านสภาพ 
แวดล้อมเพ่ือ
ความปลอดภัย
อย่างเป็นระบบ 

- แบบบันทึกการ
ส ารวจค้นหาจุด
เสี่ยง 

- บันทึกการ
ปรับปรุง/พัฒนา
แผนและการ
ด าเนินงาน 

๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
 ๑. โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง มีขอบเขตและ 

ทางเข้า-ออกท่ีชัดเจน 
 ๒. บริเวณท่ีตั้งปลอดภัยสะอาดไม่อยู่ใกล้แหล่งมลพิษ 

ทางอากาศ น้ า ดิน เว้นแต่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายที่อาจจะ
เกิดข้ึน 

ไม่มีการจัดการตาม
รายการพิจารณา  

มีการด าเนินงาน
ตามรายการ
พิจารณาข้อ ๑ 
และ ๒ 

มีการด าเนินงาน
ตามรายการ
พิจารณาข้อ ๑, ๒ 
และ ๓ 

มีการด าเนินงาน
ตามรายการ
พิจารณาครบ  
ทุกข้อ 

- แบบประเมิน
สภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร
เพ่ือความ
ปลอดภัย 

- บันทึก/รายงาน
ผลการด าเนินงาน 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๒๓ | 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๓. ติดตามประเมินผลการส ารวจสม่ าเสมออย่างน้อย 
ทุก ๓ เดือน และแก้ไขในส่วนที่มีโอกาสเกิด
อันตรายได้มากอย่างเร่งด่วน 

 ๔. น าผลการประเมิน ปรับปรุง/พัฒนาระยะยาว 

- บันทึกการ
ปรับปรุง/พัฒนา
แผนและการ
ด าเนินงาน 

๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
 ๑. สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสถานพัฒนาเด็ก 

ปฐมวัยมีความปลอดภัย เครื่องเล่นสนามมีความ
เหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัย 

 ๒. พ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น เป็นที่ปลอดภัยในการ  
เล่นของเด็ก มีการส ารวจความเสี่ยงของพ้ืนที่เล่น 
สนามเด็กเล่นอย่างต่อเนื่อง  

 ๓. ติดตามประเมินการด าเนินงาน ข้อ ๑ และ ๒  
สม่ าเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน และแก้ไขในส่วน
ที่มีโอกาสเกิดอันตรายได้มากอย่างเร่งด่วน 

 ๔. น าผลการประเมินวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง/พัฒนา 

ไม่มีการจัดการตาม
รายการพิจารณา 

มีการจัดการตาม
ข้อ ๑ และ ๒ 

มีการจัดการตาม
ข้อ ๑, ๒ และ ๓ 

มีการจัดการครบ
ตามรายการ
พิจารณา 
 

- แบบประเมิน
สภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร
เพ่ือความ
ปลอดภัย 

- แบบคัดกรอง
ความเสี่ยงสนาม
เด็กเล่น 

- บันทึก/รายงาน
ผลการด าเนินงาน 

- บันทึกการ
ปรับปรุง/พัฒนา
แผนและการ
ด าเนินงาน 

๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน และเพียงพอ 
 ๑. สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความปลอดภัย  

ไม่มีการจัดการตาม
รายการพิจารณา 

มีการจัดการตาม 
ข้อ ๑ และ ๒ 

มีการจัดการตาม
ข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
 

มีการจัดการครบ
ตามรายการ
พิจารณา 

- แบบบันทึกการ
ประเมินความ
ปลอดภัยภายใน



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๒๔ | 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๒. ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ปลอดภัย มีทะเบียน  
ควบคมุตรวจสอบสม่ าเสมอให้ใช้งานได้ครบถ้วน
ไม่ช ารุด และเป็นปัจจุบัน  

 ๓. ติดตามประเมินการด าเนินงาน ข้อ ๑ และ ๒  
สม่ าเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน และแก้ไขในส่วน
ที่มีโอกาสเกิดอันตรายได้มากอย่างเร่งด่วน 

 ๔. น าผลการประเมินวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง พัฒนา 

  อาคาร  
- แบบประเมิน
อุปกรณ์ 
ผลิตภัณฑ์ 
เครื่องใช้เพ่ือ
ความปลอดภัย 

- บันทึก/รายงาน
ผลการด าเนินงาน 

- บันทึกการ
ปรับปรุง/พัฒนา
แผนและการ
ด าเนินงาน 

๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ 
สะอาด เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 
 ๑. ของเล่นปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม   

(มอก.) และเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัย 
 ๒. มีทะเบียนควบคุมตรวจสอบสม่ าเสมอให้มีจ านวน 

เพียงพอเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก
และมีความสะอาดใช้งานได้ครบถ้วนไม่ช ารุด และ
เป็นปัจจุบัน  
 

ไม่มีการจัดการตาม
รายการพิจารณา 

มีการจัดการตาม 
ข้อ ๑ และ ๒ 

มีการจัดการตาม
ข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
 
 

มีการจัดการครบ
ตามรายการ
พิจารณา 
 

- แบบการประเมิน
ของเล่นและจัดหา
ของเล่นที่ปลอดภัย  

- บันทึก/รายงาน
ผลการด าเนินงาน 

- บันทึกการ
ปรับปรุง/พัฒนา
แผนและการ
ด าเนินงาน 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๒๕ | 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๓. ติดตามประเมินการด าเนินงาน ข้อ ๑ และ ๒  
สม่ าเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน และแก้ไขในส่วน
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอันตราย 

 ๔. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง/  
พัฒนาการจัดหาและบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

 

๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย  
 ๑. ส ารวจการเดินทางของเด็กและวางแผนการ   

ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
เดินทางของเด็ก 

 ๒. ให้ความรู้ สร้างวินัยและฝึกทักษะเด็กในการ 
เดินทางไป-กลับอย่างปลอดภัย  

 ๓. ปรับปรุงโครงสร้างและการปฏิบัติเพื่อสร้างเสริม 
ความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในการ
เดินทางของเด็ก  

 ๔. สรา้งความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครองและ 
ชุมชน เพ่ือร่วมกนัสนับสนุนให้เด็กเดินทางได้อย่าง
ปลอดภัย 

 ๕. มีการประเมินผลการด าเนินงานและพัฒนาปรับปรุง 

ไม่มีการจัดการตาม
รายการพิจารณา 
 

มีการจัดการตาม 
ข้อ ๑, ๒ และ ๓ 

มีการจัดการตาม
ข้อ ๑, ๒, ๓ 
และ ๔ 
 
 

มีการจัดการครบ
ตามรายการ
พิจารณา 
 

- มีแบบประเมิน
การเดินทางที่
ปลอดภัยของเด็ก  

- บันทึก/รายงาน
ผลการด าเนินงาน 

- บันทึกการ
ปรับปรุง/พัฒนา
แผนและการ
ด าเนินงาน 

๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๑. มีระบบป้องกันภัยจากบุคคล ตรวจสอบ 

ไม่มีมาตรการและ
การด าเนินงานตาม
รายการพิจารณา 

มีการจัดการตาม 
ข้อ ๑ และ ๒ 

มีการจัดการตาม
ข้อ ๑, ๒ และ ๓ 

มีการจัดการครบ
ตามรายการ
พิจารณา 

- มีแบบบันทึกการ
บาดเจ็บ 

- บันทึก/รายงาน



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๒๖ | 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

การเข้า-ออก การรับและส่งเด็ก 
 ๒. สร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่ายในสถาน 

พัฒนาเด็กปฐมวัยเฝ้าระวังความปลอดภัยของเด็ก
จากบุคคลทั้งภายในและภายนอก เมื่อพบสิ่งที่น่า
สงสัยต้องรายงานให้ครูเวรประจ าวันทราบเพื่อ
ป้องกันและแก้ไข 

 ๓. มีการบันทึกและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 ๔. มีการน าผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง 

 ผลการด าเนินงาน 
- บันทึกการ
ปรับปรุง/พัฒนา
แผนและการ
ด าเนินงาน 

๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตาม
ความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
 ๑. แผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
 ๒. ฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับบุคลากรและเด็กทุกคน 

เสมือนเกิดเหตุจริง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
 ๓. มีการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินการ 
 ๔. น าผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา 

ไม่มีมาตรการและ
การด าเนินงานตาม
รายการพิจารณา 

มีการจัดการตาม
ข้อ ๑ และ ๒ 

มีการจัดการตาม
ข้อ ๑, ๒ และ ๓ 

มีการจัดการครบ
ตามรายการ
พิจารณา 
 

- มีแบบประเมิน
แผนระบบฉุกเฉิน
ป้องกันอัคคีภัย  

- บันทึก/รายงาน
ผลการด าเนินงาน 

- บันทึกการ
ปรับปรุง/พัฒนา
แผนและการ
ด าเนินงาน   

 

 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๒๗ | 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโต
ของเด็ก และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 
 ๑. จัดให้มีอาหารที่เหมาะสม และเพียงพอตามวัยทุกวัน  
 ๒. จัดให้มีเครื่องชั่งน้ าหนักและเครื่องวัดความยาว/ 

ส่วนสูง ที่ได้มาตรฐาน ติดตั้งถูกต้อง และมีการฝึกใช้
งานอย่างถูกวิธี 

 ๓. ประเมินการเจริญเติบโตเป็นรายบุคคล อย่างถูกวิธี และมี   
การบันทึกข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูงลงในกราฟการ
เจริญเติบโตเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย      
ทุก ๓ เดือน 

 ๔. มียาและเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้านและอุปกรณ์ท่ี 
จ าเป็นส าหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 ๕. จัดให้มีการอบรมปฐมพยาบาลและฝึกชว่ยชีวิตเบื้องต้น  
(CPR) 

ไม่มีการจัดการ
ตามรายการ
พิจารณา 

มีการจัดการตาม
ข้อ ๑, ๒ และ ๓ 

มีการจัดการ
ตามข้อ ๑, ๒, 
๓ และ ๔ 

มีการจัดการ
ครบตาม
รายการ
พิจารณา 
 

- มีเครื่องชั่งน้ าหนักและ
เครื่องวัดส่วนสูงตาม
มาตรฐาน และควรใช้
เครื่องชั่งน้ าหนักท่ีมี
ความละเอียด ๐.๑ 
กิโลกรัม และ เครื่องวัด
ส่วนสูงที่มีความละเอียด 
๐.๑ เซนติเมตร 

- เครื่องวัดส่วนสูงแบบ
นอนส าหรับเด็กเล็ก 

- กราฟน้ าหนักตามเกณฑ์
อายุ ความยาว/ส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุ และ
น้ าหนักตามเกณฑ์ความ
ยาว/ส่วนสูง ตามเพศ
เป็นรายบุคคล 

-.หลักฐานแสดงการจัดท า
บันทึกการตรวจสอบ
เครื่องมือ 

- หลักฐานแสดงการอบรม 
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| ๒๘ | 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

- รายการยา เวชภัณฑ์ 
เครื่องมือุปกรณ์ที่จ าเป็น 

- การบันทึกข้อมูลน้ าหนัก
และส่วนสูง และการ
แปลผลการเจริญเติบโต 

- รายการอาหารย้อนหลัง 
๑ เดือน และล่วงหน้า 
๑ เดือน 

๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  
 ๑. มีการตรวจสุขภาพอนามัยและร่องรอยการบาดเจ็บ 

ประจ าวัน  
 ๒. สนับสนุน/จัดการตรวจสุขภาพประจ าปีโดยบุคลากร 

ทางการแพทย์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๓. มีการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกรับ 

และทุก ๖ เดือน 
 ๔. มีมาตรการและกิจกรรมป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิด 

โรคติดต่อขึ้นรวมทั้งเก็บข้อมูลของโรคติดต่อ 

ไม่มีแผนและ
ด าเนินการตาม
รายการ
พิจารณา 

มีแผนและ
ด าเนินการตาม
รายการพิจารณา
ตามข้อ ๑ และ 
๒  

มีแผนและ
ด าเนินการตาม
รายการ
พิจารณาตาม
ข้อ ๑, ๒, ๓ 
และ ๔ 

มีแผนและ
ด าเนินการตาม
รายการ
พิจารณาครบ
ทุกข้อและน า
ข้อมูลการ
ด าเนินงานมา
ปรับปรุง 

- แผนบริหารจัดการตรวจ
สุขอนามัยประจ าวัน 
ตรวจสุขภาพประจ าปี 
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

- บันทึกการตรวจ
สุขอนามัยประจ าวัน/
ตรวจสุขภาพประจ าปี
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง/
ตามก าหนด 

- ตารางการฉีดวัคซีน  
  ตามแนวทางการป้องกัน

โรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก 
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| ๒๙ | 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวัน
ของเด็กท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 
 ๑. มีพ้ืนที่พอเพียงส าหรับการจัดกิจกรรมและกิจวัตร 

ประจ าวันของเด็กพอเพียงเฉลี่ย ๑.๕-๒.๐ ตร.ม./คน 
 ๒. มีพ้ืนที่เตรียมอาหาร/ครัว วิธีการขนส่งอาหาร และมี 

บริเวณท่ีจัดให้เด็กรับประทานอาหารที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ 

 ๓. มีพ้ืนที่ส าหรับนอนหลับ เน้นความสะอาด ปลอดโปร่ง  
และอากาศถ่ายเทได้ดี 

 ๔. มีพ้ืนส าหรับเล่นและท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอ 
และเหมาะสม 

 ๕. มีพ้ืนที่หรือบริเวณส าหรับการท าความสะอาด 
ช่องปาก แปรงฟัน ล้างมือ ล้างหน้าของเด็ก ฯลฯ 

 ๖. มีพ้ืนที่ส าหรับแยกเด็กป่วย 

ไม่มีพ้ืนที่ใช้สอย
เป็นสัดส่วนตาม
กิจกรรม 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณา ดังนี้ 
ข้อ ๑, ๒, ๓ 
และ ๔ 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณา ดังนี้ 
ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ 
และ ๕ 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณาครบ 
ทุกข้อ 

- มีพ้ืนที่ใช้สอยตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐาน
ความปลอดภัยสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน
อาคารและสิ่งแวดล้อม 

- แผนผังพ้ืนที่และการใช้
ของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน 
 ๑. มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์ 

และครุภัณฑ์อย่างเหมาะสมในห้องเรียน 
 ๒. มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์และ 

ครุภัณฑ์นอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
 

ไม่มีการจัด
พ้ืนที/่มุมตาม
รายการ
พิจารณา  
  

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณา ตาม
ข้อ ๑ และ ๒ 

 
 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณา ตาม
ข้อ ๑, ๒ และ 
๓ 
 
 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณาครบ 
ทุกข้อ 
 

- มีการจัดมุมเสริมทักษะ/
มุมเสริมประสบการณ์  

- ข้อมูลการประเมิน 
- ภาพหรือวีดิโอที่แสดงถึง
กิจกรรมที่ท าในมุมต่างๆ 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๓๐ | 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๓. เก็บข้อมูล/ประเมินการใช้พ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และ 
แหล่งเรียนรู้ของเด็ก 

 ๔. น าผลจากการประเมินไปปรับเปลี่ยน ซ่อมแซมให้ 
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ 
สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 
 ๑. แยกห้องน้ า ห้องส้วม บริเวณแปรงฟัน/ที่ล้างมืออย่างเป็น 

สัดส่วน และสะอาด ไม่มีน้ าขัง และไม่ลื่น 
 ๒. มีการท าความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง 
 ๓. มีระบบดูแลความสะอาดรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ 

รับผิดชอบโดยตรง 

ไม่มีการ
ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณา 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณาข้อ ๑ 
 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณาข้อ ๑ 
และ ๒ 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณาครบ 
ทุกข้อ 

- มีการเยี่ยมชมและสังเกต 
- มีภาพถ่าย 
 

๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่
ปรุง ประกอบอาหาร น้ าดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และ
พาหะน าโรค 
 ๑. สถานที่ประกอบอาหาร/ที่เตรียมอาหารต้องมีอ่างล้าง 

ภาชนะและอุปกรณ์ที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 
 ๒. มีน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด  
 ๓. มีการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะทั้ง 

ภายในและภายนอกอาคาร 
 ๔. มีมาตรการป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 

ไม่มีการจัดการ
ระบบสุขาภิบาล 
ที่ถูกสุขลักษณะ 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณาตามข้อ 
๑ และ ๒  

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณา ตาม
ข้อ ๑, ๒  
และ ๓  

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณาครบ 
ทุกข้อ  

- มีการเยี่ยมชมและสังเกต 
- มีภาพถ่าย 
 
 
 
 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๓๑ | 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้
งานของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่าง
สม่ าเสมอ 
 ๑. มีอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวส าหรับเด็ก 

ทุกคน 
 ๒. จัดเก็บอย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบ 
 ๓. อุปกรณ์มีมาตรฐาน สะอาด เพียงพอกับการใช้งาน 
 ๔. มีการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะและจัดให้อยู่ใน 

สภาพพร้อมใช้งาน  

ไม่มีตามรายการ
พิจารณา 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณา ข้อ ๑
และ ๒ 

 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณา ข้อ ๑, 
๒ และ ๓ 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณาครบ 
ทุกข้อ 

- มีการเยี่ยมชมและสังเกต 
- มีภาพถ่าย 
 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๓๒ | 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างพ่อแม/่ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
ด าเนินการได้ตามรายการพิจารณา ดังนี ้
 ๑. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 ๒. มีพ้ืนที่หรือช่องทางประชาสมัพันธ์ 
 ๓. มีการประเมินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 
 ๔. มีการสรา้งเครือข่ายพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครวั 
 

ไม่มีตามรายการ
พิจารณา 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา 
ข้อ ๑ 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา 
ข้อ ๑ และ ๒ 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

- บันทึกการประชุม  
- ภาพถ่าย  
- บันทึกการจัดกิจกรรม 
- แผนจัดกิจกรรม

ประจ าปี 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยฯ 
ภายนอกอาคาร  

- เอกสารแผ่นพับ 
ความรู้ต่าง ๆ 

- พ้ืนที่การเรียนรู้
ส าหรับผู้ปกครอง
หรือช่องทางอ่ืนๆ 

๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน 
มีส่วนร่วม ตามรายการพิจารณา ดังนี ้
 ๑. มีการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
 ๒. มีการจัดกิจกรรมที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว 

และชุมชนมีส่วนร่วมในโอกาสส าคัญต่างๆ ตาม
ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน 

ไม่มีตามรายการ
พิจารณา 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑ และ ๒ 
 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา 
ข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

- บันทึกการประชุม  
- ภาพถ่าย  
- บันทึกการจัดกิจกรรม 
- แผนจัดกิจกรรม  
  ประจ าปี 
- บนัทึกข้อมูลการสื่อสาร   



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๓๓ | 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๓. มีการประเมินกิจกรรมเพ่ือน าไปปรับปรุง 
 ๔. มีการสร้างเครือข่ายชุมชน 

 กับผู้ปกครอง 

๑.๕.๓ 
 

ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่
ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
 ๑. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร หรือความรู้ที่ 

หลากหลาย และทันสมัย  
 ๒. มีการประสานเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
พัฒนาการด าเนินงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๓. มีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และมีสมาชิกใน 

ชุมชนสนับสนุนการด าเนินงานของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

ไม่มีตามรายการ
พิจารณา 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา  
๑ ข้อ 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพจิารณา  
๒ ข้อ 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

- บันทึกการประชุม  
- ภาพถ่าย  
- บันทึกการจัดกิจกรรม 
- แผนจัดกิจกรรม

ประจ าปี  
 

๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 ๒. คณะกรรมการฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 

๑ ครั้ง  
 ๓. คณะกรรมการฯ มีบทบาทในการก าหนดทิศทาง  

และบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๔. คณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในการติดตามและ 

ประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ไม่มีรายการตาม
การพิจารณา 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา 
ข้อ ๑ และ ๒ 
 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑, ๒ และ ๓ 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

- บันทึกหรือรายงาน 
  การประชุม  
- ภาพถ่าย  



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

 

| ๓๔ | 

มาตรฐานด้านที่ ๑  การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
๑.๑.๑  บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. จัดท าแผนบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หน่วยงานที่ก ากับดูแล 
๒. ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๓. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
๔. น าผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
รายละเอียดการพิจารณา 

แผนการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (๑.๑.๑_๑) หมายถึง แผนที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลหรือ 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดท าขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ 
มาตรฐาน โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางในการพัฒนา รวมถึงติดตามประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ โดยครอบคลุมถึงด้านต่างๆ ดังนี้  

- ด้านบริหารบุคลากร 
- ด้านบริหารการเงินและพัสดุ 
- ด้านบริหารอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและระบบอ านวยความสะดวก 
- ด้านการติดตามประเมินผลการด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ 
๑. แผนการบริหารจัดการตามบริบทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๒. บันทึก/รายงานผลการด าเนินงาน 
๓. บันทึกการปรับปรุง/พัฒนาแผนและการด าเนินงาน 
 

๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. จัดท าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

๒. ปฏิบัติตามหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๓. ประเมินการใช้หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๔. น าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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รายละเอียดการพิจารณา 
หลักสูตร(๑.๑.๒_๑) หมายถึง ประสบการณ์ต่างๆ ที่ประสงค์จะให้เด็กได้รับ เพ่ือสามารถสร้างความรู้ 

ความคิด รวบยอด ทักษะ ทัศนคติ และอุปนิสัย ประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ย่อมได้มาจากปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่
และเด็ก คนอ่ืนๆ วัสดุอุปกรณ์ท่ีคัดสรรแล้ว และกิจกรรมต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้อย่างรอบคอบ โดยค านึงว่าเด็ก
แต่ละคนย่อมมาจากวัฒนธรรมอันหลากหลาย และมีบุคลิกภาพต่างกันไป รูปแบบหลักสูตรเด็กปฐมวัย 
เนื้อหาการน าไปใช้ จะมีส่วนช่วยอย่างมากในด้านคุณภาพการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย การใช้หลักสูตรซึ่ง (ก) 
ค านึงถึงพัฒนาการและภูมิหลังของเด็กเป็นรายบุคคล (ข) ค านึงถึงการพัฒนาเด็กในทุกส่วนหลัก (domain) 
และ (ค) ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการเรียนรู้ที่จะอ านวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก 
และผลส ารวจเชิงบวกในระยะยาวในบริบทที่แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศทางวิชาการ หลักสูตรจะประกอบด้วย
ลักษณะอันส าคัญของหลักสูตร ส่วนต่างๆ ในพัฒนาการของเด็ก (เช่น พัฒนาการทางกาย ภาษา การคิดและ
สติปัญญา การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ เป็นต้น) ค่านิยม วัฒนธรรม 
มนุษยศาสตร์ และปัญหาทางการเรียนรู้  

หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (๑.๑.๒_๒) หมายถึง หลักสูตรที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแต่ละแห่ง
วางแผน หรือก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้เด็กบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรแกนกลาง) ก าหนด โดยสถานศึกษาน าสภาพต่างๆ ที่เป็นปัญหา 
จุดเด่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะตามวัยที่พึงประสงค์ มาออกแบบหลักสูตรฯ                                          

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดหรือรับรอง หมายถึง หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐*๑ หรือที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้เป็นหลักสูตรแกนกลางระดับปฐมวัย หรือ
หลักสูตรที่มาจากต่างประเทศท่ีกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง  

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (PDCA) 
P : Plan วางแผน หมายถึง ขั้นตอนในการร่างหลักสูตร โดยประกอบไปด้วยการรวบรวม/วิเคราะห์

ข้อมูลพ้ืนฐาน ก าหนดหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์ในหลักสูตร 
ก าหนดแนวทางการประเมินผล รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรก่อนน าไปใช้ 

D : Do ปฏิบัติตามแผน หมายถึง การน าหลักสูตรไปใช้ 
C : Check ตรวจสอบ/ประเมินผลและน าผลประเมินมาวิเคราะห์ หมายถึง การตรวจสอบหลักสูตร

ประเมินผลและน าผลการประเมินการใช้หลักสูตรนั้นมาวิเคราะห์  
A : Action ปรับปรุงแก้ไขด าเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน หมายถึง การปรับปรุง

หลักสูตรให้ดีขึ้น แก้ไขให้เหมาะสมตามผลที่ได้จากการประเมิน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๒. บันทึก/รายงานผลการด าเนินงาน 
๓. บันทึกการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
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๑.๑.๓  บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในการบริหารจัดการและข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 
๒. น าข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์ 
๓. ประมวลผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
๔. บริหารจัดการข้อมูลที่เป็นระบบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

 
รายละเอียดการพิจารณา 

การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน หมายถึง การจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลทุกด้าน 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ซึ่งอาจใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บ โดยต้องจัดเก็บเป็นหมวดหมู่อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เมื่อผู้ปฏิบัติจ าเป็นต้องใช้งาน
ข้อมูล สามารถน าข้อมูลที่จัดเก็บมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงมีการน าข้อมูลไปประมวลผลวิเคราะห์
เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น 
๑. ข้อมลูเด็กรายบุคคล  
๒. ข้อมูลบุคลากร 
๓. ข้อมูลด้านงบประมาณ 
๔. ข้อมูลด้านครุภัณฑ์  
๕. บันทึกการบาดเจ็บ อุบัติเหตุ โรคติดต่อ  
๖. บันทึกการตรวจสุขภาพ 
๗. บันทึกความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น  
๘. บันทึกผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม 
๙. ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถิติอ่ืนๆ  
ฯลฯ  

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงข้อมูลที่จัดเก็บ 
๒. รายงานผลการ ประมวลผล 
๓. รายงานประจ าปี/รายงานการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๔. ระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด 
๑.๒.๑  บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
 
ประเด็นพิจารณา  

๑. จัดท าโครงสร้างคุณสมบัติและอัตราก าลัง  
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๒. มีกระบวนการคัดเลือก โดยค านึงถึงสุขภาพกายสุขภาพจิต  
๓. ไม่ใช้สารเสพติด ไม่เคยได้รับโทษการกระท าความผิดที่เกี่ยวกับความรุนแรง โทษที่เกี่ยวกับการ

กระท าผิดต่อเด็ก 
๔. มีการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคนและประเมินความเครียดด้วยตนเองโดยมีการช่วยเหลือที่

จ าเป็น 
๕. ติดตาม สนับสนุนการท างานของบุคลากร โดยจัดให้มีสวัสดิการและได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

ตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด  
๖. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 
รายละเอียดการพิจารณา 

หน่วยงานต้นสังกัด หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการก าหนดสิทธิและสวัสดิการของบุคลากร โดยมี
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้ (๑.๒.๑_๑, ๑.๒.๑_๓) 

๑. โครงสร้าง คุณสมบัติ และอัตราก าลัง 
๒. การตรวจสุขภาพประจ าปี มีการตรวจและส่งเสริมสุขภาพของครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร    

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (การตรวจสุขภาพ เช่น X-RAY ปอด ตรวจอุจจาระเพ่ือหาเชื้อบิด 
ไทฟอยด์ และพยาธิ ตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และตรวจผิวหนัง เป็นต้น)(๑.๒.๑_๔, ๑.๒.๑_๕) 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการท างาน 
๔. จัดให้ครู/ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร ได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล/การประกันสังคม 
๕. มีการประเมินความเครียดด้วยตนเองและมีการช่วยเหลือที่จ าเป็น 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. แผนผังโครงสร้างและระเบียบปฏิบัติงานของบุคลากร 
๒. กฎระเบียบการรับบุคลากรตามหน่วยงานต้นสังกัด 
๓. เอกสาร/ภาพถ่ายกิจกรรม/บันทึกการประชุม 
๔. แฟ้มประวัติสุขภาพบุคลากรทุกคน 

 
๑.๒.๒  ผู้บริหารสถานพัฒนาปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสม 

และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย  
- กรณีท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาท่ีเกี่ยวข้อง (จิตวิทยา แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข คหกรรม) ต้อง

มีการศึกษารายวิชาที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยอย่างน้อย ๓ หน่วยกิต (ไม่ต่ ากว่า ๔๕ ชั่วโมง) 
- กรณีที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่ตรงตามที่ก าหนด ต้องมีประสบการณ์ในการท างาน

เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีและผ่านการฝึกอบรม      
ไม่ต่ ากว่า ๔๕ ชั่วโมง  

๒. สนับสนุน ก ากับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้เป็นไปตามแผน 
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๓. จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร ครอบครัวของเด็ก และ
เครือข่ายภายนอก 

๔. เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

คุณสมบัติเหมาะสม หมายถึง หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด แต่อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (๑.๒.๒_๑, ๑.๒.๒_๒, ๑.๒.๒_๓) 

๑. มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย กรณีมีวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามที่ก าหนดต้องมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

๒. สนับสนุน ก ากับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมาย 
๓. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
๔. จัดกิจกรรมและประสบการณ์ท่ีสร้างสรรค์เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบุคลากร 
๕. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 

 
๑.๒.๓  ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก มีคุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสม 
 
ประเด็นพิจารณา  

๑. ผู้ท าหน้าที่ครูมีใบประกอบวิชาชีพครู มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาเอก
อนุบาล ศึกษาหรือปฐมวัยหรือกรณีที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง (ครูสาขาอ่ืนที่ ไม่ใช่เอก
ปฐมวัย จิตวิทยา แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข คหกรรม) ต้องมีการศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กปฐมวัยอย่างน้อย ๓ หน่วยกิต (ไม่ต่ ากว่า ๔๕ ชั่วโมง) 

๒. ผู้ที่ท าหน้าที่ผู้ช่วยครู กรณีที่วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี           
มีประสบการณ์ท างานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือผ่านการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามที่ส่วนราชการรับรองหรืออยู่ในระหว่างการอบรม
ดังกล่าวภายในระยะเวลา ๑ ปี 

๓. ครู/ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาต่อเนื่องระหว่างประจ าการ อย่างน้อยปีละ ๒๐ ชั่วโมง   
 
รายละเอียดการพิจารณา 

คุณสมบัติเหมาะสม คือ ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก พ่ีเลี้ยง หรือบุคลากรที่ท าหน้าที่หลักในการสอน 
และเลี้ยงดูเด็ก มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด แต่อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (๑.๒.๓_๑, 

๑.๒.๓_๒, ๑.๒.๓_๓) 
๑. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย กรณีมีวุฒิการศึกษา

ไม่ตรงตามที่ก าหนดต้องมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่าง
ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

๒. ได้รับการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยวิธีต่างๆ อย่างน้อยปีละ ๒๐ ชั่วโมง 
๓. ครูและผู้ดูแลเด็กทุกคนได้รับการอบรม/ประชุม เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อย   

ในเด็ก เช่น โรคหวัด โรคอุจจาระร่วง โรคมือเท้าปาก โรคหนอนพยาธิ หัด คางทูม ไข้สุกใส โรคพิษ
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สุนัขบ้า เป็นต้น และเรื่องการปฏิบัติต่อเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๔. ได้รับการตรวจสุขภาพเม่ือแรกเข้า 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. ใบแสดงคุณวุฒิ 
๒. หลักฐานการผ่านการอบรม 
๓. ใบรับรองการอบรมหรือเอกสารการอบรม 

 
๑.๒.๔  บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ านวนเด็กในแต่ละ  
          กลุ่มอาย ุ 
 
ประเด็นพิจารณา  

๑. มีอัตราส่วนและกลุ่มกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (บุคลากรประจ า/เต็มเวลา) 
๒. มีอัตราส่วนและกลุ่มกิจกรรมดีกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (บุคลากรประจ า/เต็มเวลา) 
๓. สามารถจัดหาครูหรือผู้ดูแลเด็กท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาช่วยเสริมในการจัดกิจกรรม 

 
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๒.๔_๑, ๑.๒.๔_๒, ๑.๒.๔_๓) 

การบริหารบุคลากรทางการศึกษา จะต้องเป็นไปตามอัตราสว่นตามเกณฑ์ทุกกลุ่มอายุที่ก าหนดไว้ ดังนี ้
เด็ก (อายุ) อัตราส่วนครู/ผู้ดูแล : เด็ก (คน) กลุ่มกิจกรรม 
ต่ ากว่า ๑ ปี ๑ : ๓ กลุ่มละไม่เกิน ๖ คน 

๑ - ๒ ปี ๑ : ๕ กลุ่มละไม่เกิน ๑๐ คน 
๒ - ๓ ปี ๑ : ๑๐ กลุ่มละไม่เกิน ๑๕ คน 

๓ ปี - ก่อนเข้า ป.๑ ๑ : ๑๕ กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน 
 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. เอกสาร/หลักฐานบ่งชี้จ านวนครู/ผู้ดูแลเด็กและเด็กปฐมวัย ได้แก่  

- ทะเบียนเด็กแสดงจ านวนและอายุของเด็ก  
- จ านวนครู/ผู้ดูแลเด็กที่ปฏิบัติงานจริง    

๒. หลักฐานที่แสดงว่ามีเครือข่ายมาช่วยเสริมในการจัดกิจกรรม 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓  บริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
๑.๓.๑  บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
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ประเด็นการพิจารณา 
๑. จัดท านโยบายและแผนที่ครอบคลุมโครงสร้างอาคารบริเวณที่ตั้ง ภายใน ภายนอกอาคาร  วัสดุ

อุปกรณ์ทุกชนิด รวมทั้งปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
๒. ปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบและมีการส ารวจ ค้นหาจุดเสี่ยง เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข

เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
๓. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
๔. น าผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความ

ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ(๑.๓.๑_๓) หมายถึง การบริหารจัดการ
ภาวะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคมซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กได้ถูกควบคุมไว้เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพ
ที่ดี ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือรับพิษจากสารอันตราย ซึ่งต้องครอบคลุมความปลอดภัย ๕ ด้าน ได้แก่ ความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการ จมน้ า อุบัติเหตุทางถนน หกล้มและพลัดตกจากที่สูง ไฟฟ้า/ของร้อน การขาด
อากาศหายใจ จากวัสดุแหลมคมทิ่มแทง สัตว์กัด การได้รับสารพิษ ความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์
รอบตัวเด็ก จากของใช้ ของเล่น การกินอาหารและยา ความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  จากอากาศ น้ า 
ดิน สารพิษ จากโรงงาน จากกองขยะ ความปลอดภัยของเด็กในภัยพิบัติต่างๆ จากภัยธรรมชาติ และภัยขนาด
ใหญ่ที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ และความปลอดภัยของเด็กจากการถูกกระท าความรุนแรง เช่น การถูก
ท าร้ายร่างกายอีกทั้งยังครอบคลุมทั้งการประเมินกระบวนการจัดการความปลอดภัย และการประเมินผลลัพธ์
ทางสุขภาพ และผลลัพธ์ของการลดปัจจัยเสี่ยง 

๑. นโยบายที่ เป็นลายลักษณ์ อักษรให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับได้รับรู้  และปฏิบัติร่วมกันให้จัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

๒. ระบบการส ารวจค้นหาจุดเสี่ยง การวิเคราะห์วางแผนแก้ไขตามล าดับความส าคัญของปัญหาและ
โอกาสที่จะเกิดอันตราย การค้นหาแนวทางป้องกันแก้ไขท่ีสามารถปฏิบัติได้ หรือหากปฏิบัติไม่ได้
ต้องรายงานขอความช่วยเหลือเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  

๓. การติดตามประเมินผลการส ารวจ การแก้ไขในส่วนที่มีโอกาสเกิดอันตรายอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อย
ทุก ๓ เดือน 

๔. การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความ
ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. มีเอกสาร/ หลักฐานของนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับได้รับรู้และปฏิบัติ

ร่วมกัน ในด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  
๒. มีแบบบันทึกการเดินส ารวจ (Safety Round Record) ( แบบบันทึกที่ ๑.๓.๑ )*๒ ส ารวจค้นหา

จุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เพ่ือหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
๓. มีเอกสารหลักฐานที่บ่งบอกถึงการติดตามประเมินผลการส ารวจตามแผนอย่างสม่ าเสมออย่าง

น้อยทุก ๓ เดือน  
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๔. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความ
ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  

 
๑.๓.๒  โครงสร้างและตัวอาคารม่ันคง ตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง มีขอบเขตและทางเข้า-ออกท่ีชัดเจน 
๒. บริเวณที่ตั้งปลอดภัยสะอาดไม่อยู่ใกล้แหล่งมลพิษทางอากาศ น้ า ดิน เว้นแต่มีมาตรการที่มี

ประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึน 
๓. ติดตามประเมินผลการส ารวจสม่ าเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน และแก้ไขในส่วนที่มีโอกาสเกิด

อันตรายได้ มากอย่างเร่งด่วน 
๔. น าผลการประเมิน ปรับปรุง/ พัฒนาระยะยาว 

 
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๓.๒_๑, ๑.๓.๒_๒, ๑.๓.๒_๓, ๑.๓.๒_๔, ๑.๓.๘_๑) 

โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย หมายถึง 
โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคงมีความปลอดภัย ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน มีมาตรฐาน ไม่ตั้งอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษ ไม่ใกล้แหล่งน้ า/พื้นที่เสี่ยงอันตรายและบริเวณรอบที่ตั้งสะอาด มีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย 

๑. โครงสร้างอาคารมั่นคง มีขอบเขตและทางเข้า-ออกที่ชัดเจน 
๒. บริเวณที่ตั้งปลอดภัยสะอาดไม่อยู่ใกล้แหล่งมลพิษทางอากาศ น้ า ดิน เช่น บริเวณขนถ่ายก๊าซ 

น้ ามัน สารเคม ีโรงงาน กองขยะ เว้นแต่มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงอันตรายดังกล่าว 
๓. การติดตามประเมินผลการส ารวจ การแก้ไขในส่วนที่มีโอกาสเกิดอันตรายอย่างสม่ าเสมอ    

อย่างน้อยทุก ๓ เดือน 
๔. การน าผลประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความ

ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. มีแบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพ่ือความปลอดภัย (แบบบันทึกที่ ๑.๓.๒)*๓ 
๒. มีเอกสารหลักฐานที่บ่งบอกถึงการติดตามประเมินตามแผนอย่างสม่ าเสมออย่างน้อย ทุก ๓ เดือน  
๓. มีการน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความ

ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
 
๑.๓.๓  จัดการความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความปลอดภัย เครื่องเล่นสนามมีความ
เหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัย 
 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๔๒ | 

๒. พ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น เป็นที่ปลอดภัยในการเล่นของเด็ก มีการส ารวจความเสี่ยงของพ้ืนที่เล่น/
สนามเด็กเล่นอย่างต่อเนื่อง 

๓. ติดตามประเมินการด าเนินงานข้อ ๑ และ ๒ สม่ าเสมอ อย่างน้อยทุก ๓ เดือน และแก้ไข        
ในส่วนที่มีโอกาสเกิดอันตรายได้มากอย่างเร่งด่วน 

๔. น าผลการประเมินวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง/พัฒนา 
 
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๓.๓_๑, ๑.๓.๓_๒, ๑.๓.๓_๓) 

จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น หมายถึง การจัดให้มีอาณาบริเวณที่เด็กสามารถ
เข้าถึงเป็นพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สร้างความสุขและ       
มีความปลอดภัยสนามเด็กเล่นได้มาตรฐานตามข้อก าหนดความปลอดภัย จะต้องประกอบด้วยเครื่องเล่นที่
ปลอดภัยและเหมาะสมกับอายุของเด็ก พ้ืนสนามสามารถดูดซับพลังงานและลดการบาดเจ็บจากการตก    
การติดตั้งท่ีถูกวิธี การตรวจสอบบ ารุงรักษาและมีผู้ดูแลเด็กในขณะเล่น 

จัดการความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร หมายถึง การจัดการสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคารเพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กจากโครงสร้างหนักล้มทับ เช่น จากรั้ว ป้าย จากมลพิษ เช่น จาก
โรงงานอุตสาหกรรม ที่ตั้งห่างจากสถานีบริการเชื้อเพลิงและสถานที่เก็บเชื้อเพลิง ขยะสิ่งปฏิกูล ไม่ใกล้แหล่งน้ า 
ถนนหน้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีทางข้าม มีทางเท้า ไม่มีการวางของหรือจอดรถบนทางเท้า ยานพาหนะใน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องใช้ความเร็วน้อยกว่า ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง 

๑. การจัดการ และการประเมินความปลอดภัยภายนอกอาคาร อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเปรียบเทียบความ
เสี่ยง เช่น รั้วประตูรั้ว แหล่งน้ า ถนนภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นไม้ และสัตว์  

๒. การจัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น ตรวจเช็คคัดกรองความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องและเปรียบเทียบความเสี่ยงว่าได้ถูกแก้ไข หรือเกิดความเสี่ยงเพิ่มข้ึนใหม่  

๓. ประเมินการด าเนินงานตาม ข้อ ๑ ข้อ ๒ และแนวทางแก้ไข ป้องกัน ที่สามารถปฏิบัติได้ หรือ
ต้องขอความช่วยเหลือ 

๔. การน าผลการประเมินวิ เคราะห์ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ให้ พ้ืนที่ เล่น/สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. มีแบบบันทึกการประเมินความปลอดภัยภายนอกอาคาร (แบบบันทึกท่ี ๑.๓.๒) มีการส ารวจจุดที่

มีโอกาสเสี่ยงเกิดอันตราย มีแบบบันทึกการเดินส ารวจ (Safety Round Record) (แบบบันทึกที่ 
๑.๓.๑) สม่ าเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน 

๒. มีแบบบันทึกการตรวจเช็คคัดกรองความเสี่ยงของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น (แบบบันทึกที่ 
๑.๓.๓)*๔ มีการส ารวจจุดที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดอันตราย (แบบบันทึกที่ ๑.๓.๑) สม่ าเสมออย่างน้อย
ทุก ๓ เดือน 

๓. มีหลักฐานบันทึกติดตามประเมินการจัดการตามขัอ ๑ และ ๒ 
๔. มีโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว ที่บ่งบอกเปรียบเทียบผลการประเมิน

วิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง พัฒนาให้พ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารมี
ความปลอดภัย 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๔๓ | 

๑.๓.๔  จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับ      
การใช้งานและเพียงพอ 

 
ประเด็นพิจารณา 

๑. สภาพแวดล้อมภายในอาคารมีความปลอดภัย  
๒. ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ปลอดภัย มีทะเบียนควบคุมตรวจสอบสม่ าเสมอให้ใช้งานได้ครบถ้วน

ไม่ช ารุด และเป็นปัจจุบัน 
๓. ติดตามประเมินการด าเนินงาน ข้อ ๑ และ ๒ สม่ าเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน และแก้ไขในส่วน

ที่มีโอกาสเกิดอันตรายได้มากอย่างเร่งด่วน 
๔. น าผลการประเมินวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง พัฒนา 

 
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๓.๔_๑, ๑.๓.๔_๒, ๑.๓.๔_๓, ๑.๓.๔_๔, ๑.๓.๔_๕) 

จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้
งานและเพียงพอ หมายถึง การก าหนดมาตรฐานและการด าเนินงานเพ่ือป้องกันอันตรายจากการตกจากที่สูง 
เช่น ระเบียง บันได พื้นที่ลื่น การชนกระแทก โครงสร้างแหลมคม โครงสร้างหนัก เช่น ชั้นวางของ/ตู้ ล้มทับ 
ไฟฟ้า การได้รับสารพิษ เช่น สีทาอาคาร น้ ายาท าความสะอาดต่างๆ การขาดอากาศหายใจ เช่น เชือก เส้น
สายรัดคอ และอุบัติเหตุอื่นๆ  

๑. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับ
การใช้งานและเพียงพอ 

๒. การจัดท าทะเบียนควบคุมตรวจสอบให้มีใช้งานครบถ้วน และคัดแยกของที่ช ารุดออกอย่าง
สม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน 

๓. ประเมินการด าเนินการ วิเคราะห์ความรุนแรง และความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายค้นหาแนวทาง
ป้องกัน แก้ไข ที่สามารถปฏิบัติได้ หรือต้องขอความช่วยเหลือ 

๔. น าผลการประเมิน มาปรับปรุง พัฒนา 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา/ หลักฐานเชิงประจักษ์ 
มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. มีแบบบันทึกการประเมินความปลอดภัยภายในอาคาร (แบบบันทึกที่ ๑.๓.๔)*๕ มีการจัดพ้ืนที่  

ใช้สอยและด าเนินการจัดการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเสี่ยงภายในอาคาร 
๒. มีระบบประเมินความปลอดภัยโดยใช้แบบประเมินอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้เพ่ือความ

ปลอดภัย (แบบบันทึกที่ ๑.๓.๕)*๖ มีบันทึก จัดท าทะเบียน ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ และการ
ติดตั้งที่ปลอดภัยตามนโยบาย และ มีบันทึกการท าความสะอาดอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

๓. มีทะเบียนควบคุมตรวจสอบให้มีใช้งานครบถ้วน และการคัดแยกของที่ช ารุดออกอย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน 
๔. มีบันทึกการติดตามตรวจสอบการด าเนินการ และการค้นหาแนวทางป้องกัน แก้ไข ที่สามารถ

ปฏิบัติได้ หรือต้องขอความช่วยเหลือ 
๕. มีโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่บ่งบอกเปรียบเทียบผลการประเมิน

วิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง พัฒนาให้สภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ให้
ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๔๔ | 

๑.๓.๕  จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. ของเล่นปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัย 
๒. มีทะเบียนควบคุมตรวจสอบสม่ าเสมอให้มีจ านวนเพียงพอเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก

และมีความสะอาดใช้งานได้ครบถ้วนไม่ช ารุด และเป็นปัจจุบัน 
๓. ติดตามประเมินการด าเนินงาน ข้อ ๑ และ ๒ สม่ าเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน และแก้ไขในส่วน

ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอันตราย  
๔. น าผลการประเมินวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง/พัฒนาการจัดหา และบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

 
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๓.๕_๑, ๑.๓.๕_๒, ๑.๓.๕_๓) 

๑. การจัดหาของเล่นที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ให้มีจ านวนเพียงพอเหมาะสม
กับวัยและพัฒนาการของเด็ก โดยประเมินถึงความปลอดภัยของของเล่น และดูแลท าความ
สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

๒. การจัดเก็บตรวจสอบของเล่น คัดแยกของเล่นที่ช ารุดออก และดูแลท าความสะอาดอย่าง
สม่ าเสมออย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 

๓. ประเมินการด าเนินงาน วิเคราะห์ความรุนแรง และความเสี่ยงที่จะเกิด ค้นหาแนวทางป้องกัน 
แก้ไข  ที่สามารถปฏิบัติได้ หรือต้องขอความช่วยเหลือ 

๔. น าผลการประเมิน มาปรับปรุง พัฒนา 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. มีการประเมินของเล่นและจัดหาของเล่นที่ปลอดภัย (แบบบันทึกที่ ๑.๓.๖)*๗ มีบัญชีแสดงจ านวน

ของเล่นที่เพียงพอเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
๒. มีบันทึกการจัดเก็บตรวจสอบของเล่น คัดแยกของเล่นที่ช ารุดออกแทงจ าหน่าย และการดูแล  

ท าความสะอาดอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมออย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง 
๓. มีแบบบันทึกผลิตภัณฑ์ของเล่นของใช้อันตราย (แบบบันทึก ที่ ๑.๓.๗)*๘ เพ่ือการประเมิน

วิเคราะห์ความเสี่ยงความรุนแรง และค้นหาแนวทางป้องกัน แก้ไข ที่สามารถปฏิบัติได้ หรือต้อง
ขอความช่วยเหลือ 

๔. มีโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่บ่งบอกเปรียบเทียบผลการประเมิน
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุง พัฒนา 

 
๑.๓.๖  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย  
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. ส ารวจการเดินทางของเด็กและวางแผนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง
ของเด็ก 

๒. ให้ความรู้ สร้างวินัยและฝึกทักษะเด็กในการเดินทางไป-กลับอย่างปลอดภัย 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๔๕ | 

๓. ปรับปรุงโครงสร้างและการปฏิบัติเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในการ
เดินทางของเด็ก 

๔. สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือร่วมกันสนับสนุนให้เด็กเดินทางได้
อย่างปลอดภัย 

๕. มีการประเมินผลการด าเนินงานและพัฒนาปรับปรุง 
 

รายละเอียดการพิจารณา (๑.๓.๖_๒) 
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย หมายถึง ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กเดินทางโดย

ปลอดภัย เช่น การเดินทางโดยทางเท้าจะต้องเดินทางกับผู้ใหญ่ไม่เดินทางโดยล าพัง โดยรถจักรยานต้องมี 
การป้องกันเท้าเข้าซี่ล้อโดยรถจักรยานยนต์เด็กต้องสวมหมวกนิรภัย ทางน้ าต้องสวมเสื้อชูชีพโดยรถยนต์ 
แนะน าให้ใช้ที่นั่ง นิรภัยให้เหมาะสมตามวัย เดินทางโดยรถรับส่ง รถรับส่งต้องถูกต้องตามระเบียบของกรม
ขนส่งทางบก 

๑. ส ารวจการเดินทางของเด็กและการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการ
เดินทาง ของเด็ก 

๒. การให้ความรู้ การสร้างวินัยและการฝึกทักษะเด็กในการเดินทางไป-กลับอย่างปลอดภัย 
๓. ปรับปรุงโครงสร้างการเดินทาง และการปฏิบัติเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการ

บาดเจ็บในการเดินทางของเด็ก 
๔. การสร้างความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือร่วมกันสนับสนุนให้เด็ก

เดินทางได้อย่างปลอดภัย 
๕. การประเมินผลการด าเนินงานและพัฒนาปรับปรุง 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. แบบประเมินการเดินทางการใช้พาหนะที่ปลอดภัยของเด็ก (แบบบันทึกที ่๑.๓.๘)*๙ 
๒. การให้ความรู้ การสร้างวินัยและการฝึกทักษะเด็กในการเดินทางไป-กลับอย่างปลอดภัย 
๓. การปรับปรุงโครงสร้างการเดินทาง และการปฏิบัติเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการ

บาดเจ็บในการเดินทางของเด็ก 
๔. การสร้างความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือร่วมกันสนับสนุนให้เด็ก

เดินทางได้อย่างปลอดภัย 
๕. การประเมินผลการด าเนินงานและพัฒนาปรับปรุง 

 
๑.๓.๗  จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีระบบป้องกันภัยจากบุคคล ตรวจสอบการเข้า-ออก การรับและส่งเด็ก 
๒. สร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่ายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเฝ้าระวังความปลอดภัยของเด็ก

จากบุคคลทั้งภายในและภายนอกเมื่อพบสิ่งที่น่าสงสัยต้องรายงานให้ครูเวรประจ าวันทราบเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไข 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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๓. มีการบันทึกและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
๔. มีการน าผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง 

 
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๓.๗_๑) 

จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง     
การจัดการให้มีการค้นหาภัยหรืออันตรายจากการกระท าของบุคคลอ่ืน มีการส ารวจร่างกายเด็กเป้นประจ า  
ทุกวัน เมื่อมาถึงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และก่อนกลับบ้านมีบันทึกรอยบาดแผล จัดให้มีการรายงานเมื่อพบ
เห็นเด็กตกอยู่ในสภาพที่ต้องให้การช่วยเหลือเบื้องต้น รู้วิธีสื่อสารกับหน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์รวมทั้งวิธีการ   
ส่งต่อเด็ก 

๑. มาตรการป้องกันภัยจากบุคคลอย่างเป็นระบบ การรับส่งเด็ก การตรวจสอบการเข้า-ออก   
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การเยี่ยมบ้าน การส ารวจร่างกายเด็กเพ่ือตรวจดูบาดแผล หรือร่องรอย
ที่อาจเกิดจากการกระท าของบุคคลอ่ืน และเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทุกครั้งการรับส่งเด็ก  

๒. การสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่ายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเฝ้าระวังความปลอดภัย
ของเด็กจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกเมื่อพบสิ่งที่น่าสงสัยต้องรายงานให้ครูเวรประจ าวัน
ทราบเพ่ือป้องกันและแก้ไข 

๓. การตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานและน าข้อมูลมาบันทึก วิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไข 
ป้องกัน 

๔. การน าผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
มีร่องรอยทีบ่่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. มีการป้องกันภัยจากบุคคลอย่างเป็นระบบ มีแบบบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคล (แบบบันทึกที่ 

๑.๓.๙)*๑๐ บันทึกการเยี่ยมบ้านการรับส่งเด็ก การตรวจสอบการเข้า -ออกสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย การเยี่ยมบ้าน การบันทึกการส ารวจร่างกายเด็กเพ่ือตรวจดูบาดแผล หรือร่องรอยที่อาจ
เกิดจากการกระท าของบุคคลอ่ืน และเม่ือเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทุกครั้ง 

๒. มีการสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่ายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเฝ้าระวังความปลอดภัย
ของเด็กจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกเมื่อพบสิ่งที่น่าสงสัยต้องรายงานให้ครูเวรประจ าวัน
ทราบเพ่ือป้องกันและแก้ไข  

๓. มีรายงานการประเมินผล วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยพิจารณาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นว่ามีความรุนแรง
อย่างไร และโอกาสที่จะเกิดขึ้นว่ามากหรือน้อย ที่จะน ามาปรับปรุง พัฒนากิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
ให้เด็กปลอดภัยต่อไป 

๔. มีโครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่บ่งบอกเปรียบเทียบผลการประเมิน 
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

 
๑.๓.๘  จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที ่
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. แผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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๒. ฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับบุคลากรและเด็กทุกคนเสมือนเกิดเหตุจริงอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๓. มีการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินการ 
๔. น าผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา 

 
รายละเอียดการพิจารณา 

จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่ หมายถึง มีแผนรับ
ภัยฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ จัดการฝึกซ้อมแผนประจ าปี มีการติดตั้งอุปกรณ์ มีระบบสัญญานเตือนภัย มีหมายเลข
โทรศัพท์หน่วยงานในพื้นท่ีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและระบบส่งต่อ 

๑. ด าเนินการจัดท าแผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ส ารวจพื้นที่ ติดตั้งอุปกรณ์  
๒. บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรม และมีการฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับบุคลากรทุกคน/เด็กทุกคน

เสมือนเกิดเหตุ จริงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๓. มีการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินการ 
๔. น าผลประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์(๑.๓.๘_๑, ๑.๓.๘_๒) 

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. มีแบบประเมินระบบอัคคีภัย (แบบบันทึกที่ ๑.๓.๑๐)*๑๑ มีแผนอพยพหนีไฟ อุปกรณ์ดับเพลิงใน

สภาพพร้อมใช้งานและจ านวนเพียงพอ บันทึกการตรวจเช็คน้ ายาดับเพลิง 
๒. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการจัดท าแผนและการฝึกซ้อมอพยพ มีการฝึกซ้อมแผนอพยพให้กับ

บุคลากรทุกคน/เด็กทุกคนเสมือนเกิดเหตุจริงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๓. มีการประเมินผลการด าเนินการ  
๔. มีโครงการ/ กิจกรรม/ ภาพถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ที่บ่งบอกเปรียบเทียบผลการประเมิน

วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
 
ตัวบ่งช้ี ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
๑.๔.๑  มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น  
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. จัดให้มีอาหารที่เหมาะสม และเพียงพอตามวัยทุกวัน  
๒. จัดให้มีเครื่องชั่งน้ าหนักและเครื่องวัดความยาว/ส่วนสูง ที่ได้มาตรฐาน ติดตั้งถูกต้อง และมีการ

ฝึกใช้งานอย่างถูกวิธี 
๓. ประเมินการเจริญเติบโตเป็นรายบุคคล อย่างถูกวิธี และมีการบันทึกข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูงลงใน

กราฟการเจริญเติบโตเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๓ เดือน 
๔. มียาและเวชภัณฑ์สามัญประจ าบ้านและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
๕. จัดให้มีการอบรมปฐมพยาบาลและฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) 
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รายละเอียดการพิจารณา*๑๒ 
๑. จัดให้มีอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอตามวัยทุกวัน 
๒. จัดให้มีเครื่องชั่งน้ าหนักและเครื่องวัดความยาว/ส่วนสูง ที่ได้มาตรฐาน และติดตั้งถูกต้อง มีคู่มือ

วิธีการติดตั้ง ชั่งน้ าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง และการแปลผลการเจริญเติบโตมีการตรวจสอบ
เครื่องมือ  อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๓. จัดให้มีการบันทึกข้อมูลน้ าหนักส่วนสูง และมีกราฟการเจริญโตเป็นรายบุคคล 
๔. จัดให้มีการอบรมการจัดอาหาร การตักอาหาร วิธีการติดตั้ง ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และการแปล

ผลการเจริญเติบโต 
๕. จัดให้มียา เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับกรณีฉุกเฉินเบื้องต้นที่ใช้ในการปฐม 

พยาบาลเด็ก 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (๑.๔.๑_๑, ๑.๔.๑_๒, ๑.๔.๑_๓) 

๑. มีเครื่องชั่งน้ าหนักและเครื่องวัดส่วนสูงตามมาตรฐาน และควรใช้เครื่องชั่งน้ าหนักที่มีความ
ละเอียด ๐.๑ กิโลกรัม และเครื่องวัดส่วนสูงที่มีความละเอียด ๐.๑ เซนติเมตร 

๒. เครื่องวัดส่วนสูงแบบนอนส าหรับเด็กอายุน้อยกว่า ๒ ปี 
๓. กราฟน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/

ส่วนสูง ตามเพศเป็นรายบุคคล  
๔. หลักฐานแสดงการจัดท าบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือ 
๕. หลักฐานแสดงการอบรม 
๖. รายการยา เวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
๗. การบันทึกข้อมูลน้ าหนักและส่วนสูง และการแปลผลการเจริญเติบโต 
๘. รายการอาหารย้อนหลัง ๑ เดือน และล่วงหน้า ๑ เดือน 

 
๑.๔.๒  มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี และป้องกันควบคุม

โรคติดต่อ 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีการตรวจสุขภาพอนามัยและร่องรอยการบาดเจ็บประจ าวัน 
๒. สนับสนุน/จัดการตรวจสุขภาพประจ าปีโดยบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๓. มีการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกรับ และทุก ๖ เดือน*๑๓ 
๔. มีมาตรการและกิจกรรมป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดโรคติดต่อขึ้นรวมทั้งเก็บข้อมูลของโรคติดต่อ 

 
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๔.๒_๑, ๑.๔.๒_๒, ๑.๔.๒_๓) 

๑. มีการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน 
สังเกตความผิดปกติของเด็กตั้งแต่แรกรับ เช่น มีไข้ ไอ น้ ามูก ผื่นตามตัว เป็นต้น รีบแจ้ง

ผู้ปกครองมารับไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งให้ค าแนะน าในการดูแลเด็กแก่ผู้ปกครอง และ
บันทึกการป่วยของเด็กในห้องเรียนทุกวัน*๑๔ ตามแบบคัดกรองอาการป่วยรายห้องเรียน*๑๕ กรณีตรวจคัด
กรองเด็กไม่พบอาการป่วยเมื่อแรกรับ แต่มีอาการป่วยในเวลาต่อมาในขณะที่อยู่ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้
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แยกเด็กที่ป่วยออกจากเด็กท่ีไม่ป่วย โดยการแยกนอนแยกเล่นจากเด็กคนอ่ืนทุกครั้ง 
๒. สนับสนุน/จัดการตรวจสุขภาพประจ าปีโดยบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๓. มีการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกรับตามระยะที่ก าหนด 

ครูและผู้ดูแลเด็กบันทึกตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของประวัติการได้รับวัคซีนของเด็ก
ทุกคน ทุกภาคเรียน กรณีเด็กได้รับไม่ครบถ้วน แนะน าผู้ปกครองให้พาเด็กไปรับวัคซีนที่สถานบริการ
สาธารณสุข และบันทึกการแนะน าในแบบบันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น 

๔. มีมาตรการและกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขเม่ือเกิดโรคติดต่อขึ้น รวมทั้งเก็บข้อมูลของโรคติดต่อ 
มาตรการ : ด าเนินตาม ๑๐ มาตรการศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ของกรม

ควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข*๑๖ 
กิจกรรมป้องกัน : การป้องกันโรคที่ได้ผลดีและคุ้มค่าที่สุด คือ การป้องกันในระยะก่อนได้รับ

เชื้อ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่ มีน้ าดื่มที่สะอาด
เพียงพอ ได้รับการดูแลเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล เน้นความสะอาด สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ มีพัฒนาการ
ทางร่างกายและจิตใจเหมาะสมตามวัย (ตามแนวทางการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)  

แนวทางการแก้ไขเมื่อเกิดโรคติดต่อ : เมื่อเกิดโรคขึ้นต้องป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของ
โรค (ตามแนวทางการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข)  

*** โรคติดต่อที่พบบ่อย ได้แก่ โรคหวัด โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 
๒๐๐๙ โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วง โรคอีสุกอีใส โรคตาแดง โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก และโรค
ผิวหนังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

๑. แผนบริหารจัดการตรวจสุขอนามัย สุขภาพป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
๒. บันทึกการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน/ตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง/ตามก าหนด 
๓. ตารางการฉีดวัคซีนตามแนวทางการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก 
๔. แบบคัดกรองอาการป่วยรายห้องเรียน 
๕. แบบบันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น 
๖. แบบบันทึกประวัติการได้รับวัคซีน 

 
๑.๔.๓  อาคารต้องมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัย และ

การใช้ประโยชน์ 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีพ้ืนที่พอเพียงส าหรับการจัดกิจกรรม และกิจวัตรประจ าวันของเด็กพอเพียงเฉลี่ย ๑.๕-๒.๐  
ตร.ม./คน 

๒. มีพ้ืนที่เตรียมอาหาร/ครัว วิธีการขนส่งอาหาร และมีบริเวณที่จัดให้เด็กรับประทานอาหารที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

๓. มีพ้ืนที่ส าหรับนอนหลับ เน้นความสะอาด ปลอดโปร่ง และอากาศถ่ายเทได้ดี 
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๔. มีพ้ืนส าหรับเล่นและท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม 
๕. มีพ้ืนที่หรือบริเวณส าหรับการท าความสะอาดช่องปาก แปรงฟัน ล้างมือ ล้างหน้าของเด็ก ฯลฯ 
๖. มีพ้ืนที่ส าหรับแยกเด็กป่วย 

 
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๔.๓_๑, ๑.๔.๓_๒, ๑.๔.๓_๓) 

๑. มีพ้ืนที่พอเพียงส าหรับการจัดกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันของเด็กพอเพียงเฉลี่ย ๑.๕-๒.๐ ตร.ม./คน 
๒. มีพ้ืนที่เตรียมอาหาร/ครัวรวมทั้งการขนส่งอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ*๗ มีการปกปิดอาหาร 

ที่พร้อมบริโภคขณะขนส่ง (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีการจ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร จัดส่งมา
จากภายนอก) ภาชนะใส่อาหารที่ปลอดภัยและมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

๓. พ้ืนที่ส าหรับนอนหลับ เน้นเรื่องความสะอาด และปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี 
๔. มีพ้ืนที่ส าหรับเล่น และท ากิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสม 
๕. มีพ้ืนที่หรือบริเวณส าหรับให้ครู/ผู้ดูแลเด็กท าความสะอาดช่องปากและแปรงฟันให้เด็ก ตั้งแต่ฟัน

ซ่ีแรกข้ึน เน้นพื้นที่หรือบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ เพ่ือให้มองเห็นฟันได้ชัดเจน 
๖. มีพ้ืนที่ส าหรับแยกเด็กป่วย เพ่ือป้องการแพร่กระจายของโรคติดต่อ และเป็นที่ดูแลปฐมพยาบาล

ก่อนที่ผู้ปกครองจะมารับเด็ก 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. มีพ้ืนที่ใช้สอยตามที่ก าหนดในมาตรฐานความปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคารและ
สิ่งแวดล้อม   

๒. แผนผังพ้ืนที่และการใช้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

๑.๔.๔  จัดให้มีพื้นที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์อย่างเหมาะสมในห้องเรียน 
๒. มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์นอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
๓. เก็บข้อมูล/ประเมินการใช้พ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ของเด็ก 
๔. น าผลจากการประเมินไปปรับเปลี่ยนซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๔.๔_๑, ๑.๔.๔_๒, ๑.๔.๔_๓) 

๑. ผู้บริหารจัดพ้ืนที่ในห้องเรียน เช่น มุมประสบการณ์ มุมสร้างสรรค์ มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก 
มุมศิลปะ มุมสร้างสรรค์ มุมดนตรี มุมวิทยาศาสตร์ มุมคณิตศาสตร์ เป็นต้น และพ้ืนที่นอก
ห้องเรียน เช่น พ้ืนที่ธรรมชาติ พ้ืนที่ เล่นนอกห้องเรียน สนามเด็กเล่น สนามกลางแจ้ง          
ลานเอนกประสงค์ ให้เป็นพื้นที่ส าหรับกิจกรรมประจ าวันเพื่อการเรียนรู้ 

๒. การเก็บข้อมูลการท ากิจกรรมใช้มุมเหล่านั้นของเด็ก มีบันทึกการใช้มุมทุกวันรวมทั้งการใช้พ้ืนที่
ในการท ากิจกรรมของเด็ก 

๓. น าผลที่ได้วิเคราะห์และสรุปให้ผู้ปกครองทราบและน ามาปรับพ้ืนที่ให้น่าสนใจที่จะช่วยให้เด็กได้
ใช้มากข้ึน หรือหมุนเวียนอย่างเหมาะสมทุก ๒ สัปดาห์   



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. มีการจัดมุมเสริมทักษะ/มุมเสริมประสบการณ์  
๒. ข้อมูลการประเมิน 
๓. ภาพหรือวีดิโอที่แสดงถึงกิจกรรมที่ท าในมุมต่างๆ 

 
๑.๔.๕  จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับ

การใช้งานของเด็ก 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. แยกห้องน้ า ห้องส้วม บริเวณแปรงฟัน/ที่ล้างมือ อย่างเป็นสัดส่วนและสะอาดไม่มีน้ าขัง และไม่ลื่น 
๒. มีการท าความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง 
๓. มีระบบดูแลความสะอาด รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  

 
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๔.๕_๑, ๑.๔.๕_๒, ๑.๔.๕_๓, ๑.๔.๕_๔) 

๑. แยกห้องน้ า ห้องส้วม สถานที่แปรงฟัน/ที่ล้างมือ อย่างเป็นสัดส่วน 
๒. มีการท าความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง 
๓. มีระบบดูแลความสะอาดรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
๔. มีที่ส าหรับแปรงฟันให้เหมาะสมกับเด็ก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก ไม่มีน้ าขัง ไม่เฉอะแฉะ ไม่ลื่น 

ถ้ามีก๊อกน้ าน้อย ควรมีถังสะอาดใส่น้ า และภาชนะกลางใช้ตักน้ าจากถังใส่ในแก้วให้เด็ก กรณีจัด
สถานที่แปรงฟันเป็นโครงสร้างถาวร ควรมีจ านวนก๊อกน้ าที่เหมาะสมกับตัวเด็กและเพียงพอ มี
กระจกหลัง อ่างน้ า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยสอนเด็กแปรงฟัน การที่เด็กเห็นตัวเองจาก
กระจก จะกระตุ้นให้เด็กอยากแปรงฟัน และท าให้เด็กแปรงฟันได้นานขึ้น 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

มีหลักฐาน/เอกสารที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. มีการเยี่ยมชมและสังเกต 
๒. ภาพถ่าย 
๓. สังเกตความสะอาดและอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น สบู่/น้ ายาล้างมือ ของห้องน้ า ห้องส้วม มีสถานที่

แปรงฟัน/ที่ล้างมือ*๑๘ 
๔. มีป้ายบอกห้องน้ า ห้องส้วมแยกชาย-หญิง, เด็ก-ผู้ใหญ่ 
๕. ดูความเหมาะสมจ านวนของโถส้วม สถานที่แปรงฟัน/ที่ล้างมือ ให้เพียงพอ เหมาะสมกับเด็ก 

หรือมีอุปกรณ์ช่วยเสริมการใช้ส้วมที่ปลอดภัย 
๖. ส ารวจอุปกรณ์ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม สถานที่แปรงฟัน/ที่ล้างมือ 
๗. มีแบบบันทึกตารางการท าความสะอาด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจ าวัน*๑๙ 
๘. คู่มือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย (ศพด.คุณภาพ) ส านักทันต

สาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
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๑.๔.๖  จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ าดื่มน้ าใช้
ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค 

 
ประเด็นพิจารณา 

๑. สถานที่ประกอบอาหาร/ที่เตรียมอาหารต้องมีอ่างล้างภาชนะและอุปกรณ์ที่ถูกหลักสุขาภิบาล
อาหาร 

๒. มีน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด  
๓. มีการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
๔. มีมาตรการป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 

 
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๔.๖_๑, ๑.๔.๖_๒, ๑.๔.๖_๓, ๑.๔.๖_๔) 

๑. สถานที่ประกอบอาหาร/ที่เตรียมอาหารต้องมีอ่างล้างภาชนะและอุปกรณ์ที่ถูกหลักสุขาภิบาล
อาหาร 

๒. มีน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด  
- น้ าดื่ม : ต้องเป็นน้ าต้มสุก หรือน้ าที่ผ่านระบบการปรับปรุงคุณภาพแล้ว เช่น น้ ากรองจาก

เครื่องกรองน้ าที่มีการบ ารุงรักษาตามค าแนะน าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือน้ าบรรจุขวดที่ได้รับ
อนุญาตจาก อย. 

- น้ าใช้ : ควรเป็นน้ าประปา น้ าบาดาล หรือน้ าที่สะอาด 
๓. มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
๔. มีการทิ้งขยะแยกประเภท และจัดให้มีภาชนะรองรับขยะแยกประเภท พร้อมสัญลักษณ์ 
๕. มีมาตรการป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
๖. มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์/เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา*๒๐ 

มีหลักฐาน/เอกสารที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. การเยี่ยมชมและสังเกต 
๒. มีภาพถ่าย 
๓. มีอ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ที่มีก๊อกน้ า และท่อระบายน้ า วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร

และบริเวณท่ีล้างต้องมีการระบายน้ าที่ดีไม่เฉอะแฉะ 
๔. มีน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด 
 
๕. ส ารวจภาชนะรองรับขยะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด มีจ านวนเพียงพอ และท าความสะอาดที่รองรับ

ขยะเป็นประจ า 
๖. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการเก็บรวบรวมขยะ ขนย้าย ออกจากอาคารทุกวัน 
๗. ส ารวจภาชนะรองรับขยะแยกประเภท พร้อมป้ายสัญลักษณ์ หรือจุดพักขยะรวม 
๘. ส ารวจและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบดูแลการป้องกันและควบคุมแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
๙. เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน ภาพถ่ายกิจกรรมสร้างสรรค์หรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครู เด็ก 

และชุมชน 
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๑.๔.๗  จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน และดูแลความ
สะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

 
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวส าหรับเด็กทุกคน 
๒. จัดเก็บอย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบ 
๓. อุปกรณ์มีมาตรฐานสะอาด เพียงพอกับการใช้งาน 
๔. มีการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะและจัดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

 
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๔.๗_๑) 

๑. มีอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวส าหรับเด็ก ได้แก่ แปรงสีฟัน ถ้วยน้ า/กระติกน้ า ชุดนอน 
ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ที่ติดป้ายชื่อ  

๒. มีที่วางอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนที่วางเฉพาะของเด็กแต่ละคน และวางอย่างถูกต้อง เช่น    
แปรงสีฟันต้องเอาด้ามลง ส าหรับผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ผ้ากันเปื้อน ต้องเก็บเป็นสัดส่วน และมี
สัญลักษณ์ท่ีบอกให้รู้ว่าเป็นของเด็กเฉพาะแต่ละคน รวมทั้งตรวจสอบการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 

๓. อุปกรณ์มีมาตรฐาน มอก. 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. อุปกรณ์ ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กจัดวางอยู่ในต าแหน่งที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมของเด็ก 
๒. จ านวนอุปกรณ์ ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กเพียงพอและใช้สอยในการด าเนินกิจกรรม

ประจ าวันอย่างเหมาะสม คุ้มค่า 
๓. ระบบรักษาความสะอาด 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
๑.๕.๑  มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง กับสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
๒. มีพ้ืนที่หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ 
๓. มีการประเมินกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 
๔. มีการสร้างเครือข่ายพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว 

 
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๕.๑_๑) 

๑. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่ /
ผู้ปกครอง/ครอบครัว กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง   
ให้ความรู้สื่อสารสัมพันธ์ทั้งระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมทางศาสนา และ
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
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๒. มีพ้ืนที่หรือช่องทางประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและความรู้
ที่เก่ียวกับการพัฒนาเด็ก เช่น ป้ายนิเทศ มุมเรียนรู้ผู้ปกครอง และสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น 

๓. มีการประเมินกิจกรรมสารสัมพันธ์ต่างๆ เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมในครั้งต่อๆ ไป       
ให้ดียิ่งขึ้น  

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ เช่น  
๑. บันทึกการประชุม  
๒. ภาพถ่าย  
๓. บันทึกการจัดกิจกรรม 
๔. แผนจัดกิจกรรมประจ าปี 
๕. บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ภายนอกอาคาร  
๖. เอกสารแผ่นพับความรู้ต่าง ๆ 
๗. พ้ืนที่การเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครองหรือช่องทางอ่ืนๆ เช่น เสียงตามสาย Application Line 

 
๑.๕.๒  การจัดกิจกรรมท่ีพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๒. มีการจัดกิจกรรมที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในโอกาสส าคัญต่างๆ ตาม

ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน 
๓. มีการประเมินกิจกรรมเพ่ือน าไปปรับปรุง 
๔. มีการสร้างเครือข่ายชุมชน 

 
รายละเอียดการพิจารณา(๑.๕.๒_๑) 

๑. มีการจัดกิจกรรมที่ให้ พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ อาจจัดขึ้นในโอกาสส าคัญตามเทศกาลต่าง ๆ สอดคล้องกับประเพณี 
ศาสนา และวัฒนธรรม หรือการจัดประชุมผู้ปกครอง โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

๒. มีการประเมินกิจกรรมที่จัดเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครอบครัว เพ่ือน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดผลที่ดียิ่งข้ึน 

๓. มีการก าหนดรูปแบบและกิจกรรมความร่วมมือของชุมชน เพ่ือส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย การพัฒนาครู และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีความเข้มแข็งได้ตามบริบท สังคม และ
วัฒนธรรมของ แต่ละพ้ืนที่ เช่น ห้องสมุดของเล่น 

๔. มีการจัดตั้งเครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครอง เพ่ือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง
กันเอง เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ เช่น  



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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๑. บันทึกการประชุม  
๒. ภาพถ่าย  
๓. บันทึกการจัดกิจกรรม 
๔. แผนจัดกิจกรรมประจ าปี 
๕. บันทึกข้อมูลการสื่อสารกับผู้ปกครอง 

 
๑.๕.๓  ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร หรือความรู้ที่หลากหลาย และทันสมัย  
๒. มีการประสานเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือ

พัฒนาการด าเนินงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๓. มีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอและมีสมาชิกในชุมชนสนับสนุนการด าเนินงานของสถานพัฒนา  

เด็กปฐมวัย 
 

รายละเอียดการพิจารณา 
๑. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารหรือความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้แก่ชุมชนโดยเป็นข้อมูลที่มีความทันต่อยุคสมัย และมีความหลากหลาย  
๒. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้ งสังกัดหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษา เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

๓. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน เป็น
ประจ า สม่ าเสมอ และมีสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ เช่น  
๑. บันทึกการประชุม  
๒. ภาพถ่าย  
๓. บันทึกการจัดกิจกรรม 
๔. แผนจัดกิจกรรมประจ าปี  
๕. ห้องสมุดของเล่นและสื่อ 
๖. การจัดเสวนาเป็นระยะๆ 

 
๑.๕.๔  มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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๒. คณะกรรมการฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
๓. คณะกรรมการฯ มีบทบาทในการก าหนดทิศทาง และบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๔. คณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
รายละเอียดการพิจารณา 

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยให้มีจ านวนคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า   
๓ คน ประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านการศึกษา ผู้แทนชุมชน และผู้ปกครอง ซึ่ง
องค์ประกอบอ่ืนๆ ของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยหรือตามที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  

๒. มีการประชุมคณะกรรมการฯ ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง 
๓. มีหน้าที่ก าหนดแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในด้าน

ต่างๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน และหาเครือข่ายมาสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

๔. มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินคุณภาพภายในของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ เช่น  
๑. มีบันทึกการประชุมหรือรายงานการประชุม 
๒. มีภาพถ่าย 



 

| ๕๗ | 

 
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. มาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙. 
http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2017/4/2199_5930.pdf 

๑.๑.๒_๒ คู่มือแนวทางการจัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย 

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

กฏกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาน
รับเลี้ยงเด็ก พ.ศ.๒๕๔๙ ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑.๒.๑-๓, ๑.๒.๓_๓, 
๑.๒.๔_๓ 

ข้อก าหนดของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหน่วยงานต้นสังกัด 

๑.๒.๑_๔, ๑.๔.๓_๑, 
๑.๔.๖_๑, ๑.๔.๗_๑, 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการด าเนินงาน
โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  สู่เมืองไทยแข็งแรง, ๒๕๔๙. 

๑.๒.๑_๕, ๑.๔.๓_๒, 
๑.๔.๖_๒, 

ส านักโภชนาการ  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือแนวทางพัฒนาต าบล
ส่งเสริมเด็ก ๐-๕ ปี, ๒๕๖๐. 

๑.๒.๓_๑, ๑.๔.๒_๒ ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. เว็บไซต์ E-Learning 
ส าหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลคุณภาพปลอดโรค. 
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. มาตรฐานความปลอดภัย
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 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, 
๑.๓.๗_๑, ๑.๓.๘_๑ 

งามตา รอดสนใจ และ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์. คู่มือศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย      
(พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกัน
บาดเจ็บในเด็ก, ๒๕๕๑.   
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 การประเมินการจัด
สภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยและพัฒนาการเด็กปฐมวัย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๗. 
http://stoubook.stou.ac.th/product/3676/21009 

๑.๓.๒_๔, ๑.๓.๓_๓ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์. ข้อก าหนดความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น อุปกรณ์
เครื่องเล่นการติดตั้ง การบ ารุงรักษา ผู้ดูแลการเล่น, ๒๕๔๕.   
http://www.factsforlifethai.cf.mahidol.ac.th/injury/Rule.pdf 

http://27.254.33.52/healthypreschool/home
http://www.csip.org/
http://resource.thaihealth.or.th/library/12141
http://stoubook.stou.ac.th/product/3676/21009
http://www.factsforlifethai.cf.mahidol.ac.th/injury/Rule.pdf


ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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หมายเลขเอกสาร รายการ 
๑.๓.๔_๔ ส านักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ 

มอก. ๑๐๒๕-๒๕๓๔ 
www.fio.co.th/p/tisi_fio/fulltext/TIS1025-2539.pdf 

๑.๓.๔_๕ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์. สื่อการเรียนรู้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย : ส าหรับ
บุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุขและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย, ๒๕๖๐.    
http://csip.org/parent/learningcenter.html 

๑.๓.๕_๑ ส านักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ 
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. คู่มือการพัฒนาสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโต
เต็มศักยภาพ. 
http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/file/คู่มือการพัฒนาองค์กรส่งเสริม
เด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ.pdf 

๑.๔.๑_๒ โปสเตอร์กิจกรรมพ้ืนฐาน (Benefit package) ด้านโภชนาการในศูนย์เด็กเล็ก 
๑.๔.๑_๓ กราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามแพศและช่วงอายุ ของกรมอนมัย  

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก) บนเว็บไซด์ส านัก
โภชนาการ ได้แก่ กราฟความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ น้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/
ส่วนสูง น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ 

๑.๔.๒_๓ คู่มือการประเมิน ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

๑.๔.๒_๑ ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก (ส าหรับครูและผู้ดูแลเด็ก). พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพ: 
โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔.  
http://itnan1.ednan1.go.th/uploads/00443-0.pdf 

๑.๔.๓_๓ การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา 
http://www.healthstation.in.th/action/viewvideo/4088/ 

๑.๔.๔_๑   กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐. กรุงเทพ:       
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด., ๒๕๖๐. 

๑.๔.๔_๒ วรนาท  รักสกุลไทย. สุดยอดเทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบครูมืออาชีพ. กรุงเทพ: 
ส านักพิมพ์แฮปปี้เลินนิ่ง, ๒๕๕๔ 

๑.๑.๒_๑, ๑.๔.๔_๓ ASEAN EARLY CHILDHOOD CARE, DEVELOPMENT AND EDUCATION QUALITY 
STANDARDS 
http://asean.org/storage/2017/03/ASEAN-ECCDE-Quality-Standards-
Final.pdf 

http://www.fio.co.th/p/tisi_fio/fulltext/TIS1025-2539.pdf
http://csip.org/parent/learningcenter.html
http://www.fio.co.th/p/tisi_fio/fulltext/TIS685_2-2540
http://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/data/02/109_11_170235_14.pdf
http://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/data/02/111_23_230637_15.pdf
http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/file/คู่มือการพัฒนาองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ.pdf
http://nutrition.anamai.moph.go.th/images/file/คู่มือการพัฒนาองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ.pdf
http://asean.org/storage/2017/03/ASEAN-ECCDE-Quality-Standards-Final.pdf
http://asean.org/storage/2017/03/ASEAN-ECCDE-Quality-Standards-Final.pdf
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หมายเลขเอกสาร รายการ 
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. คู่มือมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. 
๑.๔.๕_๓ ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย. เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ 

HAS.บริษัท สามเจริญพาณิชย (กรุงเทพ) จ ากัด, ๒๕๕๖. 
๑.๔.๕_๔,๑.๔.๖_๔ 
 

ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย. คู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (ปรับปรุงครั้ง
ที่ ๑), ๒๕๕๗. 

๑.๔.๖_๓ ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย. คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน. 
โครงการผลิตสื่อและมัลติมิเดีย. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), ๒๕๖๐. 
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 ภาคผนวก 
มาตรฐานด้านที่ ๑ 

 

สัญลักษณ์ ภาคผนวก 
*๑ 

(๑.๑.๒) 
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
  “การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพ้ืนฐาน
การอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการ ตามวัย
ของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่  ด้วยความ
รัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็ก พัฒนาไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 
 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด., ๒๕๖๐, หน้า ๒. 

*๒ 
(๑.๓.๑) 

แบบบันทึกที่ ๑.๓.๑ แบบบันทึกการเดินส ารวจ (Safety Round Record) 

*๓ 
(๑.๓.๒) 

แบบบันทึกที่ ๑.๓.๒ แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพ่ือความปลอดภัย 

*๔ 
(๑.๓.๓) 

แบบบันทึกที่ ๑.๓.๓ แบบคัดกรองความเสี่ยงสนามเด็กเล่น 

*๕ 
(๑.๓.๔) 

แบบบันทึกที่ ๑.๓.๔ แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพ่ือความปลอดภัย 

*๖ 
(๑.๓.๔) 

แบบบันทึกที่ ๑.๓.๕ แบบประเมินอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย 

*๗ 
(๑.๓.๕) 

แบบบันทึกที่ ๑.๓.๖ แบบประเมินของเล่นเพ่ือความปลอดภัย 

*๘ 
(๑.๓.๕) 

แบบบันทึกที่ ๑.๓.๗ แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้อันตราย 
 

*๙ 
(๑.๓.๖) 

แบบบันทึกที่ ๑.๓.๘ แบบประเมินการใช้ยานพาหนะเพ่ือความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

*๑๐ 
(๑.๓.๗) 

แบบบันทึกที่ ๑.๓.๙ แบบบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคล 

*๑๑ 
(๑.๓.๘) 

แบบบันทึกที่ ๑.๓.๑๐ แบบประเมินระบบอัคคีภัย 

*๑๒ 
(๑.๔.๑) 

การจัดอาหาร 
จัดรายการอาหารล่วงหน้า ๑ เดือน หรืออย่างน้อย ๑ สัปดาห์ โดยให้มีอาหาร (ทั้งกับข้าวและขนมหวาน)     
ที่ใช้น้ ามัน เนย หรือกะทิ มื้อละ ๑ อย่าง 
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สัญลักษณ์ ภาคผนวก 
๑. จัดอาหารให้ครบ ๕ กลุ่มอาหาร ได้แก่ กลุ่มข้าวแป้ง กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์ และ    

กลุ่มนม ทุกวันโดยอาหารกลุ่มผักและผลไม้มีความหลากหลาย 
๒. จัดอาหารกลางวัน 
  มีผักเป็นส่วนประกอบทุกวัน (ไม่รวมผักชี ต้นหอม) 
  มีกลุ่มเนื้อสัตว์ตามความถ่ีดังนี้ 
 ตับ หรือเลือดสัปดาห์ละ ๑-๒ ครั้ง 
 ไข่ สัปดาห์ละ ๑-๒ ครั้ง 
 เนื้อสัตว์อ่ืนๆ 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 
 อาหารว่างชนิดอ่ืนๆ สามารถจัดเพิ่มได้ 
 พืชหัว เช่น ข้าวโพดต้ม มันเทศต้ม เป็นต้น คนละ ½ ทัพพีต่อครั้ง (หากจัดอาหารกลุ่มนี้

ให้ลดข้าวในปริมาณเดียวกัน) 
 ถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ถั่วลิสงต้ม เป็นต้น คนละ ๑ ช้อนกินข้าว (ไม่รวมเปลือก) ต่อครั้ง 
 ขนมไทยรสไม่หวานจัด โดยมีอาหารกลุ่มข้าว-แป้ง (พืชหัว) กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่ม

เนื้อสัตว์ (ถั่วเมล็ดแห้ง) หรือนม เป็นส่วนประกอบ คนละ ๑ ชิ้นกลาง/ถ้วยเล็ก ต่อครั้ง 
เช่น ข้าวต้มมัดไส้กล้วย ๑ กลีบเล็ก เต้าส่วน ๑ ถ้วยเล็ก เป็นต้น 

 อาหารว่างอ่ืนๆ ที่มีกลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์  (ถั่วเมล็ดแห้ง) หรือนม เป็น
ส่วนประกอบ เช่น ซาลาเปาไส้หมู ๑ ลูกเล็ก เป็นต้น 

๔. ใช้เกลือหรือเครื่องปรุงรสเค็มเสริมไอโอดีนในการปรุงอาหารทุกครั้ง 
๕. จัดให้มีปริมาณอาหารเพียงพอตามวัยโดยใช้โปรแกรม school lunch program เพ่ือค านวณ

ปริมาณอาหารดิบที่ต้องจัดซื้อในแต่ละวัน หรือใช้คู่มือการจัดอาหารส าหรับสถานพัฒนาเด็ก 
ปฐมวัย  

การเฝ้าระวังการเจริญเติบโต 
๑. จัดให้มีเครื่องชั่งน้ าหนักและเครื่องวัดความยาว/ส่วนสูงที่ได้มาตรฐาน และติดตั้งถูกต้อง         

มีคู่มือวิธีการติดตั้ง ชั่งน้ าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง และการแปลผลการเจริญเติบโต  โดย  
พิจารณาจาก 
๑) จัดหาเครื่องชั่งน้ าหนักที่มีความละเอียด ๑๐๐ กรัม (๐.๑ กิโลกรัม) และเครื่องวัดความยาว/

ส่วนสูง ตัวเลขชัดเจน มีความละเอียด ๐.๑ เซนติเมตร และมีไม้ฉากส าหรับวัดความยาว/
ส่วนสูง 

๒) วางเครื่องชั่งน้ าหนักบนพ้ืนเรียบและมีแสงสว่างเพียงพอส าหรับการอ่านตัวเลข 
๓) ติดตั้งเครื่องวัดส่วนสูงให้ถูกต้องโดยวางทาบกับผนังหรือเสาที่ตั้งฉากกับพ้ืน ยึดให้แน่น      

ไม่โยกเย้ ไม่เอียง และบริเวณที่เด็กยืน พื้นต้องเรียบได้ระดับ ไม่เอียง ไม่นูน และมีไม้ฉาก 
ส าหรับวัดค่าส่วนสูงในกรณีที่เครื่องวัดส่วนสูง ที่เป็นกระดาษ ต้องระมัดระวังในการติดตั้ง 
เนื่องจากตัวเลขเริ่มต้นของแผ่นวัดความสูงไม่เท่ากัน บางแผ่นเริ่มต้นที่ ๕๐ เซนติเมตร    
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สัญลักษณ์ ภาคผนวก 
บางแผ่นเริ่มต้นที่ ๖๐ เซนติเมตร จึงต้องวัดระยะที่ติดตั้งสูงจากพ้ืนตามตัวเลขที่ก าหนดบน
แผ่นวัดส่วนสูง เช่น เริ่มต้นที่  ๕๐ เซนติเมตร การติดตั้งต้องสูงจากพ้ืนที่ เด็กยืน ๕๐ 
เซนติเมตร เป็นต้น 

๔) มีคู่มือวิธีการติดตั้ง ชั่งน้ าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง และการแปลผลการเจริญเติบโต 
๒. จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องมืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยพิจารณาจาก 

๑) ก าหนดให้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งน้ าหนักก่อนน ามาใช้ทุกครั้ง โดยการน าลูกตุ้ม
น้ าหนักมาตรฐานซึ่งบอกขนาดน้ าหนัก เช่น ๕ กิโลกรัม หรือ ๑๐ กิโลกรัม เป็นต้น หรือ
สิ่งของที่รู้น้ าหนัก เช่น ดัมเบล วางบนเครื่องชั่งน้ าหนัก เพ่ือดูว่าได้น้ าหนักตามน้ าหนัก 
ลูกตุ้มหรือสิ่งของนั้นหรือไม่ 

๓. จัดให้มีการบันทึกข้อมูลน้ าหนักส่วนสูง และมีกราฟการเจริญโตเป็นรายบุคคล โดยพิจารณา
จาก 
๑) มีแบบบันทึกข้อมูลน้ าหนักส่วนสูง  
๒) จัดหากราฟการเจริญโตเป็นรายบุคคลที่ตรงตามเพศ ได้แก่ กราฟความยาว/ส่วนสูงตาม

เกณฑ์อายุ น้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ  
๔. จัดให้มีการอบรมการจัดอาหาร การตักอาหาร วิธีการติดตั้ง ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และการแปล
ผลการเจริญเติบโต โดยพิจารณาจาก 

๑) จัดท าแผนและจัดอบรมหรือส่งไปอบรมให้มีทักษะการจัดอาหาร การตักอาหาร การติดตั้ง  
เครื่องชั่งน้ าหนักและเครื่องวัดส่วนสูง วิธีชั่งน้ าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง และการแปลผลการ
เจริญเติบโตทั้ง ๓ กราฟ 

๕. จัดให้มียา เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับกรณีฉุกเฉินเบื้องต้นที่ใช้ในการ
ปฐมพยาบาลเด็ก โดยพิจารณาจาก 

๑) จัดให้มียา เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับกรณีฉุกเฉินเบื้องต้นที่ใช้ในการ 
ปฐมพยาบาลเด็ก เช่น ยาลดไข้ อุปกรณ์ท าแผลเบื้องต้น และไม่หมดอายุ 

*๑๓ 
(๑.๔.๒) 

แบบบันทึกการได้รับวัคซีน  

*๑๔ 
(๑.๔.๒) 

แบบบันทึกการป่วย     

*๑๕ 
(๑.๔.๒) 

แบบคัดกรองอาการป่วยรายห้องเรียน 

*๑๖ 
(๑.๔.๒) 

ครูผู้ดูแลเด็กสามารศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กด้วยระบบ  
E-Learning ส าหรับผู้ดูแลเด็ก website : ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลคุณภาพปลอดโรค  
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สัญลักษณ์ ภาคผนวก 
 
 
 
 

http://27.255.33.52/healthypreschool/home ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

*๑๗ 
(๑.๔.๓) 

พื้นที่เตรียมอาหาร/ครัวรวมทั้งการขนส่งอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
๑. สถานที่เตรียม ปรุงอาหาร แยกเป็นสัดส่วน สะอาด จัดได้เป็นระเบียบ 
๒. มีการระบายอากาศที่ดี ไม่มีกลิ่นควันเหม็นรบกวน มีการระบายน้ าทิ้งที่ดี 
๓. ลักษณะโดยทั่วไป เช่น พ้ืน ผนัง เพดาน เตา ท าจากวัสดุที่แข็งแรง คงทน และท าความสะอาดง่าย 
๔. มีอ่างส าหรับล้างอาหาร โต๊ะประกอบอาหาร และตู้เย็นเก็บอาหารที่สะอาด 
๕. โต๊ะที่ใช้เตรียมประกอบอาหาร มีความแข็งแรง สภาพดี พ้ืนผิวเรียบ สูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ 

เซนติเมตร 
๖. มีการปกปิดอาหารที่พร้อมบริโภคขณะขนส่ง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการจ้างเหมาผู้

ประกอบอาหารจัดส่งมาจากภายนอก) เพ่ือป้องกันแมลงวันพาหนะน าโรค ฝุ่น และสิ่งที่เป็นพิษ 
๗. มีการจัดเก็บอาหารและนม ในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิดอาหาร 
๘. มีการป้องกันไม่ให้เด็กเข้ามาในบริเวณเตรียมและประกอบอาหาร 
๙. ภาชนะใส่อาหารท าด้วยวัสดุที่ปลอดภัยและมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน  เช่น  

สแตนเลส อลูมิเนียม เมลามีนสีขาวหรือสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่แตกง่าย และไม่มีความคม 
๑๐. เขียง มีด อยู่ในสภาพดี สะอาด มีการแยกใช้ตามประเภท ได้แก ่ผัก ผลไม ้เนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ 

*๑๘ 
(๑.๔.๕) 

ความสะอาดและอุปกรณ์จ าเป็นในห้องน้ า ห้องส้วม 
๑. ห้องน้ า ห้องส้วมสะอาด พ้ืนไม่ลื่น มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก อุปกรณ์อยู่ใน

สภาพดี ไม่ช ารุด 
๒. ห้องน้ าแยกส่วนออกจากห้องส้วม ห้องส้วมแยกชาย-หญิง และห้องน้ าเด็กแยกจากห้องน้ า

ผู้ใหญ่  
๓. โถส้วมของเด็กมีขนาดพอเหมาะกับตัวเด็ก หรือสามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ของเด็กอย่างสะดวก ปลอดภัย และมีจ านวนโถส้วม โดยเฉลี่ยอย่างน้อย ๑ โถต่อเด็ก ๑๐ คน 
๔. มีสถานที่แปรงฟัน/ที่ล้างมือ อยู่ในระดับที่พอเหมาะกับตัวเด็ก มีจ านวนก๊อกน้ าส าหรับล้างมือ  

๑ ก๊อก ต่อเด็กจ านวน ๑๐ คนอยู่ในสภาพดีไม่ช ารุด และมีสบู่หรือน้ ายาล้างมือส าหรับเด็ก 
ควรฝึกให้เด็กล้างมือ ฟอกสบู่ ภายหลังการขับถ่าย และราดน้ าทุกครั้งหลังใช้ส้วม 

http://27.255.33.52/healthypreschool/home
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สัญลักษณ์ ภาคผนวก 
๕. มีราวจับหรืออุปกรณ์ความปลอดภัยอ่ืนในการใช้ส้วมของเด็ก  
๖. มีอุปกรณ์ท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม เช่น ไม้ถูพ้ืน น้ ายาท าความสะอาด ผ้าเช็ดท าความ

สะอาด เป็นต้น และมีการท าความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง 
๗. มีครูหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลท าความสะอาดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม สถานที่แปรงฟัน/    

ที่ล้างมือ และมีตารางบันทึกการท าความสะอาดประจ าวัน  
๘. ใช้เกณฑ์เดียวกับหัวข้อห้องน้ า/ห้องส้วม ที่ส าหรับแปรงฟัน 

*๑๙ 
(๑.๔.๕) 

แบบบันทึกตารางการท าความสะอาด และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าวัน  

*๒๐ 
(๑.๔.๖) 

การจัดระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ 
๑. ที่ล้างภาชนะ อุปกรณ ์ใช้อ่างที่มีก๊อกน้ า และท่อระบายน้ า วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ 

เซนติเมตร และบริเวณท่ีล้างต้องมีการระบายน้ าที่ดี ไม่เฉอะแฉะ 
๒. ล้างภาชนะ อุปกรณ์ด้วยน้ ายาล้างภาชนะ และน้ าสะอาดอีกอย่างน้อย ๒ ครั้ง หรือล้างด้วยน้ าไหล 
๓. ภาชนะ อุปกรณ์ที่ล้างเสร็จแล้ว ต้องคว่ าให้แห้ง ห้ามเช็ด วางบนตะแกรง หรือในตะกร้าโปร่งที่

วางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร เก็บในภาชนะหรือสถานที่ที่สะอาด มีการปกปิด
ป้องกันฝุ่น 

๔. น้ าดื่มต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นน้ าต้มสุก หรือน้ าที่ผ่านระบบการปรับปรุงคุณภาพแล้ว เช่น น้ ากรองที่ผ่านเครื่องกรอง

ตามค าแนะน าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือน้ าบรรจุขวดที่ได้รับอนุญาตจาก อย. 
- ภาชนะบรรจุน้ าดื่มต้องเป็นวัสดุที่ปลอดภัย สะอาด มีฝาปิดมิดชิด ถ้าเป็นคูลเลอร์ต้องมี  

ก๊อกน้ าปิดเปิดได้ การจัดวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร ไม่ถูกแสงแดด สะดวกต่อ
ใช้ดื่มของเด็ก และมีการท าความสะอาดทุกวัน 

๕. น้ าใช้ ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นน้ าใสสะอาด เพียงพอ อาจเป็นน้ าฝน น้ าประปา หรือน้ าบาดาล 
- ภาชนะกักเก็บน้ าต้องสะอาด มีฝาปิดมิดชิด ไม่รั่วซึม จัดตั้งในที่ปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน และ

ไม่เป็นอันตรายกับเด็ก 
๖. ภาชนะที่ใช้รองรับขยะมีสภาพดี และมีฝาปิดมิดชิดขนาดเหมาะสม และดูแลถังขยะให้สะอาด 

เป็นประจ า สามารถรองรับปริมาณขยะได้อย่างเพียงพอ มีการจัดเก็บออกจากอาคารทุกวัน  
๗. มีผู้รับผิดชอบการเก็บรวบรวมขยะ ขนย้าย เพื่อส่งไปก าจัดอย่างถูกวิธี 
๘. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะแยกประเภท พร้อมป้ายสัญลักษณ์ เช่น ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อย

สลายได ้ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอันตราย หรือขยะที่เป็นพิษ เป็นต้น 
๙. มีมาตรการป้องกันแมลง และสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคในบริเวณที่พักขยะ โรงอาหาร ห้องเรียน  

เช่น การก าจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุง การป้องกันควบคุมหนู แมลงสาบ เป็นต้น 
๑๐. มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์/เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือให้ครู เด็ก และชุมชนมีส่วน

ร่วมและมีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เช่น ธนาคารขยะ การท าน้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น 
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แบบบันทึกการเดินส ารวจ (Safety Round Record) 

ส ารวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 

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

ล าดับจุดที ่............................................... 

ผู้ส ารวจ .................................................................................................................................. ........... 

๑. จุดเสี่ยง/ จุดอันตรายที่ตรวจพบ ( สถานที่และลักษณะที่พบ ) 
 

๒. จุดเสี่ยง/ จุดอันตรายนี้เคยก่อให้เกิดการบาดเจ็บมาก่อนหรือไม่อย่างไร 
 

๓. ท าไมคิดว่าจุดเสี่ยง/ จุดอันตรายนี้จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้อย่างไร 
 

๔. รูปภาพจุดเสี่ยง หรือแผนที่จุดเสี่ยง ( รูปถ่ายจริง หรือรูปลายเส้น แล้วแต่กรณี ) 
 

 

 

๕. ท่านคิดว่าจุดเสี่ยงนี้มีโอกาสก่อให้เกิดการบาดเจ็บมากน้อยเพียงใด (ท าเครื่องหมายที่ช่อง) 
มีโอกาสน้อยมาก มีโอกาสปานกลาง มีโอกาสมาก 

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

          
 

๖. ท่านคิดว่าวิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุดในการแก้ไขจุดเสี่ยงนี้ 
 

 

๗. อุปสรรคในการแก้ไข 
 

 

 

 

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๑)*๒(๑.๓.๑) 
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แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย 

ประเมินวันที่ .............................................................. ครัง้ที่………………………….. 

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

รายการ
ประเมิน 

รายละเอียด ใช่ ไม่ใช่ 

โครงสร้าง
และตัว
อาคาร 

มีความม่ันคงแข็งแรงมีขอบเขตและทาง เข้า-ออกท่ีชัดเจน   

มลพิษ ที่ตั้งอาคารห่างจากสถานีบริการเชื้อเพลิง และสถานที่เก็บเชื้อเพลิงในรัศมีไม่
น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร เว้นแต่แสดงให้เห็นว่ามีมาตรการป้องกันความเสี่ยง
อันตรายดังกล่าว 

  

 ที่ตั้งอาคารห่างจากที่ทิ้งขยะอุตสาหกรรมในรัศมีไม่น้อยกว่าครึ่งกิโลเมตร เว้น
แต่แสดงให้เห็นว่ามีมาตรการป้องกันความเสี่ยงอันตรายดังกล่าว 

  

 ไม่มีโรงงาน เหมืองแร่ ที่พ่นควัน ฝุ่นละออง หรือส่งกลิ่นเหม็น เข้ามาเขตที่ตั้ง
ของอาคาร 

  

 ไม่มีโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการฟุ้งกระจายสารพิษ เช่น โรงชุบโลหะ โรงหล่อ
หลอม โรงงานแบตเตอรี่ โรงงานรีไซเคิล ในระยะห่างจากที่ตั้งอาคารไม่น้อย
กว่าครึ่งกิโลเมตร 

  

 ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงหรือยาก าจัดศัตรูพืชแบบฟุ้งกระจายในเขตที่ตั้งของ
อาคาร 

  

 ไม่มีแหล่งน้ าเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นเข้ามาในเขตที่ตั้งของอาคาร   

รั้วและ 
ประตูรั้ว 

 
 
 
 

รั้วมีความม่ันคงแข็งแรง มีการตรวจเป็นประจ า   

ประตูรั้วมั่นคงแข็งแรง ไม่ช ารุด ไม่มีโอกาสล้มหรือหลุดออกจากราง รางประตู
ไม่คดงอ ไม่บิดเบี้ยว 

  

ประตูรั้วมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร มีจุดรองรับ และจุดล๊อคที่แน่น
หนากันล้ม 

  

ไมมี่การทรุดตัวของพื้นบริเวณรางประตู การทรุดตัวของพื้นหน้าประตูท าให้ล้อ
มีโอกาสวิ่งออกนอกราง  

  

แหล่งน้ า บริเวณที่เด็กเข้าถึง ต้องไม่มีแหล่งน้ าที่เด็กอาจตกและจมได้ เช่น บ่อน้ า บ่อ
ปลา สระน้ า หรือที่กักเก็บน้ า เว้นแต่มีรั้วมีความแข็งแรงและความสูงอย่างน้อย 
๙๐ เซนติเมตร กั้นแหล่งน้ าไม่ให้เด็กเข้าถึงได้โดยล าพัง หรือมีฝาที่แข็งแรงปิด
อย่างมิดชิด 

  

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๒)*๓(๑.๓.๒) 

 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๖๗ | 

รายการ
ประเมิน 

รายละเอียด ใช่ ไม่ใช่ 

ถนน หน้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีทางข้ามส าหรับเด็ก มีทางเท้าที่เหมาะสม ไม่
แคบ ไม่มีการวางของหรือจอดรถบนทางเท้าจนไม่สามารถเดินได้ ท าให้เด็ก
หรือผู้ดูแลต้องเดินลงมาบนผิวการจราจร 

  

ยานพาหนะในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้ความเร็วไม่สูง (น้อยกว่า ๓๐ 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง) มีการออกแบบหรือติดตั้งอุปกรณ์บนถนนเพ่ือชะลอ
ความเร็ว 

  

บริเวณพ้ืนที่เล่นของเด็ก เช่น สนามเด็กเล่น มีการกั้นรั้วแยกพ้ืนที่เล่นและ
การจราจรออกจากกัน ป้องกันเด็กวิ่งออกสู่ถนนขณะเล่น 

  

สุนัขจรจัด 
และสัตว์อ่ืน 

ไม่มีสุนัขจรจัดและสัตว์อ่ืนในพื้นท่ีของเด็กที่อาจกัดหรือท าร้ายเด็กได้   

การก าจัดขยะ 
สิ่งปฏิกูล 

มีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบายน้ า และการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม 
ไม่ปล่อยให้เป็นแหล่งเพาะ หรือแพร่เชื้อโรค และมีการก าจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน 

  

ต้นไม้ ไม่มียาง ไม่มีหนาม หรือต้นไม้ประเภทที่มีลูกอาจหล่นลงมาเป็นอันตรายต่อ
เด็ก 

  

สนามเด็ก
เล่น บริเวณ
ภายนอก
อาคาร 

เครื่องเล่นสนามยึดติดฐานราก มั่นคง ไม่สามารถยกเคลื่อนย้ายได้    

เครื่องเล่นสนามมีความสูงไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร   

พ้ืนสนามเป็นทรายลึก ๓๐ เซนติเมตร หรือมากกว่า หรือเป็นยางสังเคราะห์ที่มี
คุณภาพสามารถลดแรงกระแทกไม่หลุดลอก ไม่เป็นพ้ืนแข็ง เช่น ปูน ยางมะ
ตอย หรือดินแข็ง  

  

อุปกรณ์เครื่องเล่นติดตั้งห่างกัน อย่างน้อย ๑๘๐ เซนติเมตรโดยรอบตัวเครื่อง
เล่น 

  

มีผู้เฝ้าดูแลการเล่นของเด็ก   

มีการตรวจเช็คและบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ   

ใช้สีที่มีส่วนผสมของสารตะกั่วไม่เกินค่ามาตรฐาน (๑๐๐ พีพีเอ็ม) และไม่มีสี
หลุดลอก ติดมือ  

  

 
 

 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๖๘ | 

 

ประเมินวันที่ ..................................................................................... คร้ังท่ี............................................ 

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

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๓)*๔(๑.๓.๓) 

 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๖๙ | 

แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อความปลอดภัย 

ประเมินวันที่ .............................................................. ครัง้ที่………………………….. 

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

รายการส ารวจ รายละเอียด ใช่ ไม่ใช่ 
ทางเข้า ออก

อาคาร 
มีทางเข้าออกอาคารไม่น้อยกว่าสองทาง ความกว้าง และความสูง    
แต่ละทางต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ X ๑๙๐ เซนติเมตร และมีประตู
ฉุกเฉิน 

  

สีทาผนังภายใน ใช้สีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนผสมไม่เกินกว่า ๑๐๐ พีพีเอ็ม    
พื้น บันได 

และ ระเบียง 
สภาพพ้ืนไม่ลื่น หรือมีการใช้วัสดุกันลื่น   
บันไดและระเบียงมีราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร   
บันไดและระเบียงมีราวกันตกระยะห่างของซี่ราวกันตกไม่เกิน ๙ เซนติเมตร   
บันไดมีราวจับส าหรับเด็กและผู้ใหญ่   

หน้าต่าง หน้าต่างต้องไม่เป็นกระจกบานเกล็ด ความสูงของขอบหน้าต่างสูงจาก
พ้ืนไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร 

  

พื้นที่ส าหรับ 
การนอน 

มีการระบายอากาศที่ดี สะอาด    
อุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆสะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่มีกลิ่นเหม็น    
มีมาตรการป้องกันยุง แมลง และหนู   

พื้นที่ส าหรับ 
การเล่น การท า

กิจกรรม 

มีบริเวณเพียงพอ ไม่แออัด หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ตารางเมตร
ต่อเด็ก ๑ คน  

  

พื้นที่
รับประทาน
อาหาร และ

สถานที่ประกอบ
อาหารหรือ
ห้องครัว 

บริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ    
บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือห้องครัวไม่อยู่ใกล้ชิดบริเวณพ้ืนที่
ส าหรับเล่น/ บริเวณท ากิจกรรมส าหรับเด็ก มีประตูก้ันไว้ไม่ให้เด็กเข้าถึง
บริเวณนี้ได้ 

  

บริเวณรับประทานอาหารไม่วางของร้อน เช่น หม้อแกงร้อน ไว้บนพ้ืน
หรือที่ต่ าท่ีเด็กอาจชนหรือฉุดกระชากสายไฟแล้วถูกความร้อนลวกได้ 

  

เศษอาหารไม่ส่งกลิ่นเหม็น ไม่มีแมลงวัน แมลงสาบ หนู มีการคัดแยก
ขยะที่ดี  

  

จัดวางของมีคมไว้ในที่มิดชิด เด็กไม่สามารถหยิบได้   
พื้นที่ส าหรับใช้
ท าความสะอาด
ตัวเด็ก และห้อง
ส้วมส าหรับเด็ก 

สะอาด ถูกสุขลักษณะ โถส้วมขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก และ มีจ านวน
เพียงพอ 

  

อยู่ภายในอาคาร และแยกจากกัน พ้ืนผิวจะต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น หรือ 
ติดอุปกรณ์กันลื่น 

  

จัดเก็บน้ ายาท าความสะอาดไว้ในที่มิดชิด ปิดล๊อคได้ หรืออยู่สูง พ้นมือเด็ก  
 

  

ประตูไม่ใส่กลอน ตัวล๊อคด้านใน หรือผู้ดูแลเด็กสามารถมองเห็นเด็ก   

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๔) *๕(๑.๓.๔) 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๗๐ | 

รายการส ารวจ รายละเอียด ใช่ ไม่ใช่ 
และเข้าสู่ภายในได้ง่าย  
มีอ่างล้างมือที่มีความสูงพอดีกับขนาดเด็ก   
แสงสว่างเพียงพอ ไม่มืดทึบ   
ไม่มีกลิ่นอับ อากาศถ่ายเทได้ดี   
ไม่มีที่เก็บกักน้ าเช่นตุ่มน้ า โอ่งน้ า ไห อ่างน้ า ถังน้ า หรืออ่ืนๆ หรือมี  
แต่มีการปิดกั้นไม่ให้เด็กเข้าถึงได้/ ปิดฝาที่มิดชิดแข็งแรง เพ่ือป้องกัน
เด็กพลัดตก 

  

พื้นที่เด็กป่วย มีที่พักเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วน   
มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู้ยา เครื่องเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น   
เก็บวางยาในที่พ้นมือเด็ก หรือปิดล๊อคโดยเด็กไม่สามารถหยิบยาได้เอง    

ระบบไฟฟ้า ติดตั้งปลั๊กไฟที่สูงจากพ้ืนมากกว่า ๑.๕๐ เมตร หรือหากอยู่ต่ ามีฝาปิด
ครอบปลั๊กไฟ 

  

ติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติภายในอาคาร    
ติดตั้งเครื่องท าน้ าเย็น เครื่องท าน้ าร้อน เครื่องท าน้ าอุ่น หรือ อุปกรณ์  
ที่เป็นสื่อน าไฟฟ้าต้องติดตั้งสายดิน 

  

ไม่มีการเดินสายรางไฟ (ปลั๊กพ่วง) ตามพ้ืนซึ่งเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
หรือมีฝาปิดครอบปลั๊กไฟ 

  

ตรวจสอบ คัดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุดแทงจ าหน่ายไม่น ากลับมาใช้   
ระดับเสียง ขณะท ากิจกรรม/ห้องเรียน ไม่ดังเกินไป หรือดังไม่เกิน ๘๐ เดซิเบล   

ห้องนอนไม่มีมีเสียงรบกวน หรือระดับเสียงไม่เกิน ๔๐ เดซิเบล   
ระดับแสง 

 
ระดับแสงห้องท ากิจกรรม/ ห้องเรียน ไม่สว่างหรือมืดเกินไป หรือสว่าง
ไม่เกิน ๒๐๐ - ๓๐๐ ลักซ ์

  

ห้องนอนแสงสว่างไม่จ้าเกินไป หรือไม่เกิน ๑๐๐ ลักซ ์   
 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๗๑ | 

แบบประเมินเครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย 

ประเมินวันที่ .............................................................. ครัง้ที่………………………….. 

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

รายการ
ประเมิน 

รายละเอียด ใช่ ไม่ใช่ 

อุปกรณ์ 
ผลิตภัณฑ์ 
เครื่องใช้ 

เฟอร์นิเจอร์ 
-  มั่นคงแข็งแรงไม่ล้มง่าย หรือมีการยึดติดกับผนัง 
-  ไม่มีเหลี่ยมมุมที่เสี่ยงต่อการชนกระแทก หากมีได้ใช้อุปกรณ์ป้องกัน 

การกระแทก 
-  ไม่ทาด้วยสีที่มีส่วนผสมของสารตะก่ัวเกินค่ามาตรฐาน หรือไม่เกิน  

๑๐๐ พีพีเอ็ม 
-  ไม่ติดตั้งใกล้หน้าต่างกันเด็กปีน 
-  โต๊ะ เก้าอ้ีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็กและมีเพียงพอ 
-  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท าด้วยวัสดุที่ปลอดภัยไม่มีสีหลุดลอก  

  

ส าหรับ 
เด็กเล็ก 

หัวนมหลอกได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ไม่ใช้เชือกคล้องคอที่มีความ
ยาวมากกว่า ๒๒ เซนติเมตร 

  

เตียงส าหรับเด็ก 
-  เตียงเด็กต้องมีราวกันตกท่ีมีซี่ราวห่างกันไม่เกิน ๖ เซนติเมตร 
-  ราวกันตกจะต้องมีตัวยึดที่ดีเด็กไม่สามารถเหนี่ยวรั้งให้เคลื่อนไหวได้เอง 
- เบาะที่นอนต้องพอดีกับเตียงและไม่มีช่องว่างระหว่างเบาะกับราว 

กันตก เกินกว่าด้านละ ๓ เซนติเมตร 
-  มุมเสาทั้ง ๔ มุมต้องเรียบ มีส่วนนูนได้ไม่เกิน ๑.๕ มิลลิเมตร 

  

ภาชนะส าหรับอาบน้ า ก าจัดแหล่งน้ าที่ไม่จ าเป็น เช่น เทน้ าในถังน้ า กะละมัง
ทิ้งเม่ือใช้แล้วเสร็จ ใช้อุปกรณ์ปิดฝาชักโครกไม่ให้เด็กเปิดได้เอง  

  

รถเข็นเด็ก ต้องยึดเหนี่ยวเด็กด้วยเข็มขัดที่ติดมากับเสมอ่ในรถ และมีผู้ดูแล
เด็กตลอดเวลา 

  

รถหัดเดินไม่ให้เด็กใช้   
 

 

 

 

 

 

 

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๕) *๖(๑.๓.๔) 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๗๒ | 

แบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย 

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

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

รายการ
ประเมิน 

รายละเอียด ใช่ ไม่ใช่ 

ของเล่น ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)    
ไม่มีชิ้นส่วนแหลมคมที่อาจทิ่มแทงได้   
ไม่มีชิ้นส่วนขนาดเล็กที่เด็กอาจเอาเข้าปากและส าลัก เกิดภาวะอุดตันหลอมลม
ได้ (เล็กกว่า ๓.๒ X ๖ เซนติเมตร) 

  

ไม่มีของเล่น ของใช้ที่เด็กใช้เป็นลักษณะเส้นสายที่ยาวกว่า ๒๒ เซนติเมตร หรือ
เป็นสายหรือบ่วงคล้องคอเด็ก เช่น กีต้าร์ รถลาก โทรศัพท์ ถุงเครื่องนอนที่มีสาย
เชือกรูดปิดปากถุงหรือสายหิ้วถุงที่ยาวพอที่เด็กจะน ามาคล้องคอได้ อาจท าให้  
รัดคอเด็กได ้

  

ไม่มีของเล่นประเภทปืน เช่น ปืนอัดลม ปืนลูกดอก ปืนบอล เป็นต้น ของเล่น
เหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อนัยน์ตาได้ 

  

ไม่มีพลุ ดอกไม้ไฟ ท าให้เกิดการบาดเจ็บ ที่มือ ที่ตา ใบหน้า หรือไฟไหม้   
ไม่มีของเล่นประเภทมีล้อ เคลื่อนที่เร็ว เช่น รถหัดเดิน รองเท้าสเก็ต สกู๊ตเตอร์ 
อาจเกิดล้มคว่ า หรือพลัดตกหกล้มได้ 

  

ไม่มีของเล่นที่มีสีเคลือบหรือที่สีหลุดลอก เพื่อหลีกพิษจากสารตะกั่ว   
ไม่ให้เด็กเล่นลูกโป่งที่ยังไม่เป่า ลูกโป่งที่แตกแล้ว ต้องเก็บเศษลูกโป่งให้หมดทันที 
อย่าให้เด็กเล่นโดยเด็ดขาด 

  

ไม่มีของประเภทพวกตัวดูดน้ า   
 
 

 

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๖) *๗(๑.๓.๕) 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๗๓ | 

แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ของเล่น ของใช้อันตราย 

วันที่ …………../……………../....…………              จุดที่ …………………… 

๑. ผลิตภัณฑ์ของเล่น ของใช้อันตรายท่ีตรวจพบ (อธิบายชนิดของผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้ขณะเกิดเหตุ) 

 

๒. ผลิตภัณฑ์ของเล่น ของใช้อันตรายนี้ก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างไร 

 

๓. ผลิตภัณฑ์ของเล่น ของใช้อันตรายนี้เคยก่อให้เกิดการบาดเจ็บมาก่อนหรือไม่ อย่างไร 

 

รูปภาพผลิตภัณฑ์ของเล่น ของใช้อันตราย 

 

 

 

 

 

 

๔. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเล่น ของใช้อันตราย นี้มีโอกาสก่อให้เกิดการบาดเจ็บมากน้อยเพียงใด (ท า
เครื่องหมายท่ีช่อง) 

น้อยท่ีสุด ๒๐% ๔๐% ๖๐% ๘๐% มากที่สุด ๑๐๐% 

๕. ท่านคิดว่าวิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุดในการแก้ไขผลิตภัณฑ์ของเล่น ของใช้อันตราย 

 

 

 

 

ผู้บันทึก ............................................................................................................................................ 

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๗) *๘(๑.๓.๕) 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๗๔ | 

แบบประเมินการใช้ยานพาหนะท่ีปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย 

ประเมินวันที่ .............................................................. ครัง้ที่………………………….. 

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

 
 

 

รายการ
ประเมิน 

รายละเอียด ใช่ ไม่ใช่ 

เดินทางเท้า ไม่มีเด็กเดินทางเท้าโดยล าพัง ต้องมีผู้ปกครองเดินด้วย   
จักรยาน 

 
ไม่มีเด็กปฐมวัยขี่จักรยานตามล าพังบนถนนที่มีการจราจร   
เด็กปฐมวัยที่วางเท้าไม่ถึงที่วางเท้าโดยสารจักรยานใช้เก้าอ้ีเฉพาะส าหรับ
เด็กที่มีที่วางเท้าป้องกันเท้าเข้าซี่ล้อและมีเข็มขัดรัดตัวเด็กป้องกันการ
พลัดตก 

  

จักรยานยนต์ เด็กท่ีโดยสารรถจักรยานยนต์ใช้หมวกนิรภัยทุกครั้ง   
ไม่มีเด็กท่ีโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยที่ผู้ขับอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี   

รถยนต์ เด็กปฐมวัยที่โดยสารรถยนต์นั่งเบาะด้านหลัง และใช้ที่นั่งส าหรับเด็กที่
เหมาะสมกับอายุของเด็กและติดตั้งอย่างถูกวิธี ส าหรับรถที่ไม่มีเบาะหลัง 
(เช่น รถปิกอัพสองประตู) เด็กนั่งเบาะหน้าข้างคนขับ และใช้ที่นั่งส าหรับ
เด็กท่ีเหมาะสมกับอายุของเด็กและติดตั้งอย่างถูกวิธี 

  

รถรับส่ง - สภาพรถเหมาะสม ไม่อยู่ในสภาพเก่ามาก ช ารุด ประตูปิดเปิดไม่
ช ารุด สภาพรถ อยู่ในสภาพดี ถูกต้องตามระเบียบของกรมส่งทางบก 

- พนักงานขับรถ สุขภาพดี ไม่ดื่มเครื่องดื่มมึนเมา 
- มีผู้ดูแลเด็กประจ าในรถที่อายุเกินกว่า ๑๘ ปี อย่างน้อย ๑ คน 
- มีการตรวจเช็ครายชื่อเด็ก ก่อนขึ้น และลงรถทุกครั้ง 

  

เดินทาง 
ทางน้ า 

เด็กต้องสวมชูชีพที่มีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็กและสวมให้ถูกวิธีครบถ้วน
ทุกครั้ง 

  

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๘) *๙(๑.๓.๖) 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๗๕ | 

แบบบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคล 

วันที่เกิดการบาดเจ็บ 
วัน .......................ที่..............เดือน..........................พ.ศ. ๒๕....... 

 

เวลา ......................น 

ชื่อศูนย์ 
 

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

ผู้บันทึก ชื่อ..............................................................นามสกุล.................................................... .......... 
เด็กท่ีบาดเจ็บ   ชื่อ............................................................ ..............นามสกุล 
เพศ  ชาย     หญิง  อายุ.............ป.ี.........

เดือน 

การศึกษา ไม่ได้เรียน  เรียนชั้น ..................... 

เหตุน าและเหตุการณ์ของการบาดเจ็บ  
(ให้บันทึกเหตุการณ์กอ่นและขณะเกิดการบาดเจ็บ เช่น เดินเข้าห้องครัว ปีนโตะ๊แล้วตกลงมา ) 
 

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

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

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

สิ่งของท่ีเกี่ยวข้องและเป็นสาเหตุ
หลักการบาดเจ็บ 

เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชิงช้า พื้น เสามีด ดินสอ 
…………………………… 

มีผู้พบเห็นเหตุการณ์โดยตรง
ขณะเกิดเหตุ 

 มี   ไม่มี   ไม่แน่ใจ 
สถานที่เกิดเหตุ 

 บ้าน    โรงเรียน   ศนูย์พัฒนาเด็กหรือศูนย์เลี้ยงเด็ก 
 ถนน    สวนสาธารณะหรือลานกีฬาสาธารณะ   อ่ืนๆ ............................................................... ................ 
ชนิดการบาดเจ็บ ใส่ / ที่ช่อง [ ] 

๑. [ ) พลัดตกหกล้ม 
๒. [ ] ถูกแรงกระท าโดยวัตถุ เช่นถกูชน ถกูกระแทก ของหล่นใส่ ถูกกด 

หนีบ บีบทับ ถูกบาด ต า ทิ่มแทง ยกเวน้การจราจร 
๓. [ ] ถูกแรงระเบิดโดยไม่ตั้งใจ เช่นเล่นปนื ดอกไม้ไฟ พลุ ประทัด วัตถุ

ระเบิดอื่น 
๔. [ ] ถูกแรงกระท าจากสัตว ์เช่นกัด ชน กระแทก 

ยกเว้นแมลง สัตวม์ีพิษ – ง ู

๕. [ ] ตกน้ า จมน้ า 
๖. [ ] สิ่งแปลกปลอมเขา้หู จมูก ตา คอ เช่น ก้างปลา ลูกปัดติดในจมูก 

ยกเว้นสิ่งแปลกปลอมอุดตันทางเดินหายใจหลอดลม 
๗. [ ] ถูกควันไฟและเปลวไฟ 

๘. [ ] ขาดอากาศหายใจแบบอื่น รวมสิ่งแปลกปลอมอุดตันหลอดลมและ
การส าลักควันไฟ ยกเว้นการจมน้ า 

 
๙. [ ] ถูกไฟฟา้ดูด 
๑๐. [ ] ถูกน้ าร้อนลวกหรือวัตถุรอ้น 
๑๑. [ ] ได้รับสารพิษ เช่นน้ ายาเคมี สารเคมี ยาเกินขนาด ไอ

ระเหย รวมทั้งสัตว์มีพษิ พืชมพีิษ 
๑๒. [ ] การจราจร เช่น ถกูรถชน 
๑๓. [ ] ถูกกระท าจากคนโดยไม่ตั้งใจ เช่นชนกระแทก เล่น

ผลักแล้วล้ม 
๑๔. [ ] จากการออกแรงมากเกินไป เช่น ดึง ดันของหนักมาก

เกินไป 
๑๕. [ ] ถูกท าร้ายร่างกาย หรือนา่จะถกูท ารา้ยร่างกาย 
๑๖. [ ] ท าร้ายตนเอง 
๑๗. [ ] อื่น ๆ 
 

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๙)*๑๐(๑.๓.๗) 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๗๖ | 

ต าแหน่งการบาดเจ็บ 

 
 

ระบายต าแหน่งที่มีการบาดเจ็บทั้งหมด พร้อมระบุหมายเลขบาดแผล เพื่อบันทึกในช่องต่อไป 

 
หมายเลขบาดแผลตามรูป 

 
รายละเอียดการบาดเจบ็ของ
บาดแผล 

(ระบุเลข ๑-๑๔ ตามตาราง
ซ้ายมอืสุด) 

รายละเอียดลักษณะการบาดเจ็บ 
๑. บาดแผลถลอก 
๒. บาดแผลฉีกขาด 
๓. บาดแผลทิ่มแทง 
๔. ฟกช้ า 
๕. บาดแผลจากวัตถุระเบิดหรอืกระสุนปืน 
๖. บิดแพลง / เคล็ดขัดยอก 
๗. กระดูกเคลื่อน หรือหกั 
๘. แผลไหม้ น้ าร้อนลวก 
๙. ไฟฟ้าดูด/ ช๊อต 
๑๐. สารพิษ/ พิษแมลง 
๑๑. ขาดอากาศหายใจ 
๑๒. บาดเจ็บทรวงอก-อวยัวะช่องท้อง 
๑๓. บาดเจ็บสมอง 
๑๔. อื่น ๆ …………………………. 

บาดแผลหมายเลข ๑  
บาดแผลหมายเลข ๒  
บาดแผลหมายเลข ๓  
บาดแผลหมายเลข ๔  
บาดแผลหมายเลข ๕  
บาดแผลหมายเลข ๖  
บาดแผลหมายเลข ๗  
บาดแผลหมายเลข ๘  

การช่วยเหลือการบาดเจ็บ  
[ ] ไม่ตอ้งรับการรักษาใด ๆ  [ ] ได้รับการรักษาพยาบาล ที่  

 

 

[ ] ห้องพยาบาลของโรงเรียน 
[ ] ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามยั 
[ ] คลินิก 
[ ] โรงพยาบาลรัฐบาล 
[ ] โรงพยาบาลเอกชน 
[ ] ทันตแพทย ์
[ ] อื่นๆ ………………….. 

 
 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๗๗ | 

แบบประเมินระบบอัคคีภัย 

ประเมินวันที่ .............................................................. คร้ังที่………………………….. 

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

รายการประเมิน รายละเอียด 
ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ผ่าน
เกณฑ์ 

ระบบอัคคีภัย มีแบบแปลนของอาคารติดทุกชั้น และผังแปลนห้อง   
มีแผนอพยพ ระบุชื่อผู้รับผิดชอบติดต้ังไว้ในท่ีท่ีเห็นได้โดยชัดเจน   
มีป้ายบอกทางหนีไฟ ด้านใน และด้านนอกของประตูทุกชั้น ด้วย
ตัวอักษร ท่ีมองเห็นชัดเจนมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า ๑๐ เซนติเมตร 
พื้นสีเขียว ตัวอักษรสีขาว และป้ายรวมพลขนาดใหญ่ 

  

ถังดับเพลิง 
- ติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ บรรจุสารเคมี ชนิด ABC หรือ 

CO2 ส าหรับดับเพลิงท่ัวไปเครื่องละน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๔ 
กิโลกรัม ติดต้ังทุกระยะ ไม่เกิน ๔๕ เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 
๑ เครื่อง และติดต้ังเพิ่มในจุดท่ีมีความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย 
เช่น ห้องครัว ห้องซักรีด 

- ติดต้ังสูงไม่เกิน ๑.๕๐ เมตรวัดจากพื้นถึงส่วนสูงสุดของถัง ในท่ี
มองเห็นสามารถและอ่านค าแนะน าการใช้ได้ชัดเจนและสามารถ
เข้าใช้สอยได้โดยสะดวก 

- ตรวจสอบน้ ายาในถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยลง
บันทึก วัน เดือน ปีของการตรวจเช็ค 

  

ติดต้ัง Smoke Detector ตัวจับควัน เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ มีระบบ
ท่อน้ าดับเพลิง  

  

มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย อุปกรณ์
ส่งสัญญาณส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนท่ีอยู่ในอาคารทุกชั้น ได้ยิน
หรือทราบอย่างท่ัวถึง มีสัญลักษณ์ธงสีประจ าห้อง ก าหนดจุดรวมพล
เป็นพื้นท่ีโล่งนอกอาคารและเป็นสถานที่ท่ีปลอดภัย 

  

มีหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในพื้นท่ีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ศูนย์
บรรเทาสาธารณภัย สถานีต ารวจ โรงพยาบาล เทศบาล/ องค์การ
บริหารส่วนต าบล ติดต้ัง ณ จุดท่ีทุกคนสามารถมองเห็นได้โดยชัดเจน 

  

มีระบบส่งต่อผู้ป่วย   
 

(แบบบันทึกที่ ๑.๓.๑๐)*๑๑(๑.๓.๘) 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๗๘ | 

*๑๓(๑.๔.๒) 

แบบบันทึกประวัติการได้รับวัคซีน 

ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล………………………………………………………………………………………………………… 

ต าบล……………………………….……..อ าเภอ……………………….……………….จังหวัด……………....…………………… 

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

วัคซีนพื้นฐานที่เด็กต้องได้รับ 

อายุ วัคซีนป้องกันโรค วันที่ได้รับ หมายเหตุ 
แรกเกิด - วัณโรค (บีซีจี)   

- ไวรัสตับอักเสบบี   
๒ เดือน - คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับเสบบี ครั้งที่ ๑   

- โปลิโอ ครั้งที่ ๑   
๔ เดือน - คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับเสบบี ครั้งที่ ๒   

- โปลิโอ ครั้งที่ ๒   
๖ เดือน - คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับเสบบี ครั้งที่ ๓   

- โปลิโอ ครั้งที่ ๓   
๙ เดือน - หัด หรือ หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ครั้งที่ ๑   
๑ ปีครึ่ง - คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนครั้งที่ ๔   

- โปลิโอ ครั้งที่ ๔   
- ไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒   

๒ ปีครึ่ง - ไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ ๓   
๔ ปี - คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนครั้งที่ ๕   

 - โปลิโอ ครั้งที่ ๕   
ป.๑ - หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ครั้งที่ ๒   

- วัณโรค (บีซีจี)*   
- คอตีบ-บาดทะยัก**   
- โปลิโอ**   

ป.๖ - คอตีบ-บาดทะยัก   
 
 

 

 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๗๙ | 

วัคซีนอื่นๆ 

อายุ วัคซีนป้องกันโรค วันที่ได้รับ หมายเหตุ 
    

    

    

    

    

    

    

 
หมายเหตุ    * หมายถึง ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิดและไม่มีแผลเป็น (หากมีบันทึก

หลักฐานว่า เคยได้รับมาก่อนไม่จ าเป็นต้องให้ซ้ าแม้ไม่มีแผลเป็นบริเวณท่ีได้รับการฉีด) 
     **  หมายถึง ให้เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และโปลิโอ ไม่ครบ ๕ ครั้ง 

 
 

 

 

 

 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
| ๘๐ | 

*๑๔ (๑.๔.๒) 

แบบบันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น 

ด.ช./ด.ญ. ……………………………………………………………………...ศูนย์เด็กเล็ก………………………………………… 

วันที่ 
อาการและการเจ็บป่วย/ 

ปัญหาสุขภาพที่พบ 
การดูแลรักษา/ 

การแนะน า 
ผู้ให้การรักษา/ 

หน่วยงาน 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

หมายเหตุ : ๑. แบบบันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น ใช้กรณีเด็กมีการเจ็บป่วยหรือได้รับวัคซีน 
    ไม่ครบถ้วน 

 ๒. แบบบันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้นควรอยู่ด้านหลัง/คู่กับแบบบันทึกประวัติ 
      การได้รับวัคซีน 
 ๓. ควรน าแบบบันทึกปัญหาสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น ให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

      ที่ให้การรักษาบันทึกทุกครั้ง 
 
 
 
 
 



| ๘๑ | 

มาตรฐานด้านที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการด าเนินงานและ
ประเมินผล 
 ๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้อง 

กับปรัชญา/หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 ๒. จัดกิจกรรมในแต่ละวันให้พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่าง 

รอบด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และภาษา การสื่อสาร 

 ๓. จัดกิจกรรมเหมาะสมกับระดับ พัฒนาการตามวัย 
ของเด็กและเปิดให้เด็กมีโอกาสท าตามความสนใจ 

 ๔. ประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประจ าวัน  

 ๕. กิจกรรมที่จัดต้องเหมาะสมกับบริบทสังคม และ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ๖. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ 
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับความจ าเป็น 
และความต้องการพิเศษของเด็กเป็นรายบุคคล 

 

ไม่มีแผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้และหรือไม่
จัดกิจกรรมตามที่
ก าหนด ข้อ ๑-๓ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กมี
แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้และจัด
กิจกรรมที่ก าหนด
ข้อ ๑-๓  

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้และจัด
กิจกรรมตาม
รายการ ข้อ ๑-๓
และอีก ๒ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้และจัด
กิจกรรมตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

- แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้สอดคล้อง
กับปรัชญา
การศึกษาปฐมวัย/
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และมุ่งเน้น
การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยอย่างรอบ
ด้าน คือด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และ
ภาษา การสื่อสาร 

- บันทึกผลการจัด
กิจกรรม/บันทึก
หลังการสอน 

 

มาตรฐานด้านที ่๒ 



| ๘๒ |  

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๗. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรม 
ของครู ช่วยเหลือเด็กท่ียังไม่เกิดพฤติกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์ 

- หลักฐานการ
เรียนรู้ หรือการ
ร่วมกิจกรรมของ
เด็ก เช่น ผลงาน
เด็ก ภาพถ่าย หรือ
วีดีโอ 

๒.๑.๒ จัดพื้นที/่มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่
เหมาะสมอย่างหลากหลาย โดยมีการด าเนินการตาม
รายการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. จัดพื้นที ่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย 

๔ พ้ืนที/่มุม คือ มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมบทบาท
สมมติ มุมเกมการศึกษา ที่มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์
ที่หลากหลายและเพียงพอ  

 ๒. ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้ท ากิจกรรมในทุกพ้ืนที่/มุม 
อย่างหมุนเวียน 

 ๓. มีการปรับเปลี่ยนสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ในพ้ืนที่/ 
มุมให้น่าสนใจ สอดคล้องกับบริบททางสังคม
วัฒนธรรม และหน่วยการเรียนรู้ 

 ๔. มีการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะ 
ท ากิจกรรม 

 ๕. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดพื้นที่/มุม 

ไม่จัดพ้ืนที่/มุม
ตามรายการ
พิจารณาข้อ ๑-๓ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
พ้ืนที/่มุมตาม
รายการพิจารณา 
ข้อ ๑-๓  

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
พ้ืนที/่มุมตาม
รายการพิจารณา 
ข้อ ๑-๔ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
พ้ืนที/่มุมตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

- มุมเสริมทักษะ/มุม
เสริมประสบการณ์ 
รวมถึงสื่อ วัสดุ 
และอุปกรณ์ท่ีอยู่
ในมุมต่างๆ  

- บันทึกพฤติกรรม
ของเด็กในขณะท า
กิจกรรมเป็น
รายบุคคล  

- หลักฐานที่แสดงถึง
การท ากิจกรรมใน
มุมต่างๆ ของเด็ก 
เช่น ภาพถ่าย หรือ
วีดีโอ 

 



| ๘๓ |  

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตาม
ธรรมชาติของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า 
ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 
 ๑. จัดกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น  

สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 

 ๒. จัดกิจกรรมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใหญ่และ 
เด็กอ่ืน ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุข และ
ร่วมมือกันในลักษณะต่างๆ 

 ๓. สนับสนุนให้เด็กริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจลงมือ 
กระท าและแสดง/น าเสนอความคิดและความรู้สึก 
โดยครูเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 

 ๔. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี การมีวินัย  
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และสร้างทักษะการ
ใช้ชีวิตประจ าวันตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง  

 ๕. จัดกิจกรรมทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ 
ล่วงหน้าและแผนที่ปรับไปเมื่อเกิดสภาพจริงที่
ไม่ได้คาดการณ์ไว้ 

 ๖. จัดกิจกรรมโดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมี 
ส่วนร่วมทั้งการวางแผน การสนับสนุนสื่อ 

ไม่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ
ทุกด้านอย่าง 
บูรณาการ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างบูรณาการ 
ตามรายการ
พิจารณา ข้อ ๑-๓  

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทุก
ด้านอยา่ง 
บูรณาการ ตาม
รายการพิจารณา 
ข้อ ๑-๓ และอีก 
๒ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างบูรณาการ 
ตามรายการ
พิจารณาครบ 
ทุกข้อ 

- แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก 

- บันทึกผลการจัด
กิจกรรม/บันทึก
หลังการสอน 

- บันทึกการเรียนรู้/
การท ากิจกรรม
ของเด็กเป็น
รายบุคคล 

- หลักฐานการเรียนรู้ 
หรือการร่วม
กิจกรรมของเด็ก 
เช่น ผลงานเด็ก 
ภาพถ่าย หรือวีดิโอ 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมิน
พัฒนาการ 

 ๗. จัดกิจกรรมให้มีความสมดุลระหว่างผู้ใหญ่ริเริ่มกับ 
ที่เด็กริเริ่ม ในห้องกับนอกห้อง เด็กท าคนเดียวกับ
ท าเป็นกลุ่ม กิจกรรมตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้กับ
เด็กท ากิจกรรมตามอิสระ 

๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัด
สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ 
เหมาะสม ปลอดภัย (ระบุรายละเอียดในคู่มือ) 
 ๑. ใช้สื่อที่หลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ เช่น ดิน หิน  

ทราย ต้นไม้ใบไม้ ฯลฯ และสื่อที่มนุษย์ผลิตขึ้น ทั้ง
สื่อครูท าขึ้นและสื่อที่จัดซื้อ  

 ๒. สื่อและของเล่นที่เหมาะสมกับขั้นตอนการจัด 
ประสบการณ์ ให้เด็กได้สังเกต หยิบจับ ลงมือท า 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามความสนใจทั้งในห้อง
และนอกห้อง 

 ๓. มีการใช้สื่อเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี 
ปฏิสัมพันธ์ เด็กมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับครู กับเพ่ือนเด็กด้วยกัน  

 ๔. จัดให้เด็กได้ใช้สื่อ/อุปกรณ์/เทคโนโลยี ที่เป็น 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการท ากิจกรรม และมีสภาพ

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่
ใช้สื่อ/อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี ไม่มี
เครื่องเล่น และ
หรือไม่จัด
สภาพแวดล้อม
ภายใน-ภายนอก 
และแหล่งเรียนรู้  
 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี เครื่อง
เล่นและจัด
สภาพแวดล้อม
ภายใน-ภายนอก 
แหล่งเรียนรู้ ตาม
รายการพิจารณา 
ข้อ ๑-๓  
 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
เลือกใช้สื่อ/
อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี เครื่อง
เล่นและจัด
สภาพแวดล้อม
ภายใน-ภายนอก 
แหล่งเรียนรู้ ตาม
รายการพิจารณา 
ข้อ ๑-๓ และอีก 
๒ ข้อ  
 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
เลือกใช้สื่อ/
อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี เครื่อง
เล่นและจัด
สภาพแวดล้อม
ภายใน-ภายนอก 
แหล่งเรียนรู้ ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

- มีการเลือกใช้สื่อที่
หลากหลาย
เหมาะสมตามอายุ 
มีการค านึงถึง
ความปลอดภัย 
และส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก  

- แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ระบุการใช้
สื่อที่หลากหลาย 

- หลักฐานที่แสดงถึง
การใช้สื่อที่
หลากหลายที่
ส่งเสริมพัฒนาการ
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

พร้อมใช้งาน มีปริมาณเพียงพอและปลอดภัยส าหรับ
เด็ก 

 ๕. ใช้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
ตลอดจนผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

 ๖. จัดให้เด็กมีโอกาสออกแบบ ท าสื่อ สร้างของเล่น 
อย่างเหมาะสมกับวัย ได้เล่นและฝึกเก็บของเข้าท่ี
ภายใต้การดูแลของครู/ผู้ดูแลเด็ก 

เด็ก เช่น ภาพถ่าย 
หรือวีดีโอ 

- ทะเบียนสื่อและ
เทคโนโลยี 

- การจัด
สภาพแวดล้อม
ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 

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

๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้
ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 
โดยมีการด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่
ประเมิน
พัฒนาการเด็ก

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
ประเมินพัฒนาการ
เด็กเป็นรายบุคคล

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
ประเมิน
พัฒนาการเด็ก

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
ประเมิน
พัฒนาการเด็ก

- แบบประเมินเฝ้า
ระวังพัฒนาการ
เด็กรายบุคคล 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๑.  มีการสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก และ 
บันทึกเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
และสรุปผลการประเมินและรายงานผลให้ผู้ปกครอง
ทราบอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง 

 ๒. จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
น ามาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก
ต่อไปอย่างได้ผล  

 ๓. ประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา 
การสื่อสาร ตามสภาพจริงในกิจกรรมประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 

 ๔. น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็กตามระดับ 
พัฒนาการ ความถนัดและความสนใจ ให้การ
ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในเรื่องที่เด็กยังล่าช้า หรือมี
อุปสรรค 

 ๕. มีระบบการบันทึก ประเมินผล รายงานผล และส่งต่อ 
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 ๖. มีการสื่อสารเกี่ยวกับพัฒนาการให้ผู้ปกครองทราบ  
และร่วมมือส่งเสริม พัฒนา และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
เด็กร่วมกันทั้งบ้านและสถานพัฒนาเด็ก/โรงเรียน 

ตามรายการ
พิจารณา 

ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยน า
ผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาเด็ก
ทุกคน ตามรายการ
พิจารณา ๑-๓ ข้อ  

เป็นรายบุคคล
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดย
น าผลการ
ประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาเด็กทุก
คน ตามรายการ
พิจารณา ๑-๓ ข้อ 
และอีก ๒ ข้อ 

เป็นรายบุคคล
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดย
น าผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนา
เด็กทุกคน ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

DSPM (ทารกแรก
เกิดถึงอายุ ๕ ปี) 

- แบบบันทึก
พฤติกรรมเด็ก
รายบุคคลและราย
กิจกรรม 

- บันทึกผลการ
ประเมินพัฒนาการ
เด็ก  

- สมุดรายงาน
ประจ าตัวเด็ก 

- บันทึกสภาพ
ปัญหาและการ
แก้ไขของเด็ก เด็ก
กลุ่มเสี่ยง/ด้อย
โอกาส 

- แฟ้มสะสมผลงาน
เด็ก 



| ๘๗ |  

ตัวบ่งชี้ ๒.๒  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๒.๒.๑ ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ 
และส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม โดยมีการ
ด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. จัดอาหารให้กับเด็กครบ ๕ กลุ่มอาหารในปริมาณที่ 

เพียงพอ เหมาะสมกับวัยของเด็ก ภาชนะที่ใส่อาหาร
และสถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาด และ
ปลอดภัย 

 ๒. จัดอาหารให้กับเด็ก และมีเมนูอาหารที่หลากหลาย 
มีคุณค่าทางโภชนาการไม่ซ้ ากันในรอบ ๑ สัปดาห์ 

 ๓. จัดน้ าดื่มที่สะอาดส าหรับเดก็ ภาชนะบรรจุน้ าต้อง 
สะอาด มีการท าความสะอาดทุกครั้งก่อนการเติมน้ า 
และมีแก้วน้ าส าหรับเด็กเป็นรายบุคคล 

 ๔. ส ารวจ และบันทึกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกิน 
อาหารของเด็ก เช่น เด็กที่แพ้อาหาร แพ้นมวัว เด็กที่
มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ ฯลฯ และดูแลให้เด็กได้รับ
ประทานอย่างเหมาะกับความจ าเป็นของเด็ก  

 ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
ที่เหมาะสม และสุขนิสัยการกินที่ดีให้กับเด็ก 

 ๖. ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติกิจวัตรและกิจกรรม 
ประจ าวัน เพ่ือให้เด็กมีเจตคติและพฤติกรรมที่     

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่
ดูแลให้เด็ก
รับประทาน
อาหารที่ครบถ้วน 
๕ กลุ่มอาหารใน
ปริมาณท่ีเพียงพอ 
และหรือไม่
ส่งเสริมให้มี
พฤติกรรมการกิน
ที่เหมาะสม ไม่จัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้
เด็กรู้คุณค่าอาหาร
ต่างๆ  

ครู/ผู้ดูแลเด็กดูแล
ให้เด็กรับประทาน
อาหารที่ครบถ้วน  
๕ กลุ่มอาหารใน
ปริมาณที่เพียงพอ
ส่งเสริมให้มี 
พฤติกรรมการกินที่
เหมาะสม จัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้เด็ก
รู้คุณค่าอาหารต่างๆ 
ตามรายการ
พิจารณา ๑-๓ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กดูแล
ให้เด็กรับประทาน
อาหารที่ครบถ้วน 
๕ กลุ่มอาหารใน
ปริมาณที่เพียงพอ 
ส่งเสริมให้มี
พฤติกรรม การ
กินที่เหมาะสม 
จัดกจิกรรมและ
ประสบการณ์ให้
เด็กรู้คุณค่า 
อาหารต่างๆ ตาม
รายการพิจารณา 
๔-๖ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กดูแล
ให้เด็กรับประทาน
อาหารที่ครบถ้วน 
๕ กลุ่มอาหารใน
ปริมาณที่เพียงพอ 
ส่งเสริมให้มี
พฤติกรรมการกินที่
เหมาะสม จัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้
เด็กรู้คุณค่าอาหาร
ต่างๆ ตามรายการ
พิจารณาครบ 
ทุกข้อ 

- แผนการจัดอาหาร
ให้เด็กในแต่ละวัน  

- ปริมาณอาหารใน
ถาดส าหรับเด็กทุก
คนตามความ
เหมาะสมตามวัย
ทุกคน 

- คุณภาพของอาหาร 
และน้ าดื่มที่
จัดบริการให้กับเด็ก  

- ความสะอาดสถานที่
รับประทานอาหาร
ของเด็ก ความ
สะอาดและสภาพ
พร้อมใช้งานของ
ภาชนะใส่อาหารและ
บรรจุน้ า และแก้วน้ า
ส าหรับเด็ก 

- แผนการจัด
ประสบการณ์การ
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

พึงประสงค์ในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
ปริมาณที่เหมาะสม มีมารยาทและสุขนิสัยที่ดี  

 ๗. จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้เด็กเรียนรู้ประโยชน ์
และคุณค่าของอาหาร สุขนิสัยที่ดีและมารยาทในการ
รับประทานอาหาร การท าอาหาร และหลีกเลี่ยง
อาหารที่เป็นโทษต่อร่างกาย  

เรียนรู้ 
- แบบบันทึกการ

ส ารวจและการ
ช่วยเหลือเด็กที่มี
ปัญหาในการ
รับประทานอาหาร 

๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม 
ในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน และ
ในการเคลื่อนไหวด้านร่างกาย ออกก าลัง เล่น กิน นอน 
พักผ่อน และการเดินทาง โดยมีการด าเนินการตาม
รายการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. มีการส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กในชีวิต 

ประจ าวันด้านการกิน การล้างมือ การแปรง-ฟัน 
การเล่น การนอน การรักษาความสะอาด และ
การป้องกันการติดเชื้อ 

 ๒.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็ก 
ด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟัน เคลื่อนไหว
ร่างกาย เล่น ออกก าลัง การนอน และการรักษาความ
สะอาดโดยให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 

 ๓. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กเรียนรู้การระมัดระวัง 
ตัวเองให้ปลอดภัย และไม่เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน จาก

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่
จัดกิจกรรมและไม่
ส่งเสริมให้เด็กลง
มือปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน
อย่างถูกต้องด้าน
การกิน การล้าง
มือ การแปรงฟัน 
การเล่น การนอน 
และการรักษา
ความสะอาด การ
ป้องกันการติดเชื้อ 
การป้องกัน
อุบัติภัยต่อตนเอง
และผู้อ่ืน และภัย

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้
เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวัน
อย่างถูกต้อง ด้าน
การกิน การล้างมือ 
การแปรงฟัน การ
เล่น การนอน และ
การรักษาความ
สะอาด การป้องกัน
การติดเชื้อ การ
ป้องกันอุบัติภัยต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
และภัยจากคน

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้
เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน
อย่างถูกต้อง ด้าน
การกิน การล้าง
มือ การแปรงฟัน 
การเล่น การนอน 
และการรักษา
ความสะอาด การ
ป้องกันการติด
เชื้อ การป้องกัน
อุบัติภัยต่อตนเอง

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้
เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน
อย่างถูกต้อง ด้าน
การกิน การล้าง
มือ การแปรงฟัน 
การเล่น การนอน 
และการรักษา
ความสะอาด การ
ป้องกันการติด
เชื้อ การป้องกัน
อุบัติภัยต่อตนเอง

- เด็กมีสุขนิสัยที่ดีใน
ชีวิตประจ าวันด้าน
การกิน การล้างมือ 
การแปรงฟัน การ
เล่น การนอน การ
รักษาความสะอาด 
และการป้องกัน
การติดเชื้อ 

- แผนการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมสุขนิสัย
ที่ดีให้กับเด็กด้าน
การกิน การล้างมือ 
การแปรงฟัน การ
เล่น การนอน การ
รักษาความสะอาด 
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันจากการเล่น
และการท ากิจกรรม  

 ๔. การสร้างข้อตกลงและดูแลให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลง 
เพ่ือความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ด้วยการให้เหตุผล 
เพ่ือให้เด็กมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติและให้ความ
ร่วมมือ 

 ๕. การจัดกิจกรรม การสร้างสถานการณ์จ าลอง เพ่ือให้ 
เด็กรู้จักขอความช่วยเหลือ และปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้อง เมื่อเผชิญกับภัยและอันตราย ทั้งภัยจากคน
แปลกหน้า การพลัดหลง ไฟไหม้ รวมทั้งภัยพิบัติจาก
ธรรมชาต ิ

จากคนแปลกหน้า แปลกหน้า ตาม 
รายการพิจารณา 
๑-๒ ข้อ 

และผู้อ่ืน และภัย
จากคนแปลกหน้า 
ตาม รายการ
พิจารณา ๓-๔ ข้อ 

และผู้อ่ืน และภัย
จากคนแปลกหน้า 
ตามรายการ
พิจารณาครบ 
ทุกข้อ 

โดยเน้นให้เด็กลง
มือปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง 

- แผนการจัดกิจกรรม
เพ่ือให้เด็กเรียนรู้
การระมัดระวังตัวเอง
ให้ปลอดภัย และไม่
เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
จากอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันจาก
การเล่นและการท า
กิจกรรม ภัยพิบัติ 
ภัยธรรมชาติ และคน
แปลกหน้า  

- บันทึกผลการจัด
กิจกรรม/บันทึก
หลังการสอน 

- หลักฐานการเรียนรู้ 
หรือการร่วม
กิจกรรมของเด็ก 
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

เช่น ภาพถ่าย หรือ
วีดีโอ 

- หลักฐานการจัด
กิจกรรม/เอกสาร 
ที่ช่วยให้เกิดการ
สร้างความร่วมมือ
ระหว่างบ้านและ
โรงเรียนในการ
ปลูกฝังสุขนิสัยที่ดี
ให้กับเด็ก 

๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของ
ร่างกาย ฟันและช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการ
บาดเจ็บ โดยมีการด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑.  มีการตรวจสุขภาพอนามัยและความสะอาดของ 

ร่างกายประจ าวันของเด็กทุกคน เชน่ การตรวจผม 
ตรวจเล็บ ส ารวจและสังเกตอาการเจ็บปว่ยของเด็ก 

 ๒. มีการบันทึกผลการตรวจสุขภาพ ความสะอาด 
ของร่างกาย การตรวจคัดกรองสุขภาพ และแบบ
บันทึกสุขภาพช่องปาก  

 ๓. เมื่อพบเด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพหรือเจ็บป่วยมีการ 
ดูแลเด็กเบื้องต้น แยกเด็กที่เจ็บป่วย และแจ้งให้

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่
ตรวจสุขภาพ
อนามัยและความ
สะอาดของ
ร่างกายและช่อง
ปากประจ าวัน 

คร/ูผู้ดูแลเด็กตรวจ
สุขภาพอนามัยและ
ความสะอาดของ
ร่างกายและช่อง
ปากประจ าวัน ตาม
รายการพิจารณา   
๑-๒ ข้อ 

คร/ูผู้ดูแลเด็ก
ตรวจสุขภาพ
อนามัยและความ
สะอาดของ
ร่างกายและช่อง
ปากประจ าวัน 
ตามรายการ
พิจารณา ๓-๔ ข้อ 

คร/ูผู้ดูแลเด็ก
ตรวจสุขภาพ
อนามัยและความ
สะอาดของ
ร่างกายและช่อง
ปากประจ าวัน  
ตามรายการ
พิจารณาครบ 
ทุกข้อ 

- บันทึกการตรวจ
สุขภาพอนามัยและ
ความสะอาดของ
ร่างกายประจ าวัน
ของเด็กทุกคน เช่น 
การตรวจผม ตรวจ
เล็บ ส ารวจและ
สังเกตอาการ
เจ็บป่วยของเด็ก 

- บันทึกการตรวจคัด
กรองสุขภาพ และ
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

ผู้ปกครองทราบ 
 ๔.  มีการบนัทึกการเจ็บปว่ยของเด็กเป็นรายบุคคล  
 ๕.  มีการให้ความช่วยเหลือ และให้การดูแลอย่าง 

ใกล้ชิดส าหรับเด็กที่บาดเจบ็ หรือที่มีอาการป่วย 

สุขภาพช่องปากของ
เด็กรายบุคคล  

- บันทึกการเจ็บป่วย
ของเด็กเป็น
รายบุคคล และการ
ดูแลเบื้องต้น (หมาย
เหตุ ให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขตรวจ
หรือแจ้งผู้ปกครอง
ให้พาไปตรวจ) 

๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล 
บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. การติดตามและบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก 

เป็นรายบุคคล ทุก ๓ เดือน 
 ๒. บันทึกลงในกราฟน้ าหนักตามอายุ ส่วนสูงตามอายุ  

น้ าหนักตามส่วนสูง และแปลผลภาวะโภชนาการ  
 ๓. มีการให้ค าแนะน า/ความรู้ด้านโภชนาการที่ 

สอดคล้องกับการเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ
ของเด็กแก่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก 
 

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่
เฝ้าระวังติดตาม 
และบันทึกการ
เจริญเติบโตของ
เด็ก  

ครู/ผู้ดูแลเด็กเฝ้า
ระวังติดตามการ
เจริญเติบโตของเด็ก
เป็นรายบุคคล ตาม 
รายการพิจารณา
ข้อ ๑-๒  

ครู/ผู้ดูแลเด็กเฝ้า
ระวังติดตามการ
เจริญเติบโตของ
เด็กเป็นรายบุคคล 
ตามรายการ
พิจารณา ๑-๔ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กเฝ้า
ระวังติดตามการ
เจริญเติบโตของ
เด็กเป็นรายบุคคล 
ตามรายการ
พิจารณาครบ 
ทุกข้อ 

- บันทึกการ
เจริญเติบโตของ
เด็กเป็นรายบุคคล 
ทุก ๓ เดือน ใน
กราฟน้ าหนักตาม
เกณฑ์อายุ ความ
ยาว/ส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายุ และ
น้ าหนักตามเกณฑ์
ความยาว/ส่วนสูง  
ตามเพศเป็น
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๔. น าผลการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตมาปรับการ 
จัดอาหารให้เหมาะสมกับเด็ก 

 ๕. มีแผนการแก้ปัญหาเด็กเตี้ย ผอม อ้วนกว่า 
มาตรฐานอย่างเป็นระบบ 

รายบุคคล   
- แบบบันทึกการให้

ค าแนะน า หรือ
วิธีการให้ความรู้
ด้านโภชนาการที่
สอดคล้องกับการ
เจริญเติบโตของ
เด็กแก่พ่อแม่/
ผู้ปกครอง/ผู้เลี้ยงดู
เด็ก 

- แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเป็น
รายบุคคล 

- บนัทึกผลการแก้ไข
ปัญหาเด็กเตี้ย 
ผอม อ้วน เป็น
รายบุคคล 

๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู 
ตามก าหนด โดยมีการด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. มีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพตามก าหนด 

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่มี
การตรวจและ
บันทึกการตรวจ

ครู/ผู้ดูแลเด็กเฝ้า
ระวังติดตามส่งเสริม 
บันทึกการตรวจ

ครู/ผู้ดูแลเด็กเฝ้า
ระวังติดตาม 
ส่งเสริม บันทึก 

ครู/ผู้ดูแลเด็กเฝ้า
ระวังติดตาม 
ส่งเสริม บันทึก 

- การวางแผนการ
ส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับการตรวจ
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๒. มีบันทึกผลการตรวจสุขภาพตามก าหนดเป็น 
รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

 ๓. มีการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กท่ีมีปัญหา 
สุขภาพ และส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ มีการ
บันทึกการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กท่ีมี
ปัญหาสุขภาพ (ซึ่งรวมทั้งการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ) 

 ๔. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาประวัติและบันทึกสุขภาพเด็ก 
ในความดูแล เพ่ือปฏิบัติต่อเด็กได้อย่างเหมาะสม 

 ๕. คร/ูผู้ดูแลเด็กสามารถสังเกต ค้นพบเมื่อเด็กมี 
อาการผิดปกติ และให้การช่วยเหลือในกรณีที่เด็ก
มีโรคประจ าตัว หรือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

• ระยะตามก าหนดที่ระบุในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 

สุขภาพเด็ก  สุขภาพ ตาม
รายการพิจารณา 
๑-๒ ข้อ 

และช่วยเหลือการ
ตรวจสุขภาพ ตาม
รายการพิจารณา 
๓-๔ ข้อ 

และช่วยเหลือการ
ตรวจสุขภาพ ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

สุขภาพตามก าหนด 
- แบบบันทึกการให้

ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นกับเด็กที่มี
ปัญหาสุขภาพ และ
วิธีช่วยเหลือ 

- ข้อมูลการส่งต่อ
บุคลากรทาง
การแพทย์  
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร  

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดต้ัง
ค าถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิด
สร้างสรรค ์โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของ
เด็ก โดยมีการด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม 

พัฒนาการด้านการคิด และสติปัญญา 
 ๒. มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาทักษะ 

กระบวนการคิด จินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์ผ่านการเล่นอย่างอิสระ  

 ๓. มีการส่งเสริมให้เด็กได้แก้ปัญหาด้วยตนเองใน 
ชีวิตประจ าวัน 

 ๔. การสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกอบอุ่น กล้าคิด 
กล้าท า ครูมีท่าทีและค าถามกระตุ้นการคิด และ
ครูยอมรับความคิดและผลงานของเด็กท่ีแตกต่าง
แต่ละคน ไม่เปรียบเทียบ ไม่ตีค่า หรือตัดสิน
ผลงานเด็ก 

 ๕. เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนพัฒนาทักษะกระบวนการ 
คิด ผ่านการเล่นอย่างอิสระและได้น าเสนอ
ผลงาน และมีพ้ืนที่จัดแสดงของเด็ก 
 

ครู/ผู้ดูแลไม่จัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านการคิด และ
สติปัญญา การ
แก้ปัญหา 
จินตนาการ 
ความคิด
สร้างสรรค์ และ
หรือไม่ยอมรับ
ความคิดและ
ผลงานที่แตกต่าง
ของเด็ก  

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านการคิด และ
สติปัญญา การ
แก้ปัญหา 
จินตนาการ 
ความคิด
สร้างสรรค์ และ
ยอมรับความคิด
และผลงานที่
แตกต่างของเด็ก 
ตามรายการ
พิจารณา ๑-๓ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
การคิด และ
สติปัญญา การ
แก้ปัญหา 
จินตนาการ 
ความคิด
สร้างสรรค์ และ
ยอมรับความคิด
และผลงานที่
แตกต่างของเด็ก 
ตามรายการ
พิจารณา ๔-๕ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
การคิด และ
สติปัญญา การ
แก้ปัญหา 
จินตนาการ 
ความคิด
สร้างสรรค์ และ
ยอมรับความคิด
และผลงานที่
แตกต่างของเด็ก 
ตามรายการ
พิจารณาครบ 
ทุกข้อ 

- แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านการ
คิด ทักษะ
กระบวนการคิด 
จินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ 

- กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้เด็กพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด
ผ่านการเล่นอย่าง
อิสระ 

- บันทึกผลการจัด
กิจกรรม/บันทึก
หลังการสอน 

- บทบาทครูในขณะ
จัดกิจกรรมให้กับ
เด็ก ที่สนับสนุนให้
เด็กคิดและลงมือท า 
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๖. การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ ที่หลากหลาย 
เอ้ือต่อการส่งเสริม กระตุ้นการคิด ค้นคว้าและ 
ลงมือท าของเด็ก และสื่อที่สนับสนุนการท า
กิจกรรมและสร้างผลงานของเด็ก  

 

เช่น การใช้ค าถาม
กระตุ้นให้คิด การ
ให้อิสระในการคิด
และการลงมือ
ท างาน การยอมรับ
ความคิดและ
ผลงานที่แตกต่าง 

- การจัดสภาพ 
แวดล้อม สื่อ 
อุปกรณ์ และพ้ืนที่
แสดงผลงานของเด็ก  

- หลักฐานการเรียนรู้ 
หรือการร่วม
กิจกรรมของเด็ก 
เช่น ภาพถ่าย หรือ
วีดิโอ 

๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อ
เด็ก เพ่ือการสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม 
ตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ โดยมี
การด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. ให้เด็กได้สื่อสารความต้องการด้วยภาษาท่าทาง  

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่จัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ทาง
ภาษาท่ีหลากหลาย 
ทั้งภาษาท่าทาง 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ทาง
ภาษาท่ีหลากหลาย 
ทั้งภาษาท่าทาง 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ทาง
ภาษาท่ี
หลากหลาย ทั้ง

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ทาง
ภาษาท่ี
หลากหลาย ทั้ง

- ขณะท ากิจกรรมที่
ครูเปิดโอกาสให้
เด็กได้พูด ได้แสดง
ความคิดเห็น และ
ท่าทีในการ
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

ภาษาพูด และได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม 
ตามวัย  

 ๒. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาที่ 
หลากหลาย โดยเริ่มจากภาษาแม่/ภาษาถิ่นก่อน 
แล้วจึงใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านประสบการณ์
การเรียนรู้และการเล่น 

 ๓. มีการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง การพูดผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย การจัดกิจกรรมมีลักษณะการ  
บูรณาการ สนุกสนานและสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การใช้ภาษา 

 ๔. ครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นแบบอย่างของผู้ฟัง และผู้พูดที่ดี  
ทั้งด้านการใช้ภาษา และมารยาทที่ดีในการฟัง 
และพูด 

 ๕. มีการใช้สื่อ และการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม 
ทักษะการฟัง และการพูดให้กับเด็กอย่าง
เหมาะสม  

 ๖. มีการส ารวจความสามารถในการพูด การได้ยิน 
หากพบว่ามีเด็กท่ีมีปัญหาหรือความบกพร่องใน
การฟังและการพูด มีการให้ความช่วยเหลือใน
เบื้องต้นตามความต้องการจ าเป็นของเด็ก และ

และภาษาพูด และ
หรือไม่จัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาทักษะ
การฟัง และการ
พูดให้กับเด็ก 

และภาษาพูด และ
จัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการ
ฟัง และการพูด
ให้กับเด็กตาม
รายการพิจารณา 
๑-๒ ข้อ 

ภาษาท่าทาง และ
ภาษาพูด และจัด
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการ
ฟัง และการพูด
ให้กับเด็กตาม
รายการพิจารณา 
๓-๕ ข้อ 

ภาษาท่าทาง และ
ภาษาพูด และจัด
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการ
ฟัง และการพูด
ให้กับเด็กตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

ตอบสนองของครู 
และการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริม
การให้เด็กได้ฟัง
และพูด 

- แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริม
ทักษะทางภาษา 
ด้านการฟัง และ
การพูด 

- บันทึกผลการจัด
กิจกรรม/บันทึก
หลังการสอน 

- ร่องรอย/หลักฐาน
การเรียนรู้ หรือ
การร่วมกิจกรรม
ของเด็ก เช่น 
ผลงานของเด็ก 
ภาพถ่าย หรือวีดีโอ 

- สื่อ และจัด
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

แนะน าผู้ปกครอง/หรือส่งต่อ ให้ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเพ่ือวินิจฉัยและให้ความช่วยเหลือ
ต่อไป 

 

สภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมทักษะการ
ฟัง และการพูด
ให้กับเด็ก 

- แบบบันทึกค าพูด
ของเด็ก เช่น กรณี
เด็กพูดช้า 

๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมี
ทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน 
เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ผู้ดูแลเด็กเป็น
ตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง โดยมีการ
ด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. เด็กเลือกอ่านหนังสือในมุมหนังสือ หรือสถานที่ที่ 

ครูจัดไว้ให้อย่างอิสระ มีความรู้สึกม่ันใจที่จะอ่าน
และสื่อสารความคิด ความต้องการ และ
ความรู้สึก ผ่านการพูด วาดรูป หรือขีดเขียน
อย่างเหมาะสมตามวัยและระดับพัฒนาการ 

 ๒. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การอ่านและ 
การเขียนเบื้องต้น มีลักษณะการบูรณาการผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยการออกแบบกิจกรรม
ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้การอ่านและเขียน

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่จัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้
เด็กมีทักษะการ
อ่าน การเขียน
เบื้องต้น และ
หรือไม่ปลูกฝังให้
เด็กมีนิสัย รักการ
อ่าน  

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้
เด็กมีทักษะการ
อ่าน การเขียน
เบื้องต้น และ
ปลูกฝังให้เด็กมี
นิสัยรักการอ่าน 
ตามรายการ
พิจารณา ๑-๒ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้
เด็กมีทักษะการ
อ่าน การเขียน
เบื้องต้น และ
ปลูกฝังให้เด็กมี
นิสัยรักการอ่าน 
ตามรายการ
พิจารณา ๓-๕ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้
เด็กมีทักษะการ
อ่าน การเขียน
เบื้องต้น และ
ปลูกฝังให้เด็กมี
นิสัยรักการอ่าน 
ตามรายการ
พิจารณาครบ 
ทุกข้อ 

- แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริม
ทักษะทางภาษา 
ด้านการอ่านและ
การเขียน  

- บันทึกผลการจัด
กิจกรรม/บันทึก
หลังการสอน 

- หลักฐานการเรียนรู้ 
หรือการร่วม
กิจกรรมของเด็ก 
เช่น ผลงานของ
เด็ก ภาพถ่าย หรือ
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

อย่างมีความสุข และมีความหมายต่อเด็ก 
 ๓. การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้  

รวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนการอ่านและ
การเขียน อยู่บนพื้นฐานของพัฒนาการและ
ธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย  

 ๔. การจัดกิจกรรมที่เน้นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการ 
ใช้ภาษาอย่างมีความสุขและมีความหมายต่อเด็ก 
การเป็นผู้ฟังและผู้พูดทีด่ี มากกว่าการเน้นความ
สมบูรณ์แบบของการอ่านและเขียน  

 ๕. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการ 
อ่าน การสร้างความคุ้นเคยและการเห็นคุณค่า
ของการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการการ
อ่านการเขียนสู่กิจกรรมประจ าวัน  

 ๖. มีการใช้สื่อ และการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม 
ทักษะการอ่านและการเขียนเบื้องต้นให้กับเด็ก
อย่างเหมาะสม จัดเตรียมกระดาษ เครื่องเขียน 
ให้เด็กเลือกเขียนอย่างอิสระตามความต้องการ 
และครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการอ่าน
และการเขียนให้กับเด็ก 

 ๗. มีการประเมินความสามารถตามวัยในการอ่าน  
การเขียนภาพและสัญลักษณ์ของเด็ก หากพบว่า

วีดิโอ 
- สื่อ และจัด

สภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมทักษะการ
อ่านและการเขียน
ให้กับเด็ก 

- แบบบันทึกการอ่าน
และการเขียนของ
เด็กเป็นรายบุคคล 

- แผนการจัด
กิจกรรม/โครงการ
เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
มีนิสัยรักการอ่าน 

 



| ๙๙ |  

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

มีเด็กที่มีปัญหาในการอ่านและการเขียน ต้องให้
ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และแนะน าผู้ปกครอง
หรือส่งต่อแพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่ง
ต่างๆ สถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสม
กับวัย โดยมีการด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับตัว 

เด็ก บุคคล สถานที่ สิ่งต่างๆ และธรรมชาติ
รอบตัว สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับ
ความรู้และประสบการณ์เดิมของเด็ก ยืดหยุ่น
และพร้อมปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความสนใจ
และความต้องการของเด็ก 

 ๒. การจัดกิจกรรมมุ่งให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่ 
จะเรียนรู้ สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว และเรียนรู้
กระบวนการแสวงหาความรู้ หาค าตอบในสิ่งที่
สงสัย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  

 ๓. การใช้สื่อ/อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ บริบทสังคม 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และความสนใจของเด็ก 

 ๔. จัดพ้ืนที่และโอกาสให้เด็กทุกคนได้น าเสนอสิ่งที่เด็ก 
เรียนรู้ และผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของเด็ก 

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่จัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้
เด็กมีความรู้
เกี่ยวกับตัวเด็ก 
บุคคล และสถานที่
แวดล้อมธรรมชาติ
รอบตัว สิ่งต่างๆ 
รอบตัวเด็กด้วย
วิธีการที่เหมาะสม
กับวัย 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้
เด็กมีความรู้
เกี่ยวกับตัวเด็ก 
บุคคล และสถานที่
แวดล้อมธรรมชาติ
รอบตัว สิ่งต่างๆ 
รอบตัวเด็กด้วย
วิธีการที่เหมาะสม
กับวัย ตามรายการ
พิจารณาอย่างน้อย 
๑ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้
เด็กมีความรู้
เกี่ยวกับตัวเด็ก 
บุคคล และ
สถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติรอบตัว 
สิ่งต่างๆ รอบตัว
เด็กด้วยวิธีการที่
เหมาะสมกับวัย 
ตามรายการ
พิจารณา ๒-๓ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้
เด็กมีความรู้
เกี่ยวกับตัวเด็ก 
บุคคล และ
สถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติรอบตัว 
สิ่งต่างๆ รอบตัว
เด็กด้วยวิธีการที่
เหมาะสมกับวัย 
ตามรายการ
พิจารณาครบ 
ทุกข้อ 

- แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้เด็กมี
ความรู้เกี่ยวกับตัว
เด็ก บุคคล และ
สถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติรอบตัว 
สิ่งต่างๆ รอบตัว 

- การจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย และ
เหมาะสมกับเด็ก  

- บันทึกผลการจัด
กิจกรรม/บันทึก
หลังการสอน 

- ร่องรอย/หลักฐาน
การเรียนรู้ หรือ
การร่วมกิจกรรม
ของเด็ก เช่น 
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

ผลงานของเด็ก 
ภาพถ่าย หรือวีดีโอ 

๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาท
สัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีการด าเนินการ
ตามรายการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม 

ทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบบ 
บูรณาการ 

 ๒. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

 ๓. การน าความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 ๔. มีการบันทึกทักษะด้านคณิตศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ของเด็กเป็นรายบุคคล 

 

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่จัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ด้าน
ทักษะคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
ให้กับเด็ก 

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่จัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ด้าน
ทักษะคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
ให้กับเด็ก ตาม
รายการพิจารณา
อย่างน้อย ๑ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่
จัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ด้าน
ทักษะ
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ให้กับเด็ก ตาม
รายการพิจารณา 
๒-๓ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่
จัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ด้าน
ทักษะ
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ให้กับเด็ก ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

- แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ส่งเสริม 

- การจัดกิจกรรมที่
ทักษะคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

- บันทึกผลการจัด
กิจกรรม/บันทึก
หลังการสอน 

- หลักฐานการเรียนรู้ 
หรือการร่วม
กิจกรรมของเด็ก 
เช่น ผลงานของเด็ก 
ภาพถ่าย หรือวีดีโอ 

- แบบบันทึกทักษะ
ทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
ของเด็กเป็น
รายบุคคล 



| ๑๐๑ |  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก 
จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก 
และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการ
ด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. ให้ความส าคัญกับเด็กทุกคนรับฟังและยอมรับ 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างบรรยากาศที่
ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์ เห็น
คุณค่าและมีความภาคภูมิใจในตนเอง  

 ๒. ให้แรงเสริมทางบวกต่อพฤติกรรมที่ดี ชมเชย ให้ 
ก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ ทั้งจากครู/ผู้ดูแลเด็กและ
จากกลุ่มเพ่ือน 

 ๓. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรับรู้เกี่ยวกับตนเอง  
ทั้งความคิด ความรู้สึก และการแสดงออกอย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะตามวัย  

 ๔. ฝึกทักษะในการติดตาม ก ากับและประเมิน 
ตนเอง ด้วยการชวนให้เด็กแสดงความคิดเห็นต่อ
การท ากิจกรรม หรือจากผลงานของเด็ก ชวนให้
เด็กคิดตั้งค าถามเพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุง
ตนเอง 
 

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่จัด
กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่
มั่นคงทางบวก
ระหว่างผู้ใหญ่กับ
เด็ก เด็กกับเด็ก 
และหรือไม่ส่งเสริม
ให้เด็กกล้า
แสดงออก รับรู้
เกี่ยวกับตนเอง มี
ความมั่นใจ และ
แสดงอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่
มั่นคงทางบวก
ระหว่างผู้ใหญ่กับ
เด็ก เด็กกับเด็ก 
และส่งเสริมให้เด็ก
กล้าแสดงออก 
รับรู้เกี่ยวกับตนเอง 
มีความม่ันใจ และ
แสดงอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม 
ตามรายการ
พิจารณา ๑-๒ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่
มั่นคงทางบวก
ระหว่างผู้ใหญ่กับ
เด็ก เดก็กับเด็ก 
และส่งเสริมให้
เด็กกล้าแสดงออก 
รับรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง มีความ
มั่นใจ และแสดง
อารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ตาม
รายการพิจารณา 
๓-๔ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่
มั่นคงทางบวก
ระหว่างผู้ใหญ่กับ
เด็ก เด็กกับเด็ก 
และส่งเสริมให้
เด็กกล้าแสดงออก 
รับรู้เกีย่วกับ
ตนเอง มีความ
มั่นใจ และแสดง
อารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

- ครู/ผู้ดูแลเด็กกับ
เด็ก เด็กกับเด็กมี
สร้างความ 
สัมพันธ์ที่มั่นคง
ทางบวก 

- มีการให้แรงเสริม
ทางบวกต่อ
พฤติกรรมที่ดี 
ชมเชย ให้
ก าลังใจ และรับ
ฟังเด็ก 

- มีการจัดกิจกรรม
ที่ช่วยให้เด็ก
สามารถรับรู้
เกี่ยวกับตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้า
แสดงออก และ
แสดงอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม
ตามวัย 



| ๑๐๒ |  

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๕. จัดกิจกรรมที่เด็กได้พัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ 
ระหว่างเด็กกับครู/ผู้ดูแลเด็ก เด็กต่อเด็ก และ
จัดการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

- มีการจัดกิจกรรม
กลุ่มท่ีช่วยให้เด็ก
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การเล่นและการ
ท างานร่วมกับ
เพ่ือน  

- แผนการจัด
ประสบการณ์มี
ขั้นตอนที่เด็กได้
สะท้อนการ
ประเมินการ
ท างาน หรือ
ผลงานของเด็ก 

๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง มี
ความรู้สึกดีต่อตนเอง แสดงออกด้านอารมณ์โดยผ่านการ
เคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและความ
ถนัด โดยมีการด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. จัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์  

อย่างอิสระ โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก ยิ้มแย้มแจ่มใส เอา
ใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่
เด็กท า 

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้
เด็กมีความสุข 
แจ่มใส ร่าเริง มี
ความรู้สึกดีต่อ
ตนเอง แสดง
อารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้
เด็กมีความสุข 
แจ่มใส ร่าเริง มี
ความรู้สึกดีต่อ
ตนเอง แสดง
อารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ตาม

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมส่งเสริม
ให้เด็กมีความสุข 
แจ่มใส ร่าเริง มี
ความรู้สึกดีต่อ
ตนเอง แสดง
อารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ตาม

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมส่งเสริม
ให้เด็กมีความสุข 
แจ่มใส ร่าเริง มี
ความรู้สึกดีต่อ
ตนเอง แสดง
อารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ตาม

- จากการสอบถาม
คร/ูผู้ดูแลเด็ก/
เพ่ือนร่วมงาน/
เด็ก/ผู้ปกครอง  

- แผนการจัด
ประสบการณ์มี
ขั้นตอนที่เด็กได้
สะท้อนการ



| ๑๐๓ |  

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๒. ครูจัดให้เด็กมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่าน 
งานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตาม
ความสนใจและความถนัด 

 ๓. ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและ 
ผู้อื่น เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจในตัวเอง 

 ๔. ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีควบคุมการแสดงออกทาง 
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งทางสีหน้า ท่าทาง 

 ๕. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น าผลการประเมินหลังจากจัด 
กิจกรรมมาพิจารณาปรับปรุงวิธีการที่จะให้การ
ช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีความสุข/ไม่ร่าเริง 

รายการพิจารณา 
๑-๒ ข้อ 

รายการพิจารณา 
๓-๔ ข้อ 

รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

ประเมินการ
ท างาน หรือ
ผลงานของเด็ก 

๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มี
วินัย ซื่อสัตย ์รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี 
รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่
เหมาะสมกับวยัและพัฒนาการ  
 ๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังให ้

เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตามวัย โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้  

 ๒. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยให้เด็กได้ลง
มือท า ได้คิดเชิงเหตุผลทางจรยิธรรม และน าไป
ปฏิบัติได้จริง 

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่จัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์เพ่ือ
ปลูกฝังให้เด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามวยั 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์เพ่ือ
ปลูกฝังให้เด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามวยั 
ตามรายการ
พิจารณา ๑-๒ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์เพ่ือ
ปลูกฝังให้เด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามวยั 
ตามรายการ
พิจารณา ๓-๔ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์เพ่ือ
ปลูกฝังให้เด็กมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามวยั 
ตามรายการ
พิจารณาครบ 
ทุกข้อ 

- แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้เพ่ือปลูกฝัง
ให้เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามวยั 
การเป็นผู้น า และ
ผู้ตามที่ด ี

- บันทึกผลการจัด
กิจกรรม/บันทึก



| ๑๐๔ |  

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๓. น าสถานการณ์ เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน/ใน 
นิทาน มาเรียนรูห้รือการน าประสบการณ์ที่ได้จาก
การท ากิจกรรมไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง มีการ
ติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

 ๔. ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลง/กฎ กติกา  
มีความรับผิดชอบ ด้วยการสรา้งวินัยเชิงบวก 

 ๕. จัดกิจกรรมให้เด็กเป็นผู้น า/ผู้ตาม รู้จักสิทธิและ 
หน้าที่ตามวิถีประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อสว่นรวม  

หลังการสอน 
- หลักฐานการ

เรียนรู้ หรือการ
ร่วมกิจกรรมของ
เด็ก เช่น ผลงาน
ของเด็ก ภาพถ่าย 
หรือวีดีโอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



| ๑๐๕ |  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วง
ปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศท่ีเป็นมิตร 
 ๑. สื่อสารและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเตรียมความ 

พร้อมของผู้ปกครองและเด็กก่อนเข้าสู่สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน 

 ๒. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของเด็กเก่ียวกับสุขภาพ 
การเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก 
ตลอดจนความต้องการพิเศษและปัญหาที่อาจพบ
ได้เพ่ือส่งต่อในขั้นถัดไป 

 ๓. จัดให้พ่อแม่ ผู้ปกครองพาเด็กไปท าความรู้จักสถาน 
พัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรยีน และพบครู/ผู้ดูแลเด็ก 

 ๔. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก และ 
เตรียมความพร้อมเพ่ือให้การดูแลและพัฒนาเด็ก
ได้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

 ๕. มีการสื่อสารของครู/ผู้ดูแลเด็กระหว่างชั้นหรือ 
ไปสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งใหม่ ด้วยการส่ง
ต่อข้อมูลประวัติ ผลพัฒนาการและการเรียนรู้ 
โดยให้ผู้ปกครองรับทราบและมีส่วนร่วมกัน
พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

ไม่มีตามรายการ
พิจารณา 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ได้ ข้อ ๑, ๒ และ 
๓ 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑, ๒, ๓ และ 
๔ 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

- ก าหนดการ
ปฐมนิเทศ 

- เอกสารต่างๆ
เกี่ยวกับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

- แนวทางการจัด
กิจกรรมเตรียมเด็ก
จากบ้านสู่สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย/
โรงเรียน  



| ๑๐๖ |  

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 ๑. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
จัดการเรียนการสอนในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 ๒. ครู/ผู้ดูแลเด็กแนะน าให้ผู้ปกครองเรียนรู้วิถีชีวิต 
และศึกษาหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการเรียน
การสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  

 ๓. มีการประมวลผลข้อมูลพัฒนาการ และการ 
เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลเพ่ือให้การส่งเสริม
และช่วยเหลือในระดับขั้นถัดไป 

 ๔. ครู/ผู้ดูแลเด็กวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก 
คุ้นเคย ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม และครู/ผู้ดูแลเด็ก
ใหม่ 

ไม่มีตามรายการ
พิจารณา 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ได้ ข้อ ๑ และ ๒  

มีตามรายการ
พิจารณาข้อ ๑, ๒ 
และ ๓ 

มีตามรายการ
พิจารณาครบ  
ทุกข้อ 

- แผนการจัด
กิจกรรม 

- หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

- หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  

- ข้อมูลพัฒนาการ 
และการเรียนรู้
ของเด็กเป็น
รายบุคคล 

- ก าหนดการ
ปฐมนิเทศ 
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มาตรฐานด้านที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
๒.๑.๑  มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการด าเนินงาน

และประเมินผล   
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญา/หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
๒. จัดกิจกรรมในแต่ละวันให้พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม 

สติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร 
๓. จัดกิจกรรมเหมาะสมกับระดับพัฒนาการตามวัยของเด็ก และเปิดให้เด็กมีโอกาสท าตามความ

สนใจ 
๔. ประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจ าวัน  
๕. กิจกรรมที่จัดต้องเหมาะสมกับบริบทสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๖. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับความจ าเป็น 

 
รายละเอียดการพิจารณา(๒.๑.๑_๑, ๒.๑.๑_๒) 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครู/ผู้ดูแลเด็กจัดท าขึ้น และการด าเนินกิจกรรมต้องมีลักษณะดังนี้ 
๑. สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย/หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
๒. กิจกรรมในแต่ละวันสามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคม สติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร 
๓. กิจกรรมที่จัดต้องเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก 
๔. กิจกรรมที่จัดต้องเหมาะสมกับบริบทสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
๕. กิจกรรมที่จัดต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  จัดกิจกรรมตามความสามารถของเด็ก 

และเปิดโอกาสให้เด็กเลือกท ากิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจ 
๖. มีการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรม และน าผลมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมของครู และให้ความ

ช่วยเหลือเด็กท่ียังไม่เกิดพฤติกรรมที่คาดหวังจากแผนการจัดประสบการณ์ 
๗. กิจกรรมที่จัดมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความจ าเป็น และความต้องการการช่วยเหลือ

พิเศษของเด็กเป็นรายบุคคล 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฐมวัย/หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย และมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร 

๒. บันทึกผลการจัดกิจกรรม/บันทึกหลังการสอน 
๓. หลักฐานการเรียนรู้ หรือการร่วมกิจกรรมของเด็ก เช่น ผลงานเด็ก ภาพถ่าย หรือวีดีโอ 
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๒.๑.๒  จัดพื้นที/่มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย  
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. จัดพื้นที/่มุมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย ๔ พ้ืนที/่มุม คือ มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมบทบาท
สมมติ มุมเกมการศึกษา ที่มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีหลากหลายและเพียงพอ  

๒. ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้ท ากิจกรรมในทุกพ้ืนที่/มุม อย่างหมุนเวียน 
๓. มีการปรับเปลี่ยนสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ในพ้ืนที่/มุมให้น่าสนใจ สอดคล้องกับบริบททางสังคม

วัฒนธรรม และหน่วยการเรียนรู้ 
๔. มีการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของเด็ก ในขณะท ากิจกรรม 
๕. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดพื้นท่ี/มุม 

 
รายละเอียดการพิจารณา 

๑. มีการจัดพ้ืนที่ มุมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย ๔ พ้ืนที่/มุม เช่น มุมบล็อก มุมหนังสือ    
มุมบทบาทสมมติ มุมวิทยาศาสตร์ มุมดนตรี มุมเกมการศึกษา ฯลฯ 

๒. มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีหลากหลายและเพียงพอกับการท ากิจกรรมของเด็กในทุกพ้ืนที่/มุม  
๓. มีการปรับเปลี่ยนสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ในพ้ืนที่/มุมตามความสนใจของเด็ก สอดคล้องกับบริบท

ทางสังคมวัฒนธรรม และสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
๔. ส่งเสริมให้เด็กได้มีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมในทุกพ้ืนที/่มุม 
๕. มีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะท ากิจกรรม 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. มุมเสริมทักษะ/มุมเสริมประสบการณ์ รวมถึงสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีอยู่ในมุมต่างๆ  
๒. บันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล 
๓. หลักฐานที่แสดงถึงการท ากิจกรรมในมุมต่างๆ ของเด็ก เช่น ภาพถ่าย หรือวีดีโอ 

 
๒.๑.๓  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วยประสาท

สัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. จัดกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
๒. จัดกิจกรรมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใหญ่และเด็กอ่ืน ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุข และ

ร่วมมือกันในลักษณะต่างๆ 
๓. สนับสนุนให้เด็กริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท า และแสดง/น าเสนอความคิด และ

ความรู้สึก โดยครูเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
๔. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี การมีวินัย สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และสร้างทักษะ

การใช้ชีวิตประจ าวันตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
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๕. จัดกิจกรรมทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า และแผนที่ปรับไปเมื่อเกิดสภาพจริงที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้ 

๖. จัดกิจกรรมโดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวางแผน การสนับสนุนสื่อ แหล่ง
เรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 

๗. จัดกิจกรรมให้มีความสมดุลระหว่างผู้ใหญ่ริเริ่มกับที่เด็กริเริ่ม ในห้องกับนอกห้อง เด็กท าคน
เดียวกับท าเป็นกลุ่ม กิจกรรมตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้กับเด็กท ากิจกรรมตามอิสระ 

 
รายละเอียดการพิจารณา 

๑. จัดกิจกรรมสอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ และการท างานของสมอง ที่เหมาะกับอายุ วุฒิ
ภาวะและระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร 

๒. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือกระท า เรียนรู้ผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง ๕ ได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

๓. จัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งทักษะ และสาระการเรียนรู้ 
๔. จัดกิจกรรมให้เด็กได้ริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท า และน าเสนอความคิดโดยครู /

ผู้ดูแลเด็กเป็นผู้สนับสนุน อ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
๕. จัดกิจกรรมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืนกับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใน

บรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆ 
๖. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใช้ชีวิตประจ าวันตามแนวทางหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการมีวินัยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๗. จัดกิจกรรมทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า และแผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริง โดยไม่ได้
คาดการณ์ไว้ 

๘. จัดกิจกรรมโดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวางแผน การสนับสนุนสื่อ แหล่ง
เรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 

๙. จัดกิจกรรมที่มีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล 
กิจกรรมกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่ม และครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ริเริ่ม  

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. มุมเสริมทักษะ/มุมเสริมประสบการณ์ รวมถึงสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีอยู่ในมุมต่างๆ  
๒. บันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล  
๓. หลักฐานที่แสดงถึงการท ากิจกรรมในมุมต่างๆ ของเด็ก เช่น ภาพถ่าย หรือวีดีโอ 
๔. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 
๕. บันทึกผลการจัดกิจกรรม/บันทึกหลังการสอน 
๖. บันทึกการเรียนรู้/การท ากิจกรรมของเด็กเป็นรายบุคคล 
๗. หลักฐานการเรียนรู้ หรือการร่วมกิจกรรมของเด็ก เช่น ผลงานเด็ก ภาพถ่าย หรือวีดิโอ 

 



| ๑๑๐ |  

 ๒.๑.๔  เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้  
ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

 
ประเด็นพิจารณา  

๑. ใช้สื่อที่หลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ เช่น ดิน หิน ทราย ต้นไม้ใบไม้ ฯลฯ และสื่อที่มนุษย์ผลิตขึ้น 
ทั้งสื่อครูท าข้ึนและสื่อท่ีจัดซื้อ  

๒. สื่อและของเล่นที่เหมาะสมกับขั้นตอนการจัดประสบการณ์ ให้เด็กได้สังเกต หยิบจับ  ลงมือท า 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามความสนใจทั้งในห้องและนอกห้อง 

๓. มีการใช้สื่อเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ เด็กมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับครู กับเพ่ือนเด็กด้วยกัน  

๔. จัดให้เด็กได้ใช้สื่อ/อุปกรณ์/เทคโนโลยี ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการท ากิจกรรม และมีสภาพ
พร้อมใช้งาน มีปริมาณเพียงพอและปลอดภัยส าหรับเด็ก 

๕. ใช้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

๖. จัดให้เด็กมีโอกาสออกแบบ ท าสื่อ สร้างของเล่นอย่างเหมาะสมกับวัย ได้เล่นและฝึกเก็บของเข้า
ที่ภายใต้การดูแลของครู/ผู้ดูแลเด็ก 

๗. จัดให้เด็กใช้เครื่องมือสื่อหน้าจอ ประเภทโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน อย่าง 
ปลอดภัยเหมาะสมตามช่วงอายุ และเวลาที่ให้เด็กอยู่หน้าจอ  

 
รายละเอียดการพิจารณา  

เทคโนโลยีในระดับปฐมวัย เป็นการน าความรู้ ทักษะ และวัสดุอุปกรณ์มาสร้างสิ่งของ เครื่องใช้เพ่ือ
แก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของเด็ก ผ่านกระบวนการแก้ปัญหา (๒.๑.๔_๑) ซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ส าหรับ เด็ก
ปฐมวัยไม่ได้หมายถึงคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนเท่านั้น แต่หมายถึงของเล่นของใช้  ใน
ชีวิตประจ าวันรอบตัวเด็ก เช่น ของใช้ประจ าตัวเด็ก ของเล่นในมุมบทบาทสมมติ บล็อก ของเล่นสัมผัส  ของ
เล่นประเภทกลไก กรรไกร กาว แว่นขยาย เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเล่นสนาม เป็นต้น  แต่ถ้าใช้เครื่องมือสื่อ
หน้าจอ ประเภทโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน จะต้องเลือกใช้ให้ปลอดภัย เหมาะสมตาม
ช่วงอายุ และก าหนดเวลาให้เด็กอยู่หน้าจอ (๒.๑.๔_๓)  

๑. ใช้สื่ออย่างหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ เช่น ดิน หิน ทราย ต้นไม้ใบไม้  ฯลฯ และสื่อที่มนุษย์ 
ผลิตขึ้น ทั้งสื่อครูท าขึ้นและสื่อที่จัดซื้อ  

๒. สื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับขั้นตอนในการจัดประสบการณ์ เด็กมีโอกาสได้หยิบจับ สังเกต ส ารวจ 
ทดลอง เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีผ่านการลงมือท า และสื่อที่จัดไว้ในพ้ืนที่ /มุม รวมถึง       
สื่อของเล่นนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระตามความสนใจ 

๓. มีการใช้สื่อเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก และเด็กกับเด็ก 
ขณะใช้สื่อเด็กมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครู กับเพ่ือนเด็กด้วยกัน  

๔. สื่อที่ใช้จัดประสบการณ์มีสภาพพร้อมใช้งาน มีประมาณเพียงพอ และปลอดภัยส าหรับเด็ก 
๕. ใช้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และ

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
๖. มีการจัดกิจกรรมที่เด็กได้ใช้สื่อ/อุปกรณ์/เทคโนโลยี ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ในการท ากิจกรรม 
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หรือออกแบบและสร้างของเล่น ของใช้ด้วยตนเอง อย่างเหมาะสมกับวัย โดยให้ค าแนะน าถึง
วิธีการใช้ที่ถูกต้อง และการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับตนเองและผู้อ่ืน เช่น การใช้กาว 
สกอตเทป กรรไกร ไม้บรรทัด ของมีคม ของที่มีความร้อน เป็นต้น รวมถึงมีการก าหนดกติกา
เวลาการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น การแบ่งปันกันในการใช้อุปกรณ์ การท าความสะอาดและจัดเก็บ
เมื่อใช้เสร็จ 

๗. ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้สื่อ/อุปกรณ์ /เทคโนโลยี ทั้งการใช้อย่างเหมาะสม ถูกวิธี การดูแล
ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอพร้อมใช้งาน ท าความสะอาด จัดเก็บอย่างมีระบบและเป็นระเบียบ สะดวก
ต่อการน ามาใช้งาน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. มีการใช้สื่อที่หลากหลาย ก าหนดเวลาการใช้สื่อที่ เหมาะสมปลอดภัยตามวัย  และส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก  
๒. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ระบุการใช้สื่อที่หลากหลาย 
๓. หลักฐานที่แสดงถึงการใช้สื่อที่หลากหลายที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เช่น ภาพถ่าย หรือวีดีโอ 
๔. ทะเบียนสื่อและเทคโนโลยี 
๕. การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 
๖. หลักฐานที่แสดงถึงการการใช้แหล่งเรียนรู้หลากหลายสอดคล้องกับหน่วยการเรียน บริบทสังคม 

วัฒนธรรมท้องถิ่น และความสนใจของเด็ก เช่น ภาพถ่าย หรือวีดีโอ 
 
๒.๑.๕  เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคน

ให้เต็มตามศักยภาพ 
 
ประเด็นพิจารณา  

๑. มีการสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก และบันทึกเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง
ตลอดปี สรุปผลการประเมิน และรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง 

๒. จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
น ามาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กต่อไปอย่างได้ผล  

๓. ประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ภาษา 
และการสื่อสาร ตามสภาพจริงในกิจกรรมประจ าวันด้วยเครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลาย 

๔. น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็กตามระดับพัฒนาการ ความถนัด และความสนใจ       
ให้การช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในเรื่องท่ีเด็กยังล่าช้า หรือมีอุปสรรค 

๕. มีระบบการบันทึก ประเมินผล รายงานผล และส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
๖. มีการสื่อสารเกี่ยวกับพัฒนาการให้ผู้ปกครองทราบ และร่วมมือส่งเสริม พัฒนา และแก้ปัญหา    

ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ร่วมกันทั้งบ้าน และสถานพัฒนาเด็ก/โรงเรียน 
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รายละเอียดการพิจารณา 
๑. มีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี  สรุปผลการ

ประเมิน และรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๒. การประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

สติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร เป็นการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงในกิจกรรมประจ าวัน
ด้วยเครื่องมือ และวิธีการที่หลากหลาย 

๓. มีการบันทึกการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ 
๔. น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความสามารถในด้านที่เด็กถนัด

และมีความสนใจ และให้การช่วยเหลือ พัฒนา ตลอดจนแก้ปัญหาในเรื่องที่เด็กยังล่าช้า หรือมี
อุปสรรค 

๕. มีระบบการบันทึก ประเมินผล รายงานผล และส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
๖. มีการรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบ และร่วมมือกันในการส่งเสริม พัฒนา และแก้ปัญหาที่เกิด

ขึ้นกับเด็กร่วมกันทั้งบ้าน สถานพัฒนาเด็ก/โรงเรียน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. แบบประเมินเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กรายบุคคล DSPM (ทารกแรกเกิดถึงอายุ ๕ ปี) 
๒. แบบบันทึกพฤติกรรมเด็กรายบุคคลและรายกิจกรรม 
๓. บันทึกผลการประเมินพัฒนาการเด็ก  
๔. สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
๕. บันทึกสภาพปัญหาและการแก้ไขของเด็ก เด็กกลุ่มเสี่ยง/ด้อยโอกาส 
๖. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
 

ตัวบ่งช้ี ๒.๒  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
๒.๒.๑  ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ  และส่งเสริม

พฤติกรรมการกินที่เหมาะสม  
 
ประเด็นพิจารณา  

๑. จัดอาหารให้กับเด็กครบ ๕ กลุ่มอาหารในปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสมกับวัยของเด็ก ภาชนะที่ 
ใส่อาหาร และสถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาด และปลอดภัย 

๒. จัดอาหารให้กับเด็ก โดยมีรายการอาหารที่หลากหลาย และมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม 
ไม่ซ้ ากันในรอบ ๑ สัปดาห์ 

๓. จัดน้ าดื่มที่สะอาดส าหรับเด็ก ภาชนะบรรจุน้ าต้องสะอาด มีการท าความสะอาดทุกครั้งก่อน   
การเติมน้ า และมีแก้วน้ าส าหรับเด็กเป็นรายบุคคล 

๔. ส ารวจ และบันทึกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหารของเด็ก เช่น เด็กที่แพ้อาหาร แพ้นมวัว เด็ก
ที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ ฯลฯ และดูแลให้เด็กได้รับประทานอย่างเหมาะกับความจ าเป็นของเด็ก  

๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสม และสุขนิสัยการกินที่ดีให้กับเด็ก 
๖. ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติกิจวัตร และกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือให้เด็กมีเจตคติ และพฤติกรรมที่

พึงประสงค์ในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปริมาณที่เหมาะสม มีมารยาทและสุขนิสัยที่ดี  
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๗. จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้เด็กเรียนรู้ประโยชน์และคุณค่าของอาหาร  สุขนิสัยที่ดีและ
มารยาทในการรับประทานอาหาร การท าอาหาร และหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโทษต่อร่างกาย 

 
รายละเอียดการพิจารณา 

๑. มีการจัดอาหารให้กับเด็กในปริมาณท่ีเพียงพอ เหมาะสมกับวัยของเด็ก*๑ ภาชนะที่ใส่อาหาร และ
สถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาด และปลอดภัย 

๒. มีการจัดอาหารให้กับเด็กครบ ๕ กลุ่มอาหาร และมีเมนูอาหารที่หลากหลายมีคุณค่าทาง
โภชนาการไม่ซ้ ากันในรอบ ๑ สัปดาห์ 

๓. มีการจัดน้ าดื่มที่สะอาดส าหรับเด็ก ภาชนะบรรจุน้ าต้องสะอาด มีการท าความสะอาดทุกครั้ง
ก่อนการเติมน้ า และมีแก้วน้ าส าหรับเด็กเป็นรายบุคคล 

๔. มีการส ารวจ และบันทึกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกินอาหารของเด็ก เช่น เด็กที่แพ้อาหาร แพ้
นมวัว เด็กที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ ฯลฯ และดูแลให้เด็กได้รับประทานอย่างเหมาะกับความ
จ าเป็นของเด็ก  

๕. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสม และสุขนิสัยการกินที่ดี
ให้กับเด็ก 

๖. ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือให้เด็กมีทัศนคติ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในการรับประทานอาหาร ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และในปริมาณที่เหมาะสม 
การมีสุขนิสัยที่ดีและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร 
การเค้ียวอาหารให้ละเอียดและไม่พูดคุยขณะมีอาหารในปาก เป็นต้น 

๗. มีการจัดกิจกรรมให้เด็กรู้คุณค่า และประโยชน์ของอาหาร การหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโทษต่อ
ร่างกาย สุขนิสัย และมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร เช่น การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร 
การเล่นบทบาทสมมุติ การท าโครงงาน การเชิญนักโภชนาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาให้
ความรู้และจัดกิจกรรมกับเด็ก เป็นต้น 

๘. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่รับเด็กอายุต่ ากว่า ๑ ปี มีการจัดอาหารให้กับเด็ก ดังนี้ 
- แรกเกิด - ๖ เดือน รับประทานนมแม่เพียงอย่างเดียว 
- อายุ ๖ เดือน - ๑ ปี รับประทานอาหารครบ ๕ กลุ่มอาหารตามวัย และนมแม่ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์  

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. แผนการจัดอาหารให้เด็กในแต่ละวัน  
๒. ปริมาณอาหารในถาดส าหรับเด็กทุกคนตามความเหมาะสมตามวัยทุกคน 
๓. คุณภาพของอาหาร และน้ าดื่มท่ีจัดบริการให้กับเด็ก  
๔. ความสะอาดสถานที่รับประทานอาหารของเด็ก ความสะอาดและสภาพพร้อมใช้งานของภาชนะ

ใส่อาหารและ บรรจุน้ า และแก้วน้ าส าหรับเด็ก 
๕. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ 
๖. แบบบันทึกการส ารวจและการช่วยเหลือเด็กทีมีปัญหาในการรับประทานอาหาร 
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๒.๒.๒  จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
ประเด็นพิจารณา  

๑. มีการส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กในชีวิตประจ าวันด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟัน การเล่น 
การนอน การรักษาความสะอาด และการป้องกันการติดเชื้อ 

๒. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟัน การเล่น 
การนอน และการรักษาความสะอาดโดยให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 

๓. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กเรียนรู้การระมัดระวังตัวเองให้ปลอดภัย และไม่เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันจากการเล่น และการท ากิจกรรม  

๔. การสร้างข้อตกลง และดูแลให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเพ่ือความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ด้วยการ
ให้เหตุผล เพ่ือให้เด็กมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติ และให้ความร่วมมือ 

๕. การจัดกิจกรรม การสร้างสถานการณ์จ าลอง เพ่ือให้เด็กรู้จักขอความช่วยเหลือ และปฏิบั ติตน
อย่างถูกต้อง เมื่อเผชิญกับภัยและอันตราย ทั้งภัยจากคนแปลกหน้า การพลัดหลง ไฟไหม้ 
รวมทั้งภัยพิบัติจากธรรมชาติ 

 
รายละเอียดการพิจารณา(๒.๒.๒_๑,) 

ครู ผู้ดูแลเด็ก จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เด็กมีอุปนิสัยในการท ากิจวัตรประจ าวัน 
เด็กอายุ ๐-๒ ปี ได้รับการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ตั้งแต่มีฟันซี่แรกขึ้น โดยครู/

ผู้ดูแลเด็ก หลังจากอาบน้ าทุกวัน 
เด็กอายุ ๒ ปีขึ้นไป มีการจัดกิจกรรม “แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน” ทุกวัน เพ่ือการสร้าง

สุขนิสัยการแปรงฟันให้แก่เด็ก โดยมีครู/ผู้ดูแลเด็กควบคุมดูแลการแปรงฟันของเด็ก และฝึกทักษะการแปรงฟัน  
ให้เด็ก  

อุปกรณ์การแปรงฟัน 
๑. เด็กทุกคนมีแปรงสีฟัน แก้วน้ า และผ้าเช็ดหน้าเป็นของตนเอง  
๒. แปรงสีฟันที่ใช้มีคุณภาพอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน คือ ขนแปรงนุ่ม หน้าตัดตรง ขนแปรงไม่บาน

และไม่มีคราบสกปรก  
๓. ใช้ยาสีฟันส าหรับเด็กที่ผสมฟลูออไรด์ เพ่ือให้ได้ผลในการป้องกันฟันผุ 
๔. เก็บแปรงสีฟัน แก้วน้ า และผ้าเช็ดหน้า ของเด็กแต่ละคนแยกจากกันไม่ให้สัมผัสกัน ไว้ในที่โปร่ง 

ไม่อับชื้น ปลอดต่อแมลงที่เป็นพาหะของเชื้อโรค การจัดเก็บแปรงสีฟัน ควรวางแปรงสีฟันตั้งขึ้น 
เพ่ือไม่ให้น้ าจากด้ามแปรงหยดใส่หัวแปรงสีฟัน 

๕. สถานที่แปรงฟัน ควรมีก๊อกน้ า มีการระบายน้ าที่ดี หากไม่มีอ่างล้างมือแปรงฟัน ต้องดูแลไม่ให้มี 
น้ าขังเฉอะแฉะ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อเด็ก 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในชีวิตประจ าวันด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟัน การเล่น การนอน      

การรักษาความสะอาด และการป้องกันการติดเชื้อ 
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๒. แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟัน     
การเล่น การนอน การรักษาความสะอาด โดยเน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 

๓. แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กเรียนรู้การระมัดระวังตัวเองให้ปลอดภัย และไม่เกิดอันตรายแก่
ผู้ อ่ืน จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันจากการเล่น และการท ากิจกรรม ภัยพิบัติ     
ภัยธรรมชาติ และคนแปลกหน้า  

๔. บันทึกผลการจัดกิจกรรม/บันทึกหลังการสอน 
๕. หลักฐานการเรียนรู้ หรือการร่วมกิจกรรมของเด็ก เช่น ภาพถ่าย หรือวีดีโอ 
๖. หลักฐานการจัดกิจกรรม/เอกสาร ที่ช่วยให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างบ้าน และโรงเรียน

ในการปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็ก 
 

๒.๒.๓  ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟัน และช่องปากเพื่อคัดกรอง
โรคและการบาดเจ็บ 

 
ประเด็นพิจารณา  

๑. มีการตรวจสุขภาพอนามัย และความสะอาดของร่างกายประจ าวันของเด็กทุกคน เช่น การตรวจ
ผม ตรวจเล็บ ส ารวจ และสังเกตอาการเจ็บป่วยของเด็ก 

๒. มีการบันทึกผลการตรวจสุขภาพ ความสะอาดของร่างกาย การตรวจคัดกรองสุขภาพ  และแบบ
บันทึกสุขภาพช่องปาก  

๓. เมื่อพบเด็กที่มีปัญหาสุขภาพหรือเจ็บป่วยมีการดูแลเด็กเบื้องต้น แยกเด็กที่เจ็บป่วย และแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบ 

๔. มีการบันทึกการเจ็บป่วยของเด็กเป็นรายบุคคล 
๕. มีการให้ความช่วยเหลือ และให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ส าหรับเด็กที่บาดเจ็บ หรือที่มีอาการป่วย 

 
รายละเอียดการพิจารณา 

การตรวจความสะอาด ครู/ผู้ดูแลเด็ก ตรวจฟันเด็กไปพร้อมกับการตรวจสุขภาพทั่วไปหรือตรวจ
ภายหลังที่เด็กแปรงฟันแล้ว โดยใช้หลอดพลาสติกเล็กๆ เขี่ยดูคราบจุลินทรีย์บนผิวฟัน ฟันที่สะอาดจะต้องไม่
มีคราบติดออกมากับปลายหลอด หากพบว่ามีคราบติดออกมากับปลายหลอด แสดงว่ายังแปรงไม่สะอาด ครู/
ผู้ดูแลเด็กต้องแปรงซ้ า ฝึกทักษะการแปรงฟันให้เด็กเพ่ิม และแนะน าให้ผู้ปกครองแปรงฟันเด็กท่ีบ้านทุกวัน  

การตรวจฟันผุและบันทึกการตรวจ ควรตรวจเทอมละ ๑ ครั้ง หรือทุก ๖ เดือน หากพบว่าฟันมีรอย
สีด า หรือเริ่มมีรูผุ ควรแนะน าผู้ปกครองให้พาเด็กไปพบทันตบุคลากร 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. บันทึกการตรวจสุขภาพอนามัย และความสะอาดของร่างกายประจ าวันของเด็กทุกคน *๒ เช่น  

การตรวจผม ตรวจเล็บ ส ารวจ และสังเกตอาการเจ็บป่วยของเด็ก 
๒. บันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพ*๓  
๓. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพช่องปากของเด็กเป็นรายบุคคล*๔  
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๔. บันทึกการเจ็บป่วยของเด็กเป็นรายบุคคล *๕ และการดูแลเบื้องต้น (หมายเหตุ : ให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขตรวจหรือแจ้งผู้ปกครองให้พาไปตรวจ)  

 
๒.๒.๔  เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. การติดตามและบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล ทุก ๓ เดือน 
๒. บันทึกโดยจุดลงบนกราฟน้ าหนักตามอายุ ส่วนสูงตามอายุ น้ าหนักตามส่วนสูง และแปลผลภาวะ

โภชนาการและแนวโน้มการเจริญเติบโต  
๓. แจ้งผลการเจริญเติบโต และให้ค าแนะน า/ความรู้ด้านโภชนาการที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโต 

ภาวะโภชนาการของเด็กแก่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก 
๔. น าผลการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตมาปรับการจัดอาหารให้เหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล 
๕. มีแผนและด าเนินการแก้ปัญหาเด็กเตี้ย ผอม อ้วน ตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบ 

 
รายละเอียดการพิจารณา  

๑. สุ่มชั่งน้ าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูง*๖ และแปลผลโดยใช้กราฟ น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ ความยาว/
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และกราฟน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง ประมาณ ๑๐ คน 
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตที่สุ่ม กับข้อมูลของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยของเด็กแต่ละคน สรุปจ านวนเด็กสูงดีสมส่วน โดยดูเด็กเป็นรายบุคคล 
๑.๑ เด็กน้ าหนักตัวตามเกณฑ์ (± ๑.๕ SD) 
๑.๒ เด็กสูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตาม

เกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ หรือค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับ
กราฟความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 

๑.๓ เด็กสมส่วน หมายถึง เด็กท่ีมีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับ 
กราฟน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง 

๑.๔ เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์อายุขึ้นไป
และมีน้ าหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) เด็กสูงดีสมส่วนมี ๓ แบบ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



| ๑๑๗ |  

๒. การติดตามและบันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลทุก ๓ เดือน 
๓. บันทึกลงในกราฟน้ าหนักตามอายุ ส่วนสูงตามอายุ น้ าหนักตามส่วนสูง และแปลผลภาวะ

โภชนาการ 
    
 
 
 
 

๔. มีการให้ค าแนะน า/ความรู้ด้านโภชนาการที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการของ
เด็กแก่พ่อแม/่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก   

๕. น าผลการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตมาปรับการจัดอาหารให้เหมาะสมกับเด็ก 
๖. มีแผนการแก้ปัญหาเด็กเตี้ย ผอม อ้วนกว่ามาตรฐานอย่างเป็นระบบ 

  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา /หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. บันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล ทุก ๓ เดือน*๗ ในกราฟน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ 
ความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  และน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง ตามเพศเป็น
รายบุคคล  

๒. แบบบันทึกการให้ค าแนะน า หรือวิธีการให้ความรู้ด้านโภชนาการที่สอดคล้องกับการเจริญเติบโต
ของเด็กแก่พ่อแม/่ผู้ปกครอง/ผู้เลี้ยงดูเด็ก  

๓. แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นรายบุคคล 
๔. บันทึกผลการแก้ไขปัญหาเด็กเตี้ย ผอม อ้วน เป็นรายบุคคล 

 
๒.๒.๕  จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด  
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพตามก าหนด 
๒. มีบันทึกผลการตรวจสุขภาพตามก าหนดเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
๓. มีการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ และส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ มี

การบันทึกการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ (ซึ่งรวมทั้งการเจ็บป่วยและ
บาดเจ็บ) 

๔. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาประวัติ และบันทึกสุขภาพเด็กในความดูแล เพ่ือปฏิบัติต่อเด็กได้อย่าง
เหมาะสม 

๕. ครู/ผู้ดูแลเด็กสามารถสังเกต ค้นพบเมื่อเด็กมีอาการผิดปกติ และให้การช่วยเหลือในกรณีที่เด็กมี
โรคประจ าตัว หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

* ตามก าหนดที่ระบุในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ๒.๒.๕_๑ 
 
 

ส าหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน) ชั่งน้ าหนัก และวัดความยาว ทุก ๓ เดือน 
แล้วน าไปเปรียบเทียบในกราฟแสดงการเจริญเติบโต 

ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ชั่งน้ าหนัก และวัด
ส่วนสูงทุก ๓ เดือน แล้วน าไปเปรียบเทียบในกราฟแสดงการเจริญเติบโต 



| ๑๑๘ |  

รายละเอียดการพิจารณา  
๑. มีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพตามก าหนด 

 
 

 

๒. มีบันทึกผลการตรวจสุขภาพตามก าหนดเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
๓. มีการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ และส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์      

มีการบันทึกการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ (ซึ่งรวมทั้งการเจ็บป่วยและ
บาดเจ็บ) เช่น เด็กท่ีมีโรคประจ าตัว  

๔. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาประวัติ และบันทึกสุขภาพเด็กในความดูแล เพ่ือปฏิบัติต่อเด็กได้อย่าง
เหมาะสม  

๕. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สามารถสังเกต ค้นพบเมื่อเด็กมีอาการผิดปกติ และให้การช่วยเหลือในกรณีที่เด็กมี
โรคประจ าตัว หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เด็กเป็นโรคหอบหืด ลมชัก แพ้อาหาร เป็นต้น 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. การวางแผนการส่งเสริมให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพตามก าหนด 
๒. แบบบันทึกการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ และวิธีการช่วยเหลือ  ได้แก่ 

แบบบันทึกการสืบสวนโรค*๘ แบบบันทึกการให้การพยาบาล*๙ แบบบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงาน
เด็กป่วยประจ าเดือน*๑๐ 

๓. ข้อมูลการส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร  
๒.๓.๑  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถาม สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา 

จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิด และผลงานที่แตกต่างของเด็ก 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร 
๒. มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ผ่าน

การเล่นอย่างอิสระ  
๓. มีการส่งเสริมให้เด็กได้แก้ปัญหาด้วยตนเองในชีวิตประจ าวัน 
๔. การสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกอบอุ่น กล้าคิดกล้าท า ครูมีท่าทีและค าถามกระตุ้นการคิด และครู

ยอมรับความคิด และผลงานของเด็กที่แตกต่างแต่ละคน ไม่เปรียบเทียบ ไม่ตีค่า หรือตัดสิน
ผลงานเด็ก 

๕. เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ผ่านการเล่นอย่างอิสระ และได้น าเสนอ
ผลงาน และมีพ้ืนที่จัดแสดงของเด็ก 

๖. การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ ที่หลากหลายเอื้อต่อการส่งเสริม กระตุ้นการคิด ค้นคว้า และ
ลงมือท าของเด็ก และสื่อที่สนับสนุนการท ากิจกรรม และสร้างผลงานของเด็ก  

 

ตรวจสุขภาพ และรับวัคซีนตามนัด เมื่ออายุ ๒, ๔, ๖, ๙-๑๒ เดือน, ๑ ปีครึง่, ๒ ปี หลังจากนั้น
ตรวจสุขภาพทุกปี จนอายุ ๖ ปี  
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รายละเอียดการพิจารณา 
๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร 
๒. มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์  
๓. มีการส่งเสริมให้เด็กได้แก้ปัญหาด้วยตนเองในชีวิตประจ าวัน 
๔. เปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาทักษะกระบวนการคิดผ่านการเล่นอย่างอิสระ 
๕. เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้น าเสนอผลงาน และมีพ้ืนที่จัดแสดงผลงานของเด็ก 
๖. การสร้างบรรยากาศที่เด็กรู้สึกอบอุ่น กล้าคิดกล้าท า ท่าทีและค าถามกระตุ้นการคิด การยอมรับ

ความคิด และผลงานที่แตกต่างของเด็กแต่ละคน ไม่เปรียบเทียบ ไม่ตีค่า หรือตัดสินผลงานเด็ก 
๗. การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการคิด และการลงมือท างานของเด็ก 

เช่น การจัดหนังสือ สมุดภาพ และสื่อที่สนับสนุนการท ากิจกรรม และสร้างผลงานของเด็ก สื่อที่
มีความหลากหลายที่ช่วยกระตุ้นการคิด และการค้นคว้าของเด็ก 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์  

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิด ทักษะกระบวนการคิด 

จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
๒. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทักษะกระบวนการคิดผ่านการเล่นอย่างอิสระ 
๓. บันทึกผลการจัดกิจกรรม/บันทึกหลังการสอน 
๔. บทบาทครูในขณะจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ที่สนับสนุนให้เด็กคิดและลงมือท า เช่น การใช้ค าถาม

กระตุ้นให้คิด การให้อิสระในการคิดและการลงมือท างาน การยอมรับความคิดและผลงานที่
แตกต่าง 

๕. การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ และพ้ืนที่แสดงผลงานของเด็ก 
๖. หลักฐานการเรียนรู้ หรือการร่วมกิจกรรมของเด็ก เช่น ภาพถ่าย หรือวีดีโอ 
 

๒.๓.๒  จัดกิจกรรม และประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพื่อการสื่อสารอย่างหลากหลาย 
ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่า และสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ  

 
ประเด็นพิจารณา 

๑. ให้เด็กได้สื่อสารความต้องการด้วยภาษาท่าทาง ภาษาพูด และได้รับการตอบสนองอย่าง
เหมาะสมตามวัย  

๒. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย โดยเริ่มจากภาษาแม่ /ภาษาถิ่น
ก่อน แล้วจึงใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น 

๓. มีการจัดกิจกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง การพูดผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย การจัดกิจกรรมมีลักษณะการบูรณาการ สนุกสนาน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษา 

๔. คร/ูผู้ดูแลเด็กเป็นแบบอย่างของผู้ฟัง และผู้พูดที่ดี ทั้งด้านการใช้ภาษา และมารยาทที่ดีในการฟัง 
และพูด 

๕. มีการใช้สื่อ และการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะการฟัง และการพูดให้กับเด็กอย่าง
เหมาะสม  



| ๑๒๐ |  

๖. มีการส ารวจความสามารถในการพูด การได้ยิน หากพบว่ามีเด็กที่มีปัญหา หรือความบกพร่องใน
การฟังและการพูด มีการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นตามความต้องการจ าเป็นของเด็ก และ
แนะน าผู้ปกครอง หรือส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพ่ือวินิจฉัยและให้ความช่วยเหลือต่อไป 

 
รายละเอียดการพิจารณา  

๑. เปิดโอกาสให้เด็กได้สื่อสารความต้องการ และความรู้สึกด้วยภาษาท่าทาง และภาษาพูดอย่าง
เหมาะสมตามวัย และเด็กได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม ด้วยการสร้างความรู้สึกมั่นใจที่จะ
พูด ที่จะสื่อสาร มีเวลาให้เด็กแต่ละคนอย่างเพียงพอในการพูด แสดงความคิดเห็น แสดง
ความรู้สึก ตั้งค าถาม บอกเล่าประสบการณ์ ให้ค าแนะน า และเสริมแรงทางบวก ไม่ท าให้เด็กรู้สึก
ขาดความม่ันใจ ด้วยการต าหนิ เปรียบเทียบ ท าให้รู้สึกอาย หรือเสียหน้า 

๒. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย โดยให้ความส าคัญของภาษาแม่/
ภาษาถิ่นเป็นล าดับต้น การออกแบบการจัดประสบการณ์เน้นการเรียนรู้อย่างมีความสุขผ่าน
กิจกรรมและเล่นอย่างมีความหมายต่อเด็ก และสอดคล้องกับบริบทสังคม และวัฒนธรรมของเด็ก 

๓. มีการจัดกิจกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง การพูดผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย การจัดกิจกรรมมีลักษณะการบูรณาการ สนุกสนาน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษา 

๔. คร/ูผู้ดูแลเด็กเป็นแบบอย่างของผู้ฟัง และผู้พูดที่ดี ทั้งด้านการใช้ภาษา และมารยาทที่ดีในการฟัง
และพูด 

๕. มีการใช้สื่อและการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะการฟัง และการพูดให้กับเด็กอย่าง
เหมาะสม เช่น การจัดมุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ มุมการเล่นหุ่น 

๖. มีการส ารวจความสามารถในการพูด การได้ยิน หากพบว่ามีเด็กที่มีปัญหา หรือความบกพร่องใน
การฟังและการพูด มีการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นตามความต้องการจ าเป็นของเด็ก และ
แนะน าผู้ปกครอง หรือส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพ่ือวินิจฉัยและให้ความช่วยเหลือต่อไป 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์  

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. ขณะท ากิจกรรมที่ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้พูด ได้แสดงความคิดเห็น และท่าทีในการตอบสนอง 

ของครู และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการให้เด็กได้ฟังและพูด 
๒. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา ด้านการฟัง และการพูด 
๓. บันทึกผลการจัดกิจกรรม/บันทึกหลังการสอน 
๔. หลักฐานการเรียนรู้ หรือการร่วมกิจกรรมของเด็ก เช่น ผลงานของเด็ก ภาพถ่าย หรือวีดีโอ 
๕. สื่อ และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะการฟัง และการพูดให้กับเด็ก 
๖. แบบบันทึกค าพูดของเด็ก เช่น กรณีเด็กพูดช้า 

 
๒.๓.๓  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน 

วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการ
อ่านที่ถูกต้อง 
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ประเด็นพิจารณา 
๑. เด็กเลือกอ่านหนังสือในมุมหนังสือ หรือสถานที่ที่ครูจัดไว้ให้อย่างอิสระ มีความรู้สึกมั่นใจที่จะ

อ่านและสื่อสารความคิด ความต้องการ และความรู้สึก ผ่านการพูด วาดรูป หรือขีดเขียนอย่าง
เหมาะสมตามวัยและระดับพัฒนาการ 

๒. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การอ่าน และการเขียนเบื้องต้น มีลักษณะการบูรณาการผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยการออกแบบกิจกรรมให้ความส าคัญกับการเรียนรู้การอ่าน และเขียน
อย่างมีความสุข และมีความหมายต่อเด็ก 

๓. การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนการอ่านและ  
การเขียน อยู่บนพื้นฐานของพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย  

๔. การจัดกิจกรรมที่เน้นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอย่างมีความสุข และมีความหมายต่อเด็ก 
การเป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี มากกว่าการเน้นความสมบูรณ์แบบของการอ่านและเขียน  

๕. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน การสร้างความคุ้นเคย และการเห็นคุณค่า
ของการอ่าน และการเขียน โดยบูรณาการการอ่านการเขียนสู่กิจกรรมประจ าวัน  

๖. มีการใช้สื่อ และการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนเบื้องต้นให้กับเด็ก
อย่างเหมาะสม จัดเตรียมกระดาษ เครื่องเขียน ให้เด็กเลือกเขียนอย่างอิสระตามความต้องการ 
และครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการอ่านและการเขียนให้กับเด็ก 

๗. มีการประเมินความสามารถตามวัยในการอ่าน การเขียนภาพและสัญลักษณ์ของเด็ก หากพบว่ามี
เด็กที่มีปัญหาในการอ่านและการเขียน ต้องให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และแนะน าผู้ปกครอง
หรือส่งต่อแพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

 
รายละเอียดการพิจารณา  

๑. เด็กสื่อสารความคิด ความต้องการ และความรู้สึกผ่านการวาดรูป หรือขีดเขียนอย่างเหมาะสม
ตามวัย เด็กมีอิสระในการเลือกอ่านหนังสือในมุมหนังสือ หรือที่ที่ครูจัดไว้ให้ และเด็กทุกคนได้รับ
การตอบสนองอย่างเหมาะสม ด้วยการสร้างความรู้สึกมั่นใจที่จะอ่านและเขียน 

๒. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การอ่าน และการเขียนเบื้องต้นมีลักษณะการบูรณาการผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย การออกแบบกิจกรรมให้ความส าคัญกับการเรียนรู้การอ่าน และเขียน
อย่างมีความสุข และมีความหมายต่อเด็ก 

๓. การจัดกิจกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน อยู่บนพ้ืนฐาน
ของพัฒนาการ และธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมการอ่านเขียน จึง
ครอบคลุมการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนการอ่าน และการเขียน เช่น การอ่านหนังสือภาพ 
การอ่านแบบคาดเดาจากหนังสือนิทาน การอ่านค าที่ติดอยู่ทั่วไปในห้องเรียน และบริเวณ
ห้องเรียน การพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือนิ้วมือ การท างานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา การ
ขีดเข่ีย การเขียนที่เลียนแบบการเขียนของผู้ใหญ่แต่ยังไม่เป็นการเขียนที่ถูกต้อง เป็นต้น  

๔. การจัดกิจกรรมให้ความส าคัญของการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษา มากกว่าการเน้นความ
สมบูรณ์แบบของการอ่านและเขียน กิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนจึงเป็นกิจกรรมที่เด็ก
เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีความหมายต่อเด็ก 

๕. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน การสร้างความคุ้นเคย และการเห็นคุณค่า
ของการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการการอ่านการเขียนสู่กิจกรรมประจ าวัน เช่น การอ่าน
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กติกาข้อตกลงของห้อง การอ่านนิทานให้เด็กฟัง การอ่านชื่อเด็กในห้องเรียน การอ่านเมนูอาหาร
กลางวัน การเขียนค าหรือประโยคสั้นๆ ตามท่ีเด็กพูด การเขียนชื่อเด็กในผลงาน เป็นต้น  

๖. มีการใช้สื่อ และการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน และการเขียนเบื้องต้นให้กับเด็ก
อย่างเหมาะสม จัดเตรียมกระดาษ เครื่องเขียน ให้เด็กเลือกเขียนอย่างอิสระตามความต้องการ 
และครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการอ่านและการเขียนให้กับเด็ก 

๗. มีการส ารวจความสามารถในการอ่าน การเขียนของเด็ก หากพบว่ามีเด็กที่มีปัญหาหรือความ
บกพร่องในการอ่านและการเขียน มีการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นตามความต้องการจ าเป็น
ของเด็ก และแนะน าผู้ปกครอง หรือส่งต่อให้ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือวินิจฉัย และให้ความ
ช่วยเหลือต่อไป 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์  

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา ด้านการอ่าน และการเขียน  
๒. บันทึกผลการจัดกิจกรรม/บันทึกหลังการสอน 
๓. หลักฐานการเรียนรู้ หรือการร่วมกิจกรรมของเด็ก เช่น ผลงานของเด็ก ภาพถ่าย หรือวีดีโอ 
๔. สื่อ และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนให้กับเด็ก 
๕. แบบบันทึกการอ่านและการเขียนของเด็กเป็นรายบุคคล 
๖. แผนการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน 

 
๒.๓.๔  จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่ และธรรมชาติรอบตัวด้วย

วิธีการที่เหมาะสมกับวัย 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่ สิ่งต่างๆ และธรรมชาติ
รอบตัว สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับความรู้ และประสบการณ์เดิมของเด็ก ยืดหยุ่น และ
พร้อมปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความสนใจ และความต้องการของเด็ก 

๒. การจัดกิจกรรมมุ่งให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว และเรียนรู้
กระบวนการแสวงหาความรู้ หาค าตอบในสิ่งที่สงสัยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  

๓. การใช้สื่อ/อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ บริบทสังคม 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และความสนใจของเด็ก 

๔. จัดพ้ืนที่และโอกาสให้เด็กทุกคนได้น าเสนอสิ่งที่เด็กเรียนรู้ และผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของเด็ก 
 
รายละเอียดการพิจารณา  

๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล และสถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่างๆ รอบตัว โดยการก าหนดสาระต้องเป็นเนื้อหาที่มีความหมายต่อเด็ก 
สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับความรู้ และประสบการณ์เดิมของเด็ก สาระที่ก าหนดในแผน
ต้องยืดหยุ่น และพร้อมปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความสนใจ และความต้องการของเด็ก 
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๒. การจัดกิจกรรมมุ่งให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว และเรียนรู้
กระบวนการแสวงหาความรู้ หาค าตอบในสิ่งที่สงสัย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การค้นคว้า 
ส ารวจ ทดลอง รวบรวมข้อมูล และสรุปผล กิจกรรมที่จัดขึ้นมีท้ังกิจกรรมเดี่ยว และกิจกรรมกลุ่ม 
ที่เหมาะกับวัยของเด็ก  

๓. การใช้สื่อ/อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ บริบทสังคม 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และความสนใจของเด็ก 

๔. จัดพ้ืนที่และโอกาสให้เด็กทุกคนได้น าเสนอสิ่งที่เด็กเรียนรู้ และผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของเด็ก 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล และสถานที่แวดล้อม

ธรรมชาติรอบตัว สิ่งต่างๆ รอบตัว 
๒. การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และเหมาะสมกับเด็ก  
๓. บันทึกผลการจัดกิจกรรม/บันทึกหลังการสอน 
๔. ร่องรอย/หลักฐานการเรียนรู้ หรือการร่วมกิจกรรมของเด็ก เช่น ผลงานของเด็ก ภาพถ่าย หรือ

วีดีโอ 
 

๒.๓.๕  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้
ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  

 
ประเด็นพิจารณา 

๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์แบบบูรณา
การ 

๒. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
๓. การน าความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
๔. มีการบันทึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของเด็กเป็นรายบุคคล 

 
รายละเอียดการพิจารณา 

๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์แบบ    
บูรณาการ๒.๓.๕_๑, ๒.๓.๕_๒ 

๒. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต   
การจ าแนก การเปรียบเทียบ จ านวน การวัด มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่ /ระยะ) แบบรูป และ
ความสัมพันธ์ เวลา ผ่านกิจกรรม และการใช้ประสาทสัมผัสที่หลากหลาย 

๓. การน าความรู้ และทักษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
๔. มีการบันทึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของเด็กเป็นรายบุคคล 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
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๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริม 
๒. การจัดกิจกรรมที่ทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๓. บันทึกผลการจัดกิจกรรม/บันทึกหลังการสอน 
๔. หลักฐานการเรียนรู้ หรือการร่วมกิจกรรมของเด็ก เช่น ผลงานของเด็ก ภาพถ่าย หรือวีดีโอ 
๕. แบบบันทึกทักษะทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของเด็กเป็นรายบุคคล 

 
ตัวบ่งช้ี ๒.๔  การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝงัคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
๒.๔.๑  สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และม่ันคงระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. ให้ความส าคัญกับเด็กทุกคนรับฟัง และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างบรรยากาศที่
ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์ เห็นคุณค่า และมีความภาคภูมิใจในตนเอง  

๒. ให้แรงเสริมทางบวกต่อพฤติกรรมที่ดี ชมเชย ให้ก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ ทั้งจากครู/ผู้ดูแลเด็กและ
จากกลุ่มเพื่อน 

๓. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรับรู้เกี่ยวกับตนเอง ทั้งความคิด ความรู้สึก และการแสดงออกอย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะตามวัย  

๔. ฝึกทักษะในการติดตาม ก ากับ และประเมินตนเองด้วยการชวนให้เด็กแสดงความคิดเห็นต่อการ
ท ากิจกรรม หรือจากผลงานของเด็ก ชวนให้เด็กคิดตั้งค าถามเพ่ือการพัฒนา หรือปรับปรุงตนเอง 

๕. จัดกิจกรรมที่เด็กได้พัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครู/ผู้ดูแลเด็ก เด็กต่อเด็ก และ
จัดการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

 
รายละเอียดการพิจารณา  

๑. การสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย มีความม่ันคงทาง
อารมณ์ เห็นคุณค่า และมีความภาคภูมิใจในตนเอง ด้วยการให้ความส าคัญกับเด็กทุกคน ยอมรับ
ความแตกต่างของเด็กแต่ละคน พร้อมรับฟัง และให้โอกาสเด็กทุกคนได้แสดงความคิดเห็น และ
แสดงออกถึงความต้องการของตนเอง เมื่อท าผิดครูพร้อมจะให้ค าแนะน า ชวนให้เด็กคิด ยอมรับ
ผิด พร้อมที่จะปรับ และพัฒนาตนเอง  

๒. การให้แรงเสริมทางบวกต่อพฤติกรรมที่ดี ชมเชย ให้ก าลังใจ อย่างสม่ าเสมอ ทั้งจากครู /ผู้ดูแล
เด็ก และจากกลุ่มเพ่ือน 

๓. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรับรู้เกี่ยวกับตนเอง ทั้งความคิด ความรู้สึก และการแสดงออก
อย่างเหมาะสมตามวัย เช่น การวาดภาพตนเองและเล่าเรื่องของตนเอง การเล่าถึงสิ่งที่ตนเอง
ถนัด ชอบ และสนใจ การบอกเล่าถึงความรู้สึกของตนเองต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในนิทาน หรือเรื่องเล่า 

๔. การฝึกทักษะในการติดตาม ก ากับ และประเมินตนเอง จากขั้นตอนของสรุปการเรียนรู้ของเด็ก 
ด้วยการชวนให้เด็กแสดงความคิดเห็นต่อการท ากิจกรรม หรือจากผลงานของเด็ก ตั้งค าถาม หรือ
ชวนให้เด็กคิดเพ่ือการพัฒนา หรือปรับปรุงตนเอง 

๕. การจัดกิจกรรมที่เด็กได้พัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครู /ผู้ดูแลเด็ก เด็กต่อเด็ก 
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และบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม เช่น การจัดให้เด็กได้เล่ นและท า
กิจกรรมกลุ่มอยู่เสมอ ให้เด็กได้เสนอความคิดเห็นต่อการท างานกลุ่ม การให้เด็กได้ร่วมคิด ร่วม
แก้ปัญหาในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างเด็กด้วยกัน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

๑. คร/ูผู้ดูแลเด็กกับเด็ก เด็กกับเด็กมีสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงทางบวกระหว่างกัน 
๒. มีการให้แรงเสริมทางบวกต่อพฤติกรรมที่ดี ชมเชย ให้ก าลังใจ และรับฟังเด็ก 
๓. มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กสามารถรับรู้เกี่ยวกับตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และแสดง

อารมณ์ได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
๔. มีการจัดกิจกรรมกลุ่มท่ีช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่น และการท างานร่วมกับเพื่อน  
๕. แผนการจัดประสบการณ์มีข้ันตอนที่เด็กได้สะท้อนการประเมินการท างาน/หรือผลงานของเด็ก 

 
๒.๔.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง มีความรู้สึกดีต่อตนเอง แสดงออกด้านอารมณ์

โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจ และความถนัด 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. จัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์อย่างอิสระ โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก ยิ้มแย้มแจ่มใส
เอาใจใส่ในการน าเสนอ การตอบสนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท า 

๒. ครูจัดให้เด็กมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามความสนใจและความถนัด 

๓. ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเอง และผู้อ่ืนเพื่อสร้างความสุข และความภูมิใจในตัวเอง 
๔. ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งทางสีหน้า ท่าทาง 
๕. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น าผลการประเมินหลังจากจัดกิจกรรมมาพิจารณาปรับปรุงวิธีการที่จะให้การ

ช่วยเหลือ เด็กที่ไม่มีความสุข/ไม่ร่าเริง 
 
รายละเอียดการพิจารณา  

๑. จัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทางอารมณ์ *๑๑ อย่างอิสระ โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก ยิ้มแย้ม
แจ่มใส เอาใจใส่ในการน าเสนอ การตอบสนองกับเด็ก และสนใจในสิ่งที่เด็กท า 

๒. ครูจัดให้เด็กมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามความสนใจและความถนัด 

๓. ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือสร้างความสุข และความภูมิใจในตัวเอง 
๔. ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งทางสีหน้า ท่าทาง 
๕. ครู/ผู้ดูแลเด็ก น าผลการประเมินหลังจากจัดกิจกรรมมาพิจารณาปรับปรุงวิธีการที่จะให้การ

ช่วยเหลือเด็กท่ีไม่มีความสุข/ไม่ร่าเริง 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

๑. การสอบถามครู/ผู้ดูแลเด็ก/เพ่ือนร่วมงาน/เด็ก/ผู้ปกครอง  
๒. แผนการจัดประสบการณ์มีข้ันตอนที่เด็กได้สะท้อนการประเมินการท างาน หรือผลงานของเด็ก 
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๒.๔.๓  จัดกิจกรรม และประสบการณ์ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ และหน้าที่
รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย
และพัฒนาการ  

 
ประเด็นพิจารณา 

๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามวัย โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้  

๒. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยให้
เด็กได้ลงมือท า ได้คิดเชิงเหตุผลทางจริยธรรม และน าไปปฏิบัติได้จริง 

๓. น าสถานการณ์ เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน/ในนิทานมาเรียนรู้ หรือการน าประสบการณ์ท่ีได้จาก
การท ากิจกรรมไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง มีการติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

๔. ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลง/กฎ กติกา มีความรับผิดชอบ ด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก 
๕. จัดกิจกรรมใหเ้ด็กเป็นผู้น า/ผู้ตาม รู้จักสิทธิ และหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 
รายละเอียดการพิจารณา  

๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามวัย โดยจัดในลักษณะการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้  หรือจัดเป็นกิจกรรมเฉพาะ
เพ่ือกระตุ้นให้เด็กเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในเรื่องที่ใกล้ตัวเด็ก เข้าใจและน าสู่การปฏิบัติได้ง่าย 

๒. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมส่งเสริม และปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
โดยให้เด็กได้ลงมือท า ได้คิดเชิงเหตุผลทางจริยธรรม เพ่ือให้เด็กเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น 
การเรียนรู้ผ่านการฟังนิทานที่เชื่อมโยงสู่คุณธรรมจริยธรรม การเล่นบทบาทสมมุติ นิทานหุ่น  

๓. การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้เกิดขึ้นในชีวิตจริง อาจท าได้โดย
การน าสถานการณ์ เหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน มาเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ หรือการน า
ประสบการณ์ที่ได้จากการท ากิจกรรมไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง ติดตามให้มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดเป็นพฤติกรรมความเคยชิน  

๔. การส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตามกฎ กติกา มีความรับผิดชอบ ด้วยการใช้วินัยเชิงบวก 
๕. การจัดกิจกรรมการเป็ นผู้ น า ผู้ ตาม รู้ จั กสิทธิ  แ ละหน้ าที่ ตามวิถีประชาธิป ไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

มีร่องรอยที่บ่งบอกว่าได้ด าเนินการ  
๑. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์ตามวัย การเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี 
๒. บันทึกผลการจัดกิจกรรม/บันทึกหลังการสอน 
๓. หลักฐานการเรียนรู้ หรือการร่วมกิจกรรมของเด็ก เช่น ผลงานของเด็ก ภาพถ่าย หรือวิดีโอ 
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ตัวบ่งช้ีที ่๒.๕  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
๒.๕.๑  จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และ

จัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 
 
ประเด็นพิจารณา  

๑. สื่อสารและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของผู้ปกครอง และเด็กก่อนเข้าสู่สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน 

๒. รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของเด็กเกี่ยวกับสุขภาพการเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก 
ตลอดจนความต้องการพิเศษ และปัญหาที่อาจพบได้เพ่ือส่งต่อในขั้นถัดไป 

๓. จัดให้พ่อแม่ ผู้ปกครองพาเด็กไปท าความรู้จักสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และพบครู/ผู้ดูแล
เด็ก 

๔. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก และเตรียมความพร้อมเพ่ือให้การดูแล และพัฒนาเด็กได้
เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

๕. มีการสื่อสารของครู/ผู้ดูแลเด็กระหว่างชั้น หรือไปสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งใหม่ ด้วยการส่ง
ต่อข้อมูลประวัติ ผลพัฒนาการและการเรียนรู้ โดยให้ผู้ปกครองรับทราบ และมีส่วนร่วมกัน
พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

 
รายละเอียดการพิจารณา 

๑. ก่อนถึงระยะเปลี่ยนผ่านจากบ้านไปสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จากชั้นเด็กเล็กไปสู่ชั้นถัดไป เด็ก
และผู้ปกครองจ าเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวเพ่ือเด็กจะได้ปรับตัวได้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงของ
วิถีชีวิต เวลา กิจวัตรประจ าวัน  ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต้องเจอคนแปลกหน้า พบคนที่
หลากหลาย กิจวัตรและกิจกรรมที่หลากหลายเปลี่ยนไปจากสภาพเดิม 

๒. ครู/ผู้ดูแลเด็ก จะเป็นผู้ส าคัญในการให้ข้อมูล และแนะน าว่าผู้ปกครองจะช่วยให้เด็กเตรียมตัว
อย่างไร ซึ่งอาจหมายถึงการปรับเปลี่ยนเวลา และวิถีประจ าวัน การนอน การตื่น การเปลี่ยน
สถานที่ เป็นต้น ซึ่งผู้ปกครองสามารถท่ีจะท าความเข้าใจ และไปเตรียมเด็กตามล าดับ เพื่อให้เด็ก
ได้เกิดความคุ้นเคย และปรับตัวได้ง่าย 

๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรจะได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก และสมุดสุขภาพเด็ก ที่จะน ามาให้
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือจะได้มีประวัติที่สมบูรณ์ ที่ครู/ผู้ดูแลเด็กจะได้ปฏิบัติต่อเด็กได้
เหมาะสม ในกรณีที่เด็กมีโรคประจ าตัว/ความต้องการพิเศษ เช่น เป็นโรคลมชัก หอบหืด แพ้
อาหารทะเล ฯลฯ หรือแม้แต่พ้ืนอารมณ์ของเด็ก ถ้าครูได้รู้จะได้วางแผนในการดูแลเด็กได้อย่าง
เหมาะสมเป็นรายบุคคล ซึ่งครู/ผู้ดูแลเด็ก ในชั้นจะต้องรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นของตัว จะได้ส่ง
ให้ครูในชั้นต่อไป 

๔. เมื่อรวบรวมแล้วต้องแลกเปลี่ยนระหว่างครูกับผู้ปกครอง และครูกับครูในชั้นต่อไป ทั้งประวัติ
สุขภาพ พัฒนาการ และการเจริญเติบโต 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

๑. ก าหนดการปฐมนิเทศ 
๒. เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๓. แนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมเด็กจากบ้านสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน 

 
๒.๕.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงการเป็น

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. คร/ูผู้ดูแลเด็ก ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน การ
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

๒. ครู/ผู้ดูแลเด็กแนะน าให้ผู้ปกครองเรียนรู้วิถีชีวิต และศึกษาหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  

๓. มีการประมวลผลข้อมูลพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลเพ่ือให้การส่งเสริม และ
ช่วยเหลือในระดับข้ันถัดไป 

๔. ครู/ผู้ดูแลเด็กวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กคุ้นเคย ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม และครู/ผู้ดูแลเด็กใหม่ 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

๑. ในการเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ เด็กจ าเป็นต้องมีทักษะในการดูแลตัวเอง ทักษะ
ทางอารมณ์สังคม ทักษะการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้น ทั้งเนื้อหาวิชาการ และวิธีการจัดการเรียนการ
สอน เด็กต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้น ต้องช่วยเหลือตนเองมากขึ้น ครูชั้นประถมมักจะเน้น
การเรียนการสอนทางวิชาการมากข้ึน การเรียนรู้ผ่านการเล่นน้อยลง 

๒. เด็กต้องปรับตัว การล่น การพักผ่อนน้อยลง การเอาใจใส่รายละเอียดความเป็นอยู่ และ
พฤติกรรมน้อยลง มีเนื้อหาความรู้ทางวิชาการ และการบ้านมากขึ้น  พ่อแม่และเด็กจึงต้อง
ปรับตัว พ่อแม่ต้องติดตามและก ากับ สนับสนุนให้เด็กได้ท าหน้าที่รับผิดชอบ ประสบความส าเร็จ 
ถือว่าเป็นการก้าวข้ามไปอีกข้ันของพัฒนาการอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้น ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็ก 
จ าเป็นต้องเตรียมตัวให้มากขึ้นก่อนเข้าสู่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑  

๓. ต้องส่งต่อ และพาไปดูสถานที่ ระบบที่แตกต่าง จึงต้องท าความเข้าใจ และเตรียมช่วยให้เด็ก
ประสบความส าเร็จ ท าให้เด็กปรับตัวได้ง่ายขึ้น และเป็นการลดปฏิกิริยาการปรับตัวที่ไม่พึง
ประสงค ์

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

๑. แผนการจัดกิจกรรม 
๒. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๓. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๔. ข้อมูลพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
๕. ก าหนดการปฐมนิเทศ 
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เอกสารอ้างอิง, Website, QR Code            
มาตรฐานด้านที่ ๒ 

 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการ 

๒.๑.๑_๑ กระทรวงศึกษาธิการ. หลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐. กรุงเทพ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด., ๒๕๖๐. 

๒.๑.๑_๒ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการดูแลจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปี. (อยู่ในระหว่างพิมพ์), ๒๕๖๑. 

๒.๒.๒_๑ ฐิติกร  โตโพธิ์ไทย  อรณา จันทรศิริ และปฏิญญา  พงษ์ราศรี (บรรณาธิการ). ข้อแนะน าการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับส าหรับเด็กปฐมวัย 
(แรกเกิด-๕ ปี).  กรุงเทพ: บริษัท เอ็นซี คอนเซ็ป จ ากัด, ๒๕๖๐. 
http://resource.thaihealth.or.th/library/hot/16254 

๒.๑.๔_๑ 
๒.๓.๕_๒ 
๒.๑.๔_๓ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรอบมาตรฐานและคู่มือการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 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=categor
y&id=80:2013-11-26-04-11-13&Itemid=68 

๒.๓.๕_๑ สถาบันราชานุกูล และ สสส. แผ่นพับเตรียมพร้อมตั้งแต่ก้าวแรกของลูกน้อย 

 
http://rajanukul.go.th/new/index.php?mode=academic&group=323&id=3504&date
_start=&date_end= 

 



| ๑๓๐ |  

ภาคผนวก 
มาตรฐานด้านที่ ๒ 

 

สัญลักษณ์ ภาคผนวก 
*๑ 

(๒.๒.๑) 
การจัดอาหารให้กับเด็กปฐมวัย  
 

*๒ 
(๒.๒.๓) 

แบบบันทึกการตรวจความสะอาดของร่างกายประจ าวัน 
 

*๓ 
(๒.๒.๓) 

แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพ 

*๔ 
(๒.๒.๓) 

แบบบันทึกการตรวจสุขภาพความสะอาดของฟัน 
 

*๕ 
(๒.๒.๓) 

แบบบันทึกอาการเจ็บป่วย 
 

*๖ 
(๒.๒.๔) 

วิธีการชั่งน้ าหนัก 
ควรถอดเสื้อผ้าออกให้เหลือเท่าที่จ าเป็นโดยเฉพาะเสื้อผ้าหนาๆ รวมทั้งรองเท้า ถุงเท้า และ

น าของเล่น ของใช้ออกจากตัวเด็ก ถ้าเป็นเครื่องชั่งแบบยืนที่มีเข็ม ผู้ที่ท าการชั่งน้ าหนักจะต้องอยู่
ในต าแหน่งตรงกันข้ามกับเด็ก ไม่ควรอยู่ด้านข้างทั้งซ้าย หรือขวาเพราะจะท าให้อ่านค่าน้ าหนัก
มากไปหรือน้อยไปได้ อ่านค่าให้ละเอียดมีทศนิยม ๑ ต าแหน่ง เช่น ๑๐.๖ กิโลกรัม 
วิธีวัดความยาว 
   ควรมีผู้วัดอย่างน้อย ๒ คน โดยคนหนึ่งจับด้านศีรษะ
และล าตัวให้อยู่ในท่านอนราบ ตัวตรง ไม่เอียง ส่วนอีกคน
หนึ่งจับเข่าให้เหยียดตรง และเลื่อนไม้ฉากเข้าหาฝ่าเท้า
ที่ตั้งฉากอย่างรวดเร็ว อ่านค่าให้ละเอียดถึง ๐.๑ เซนติเมตร 
เช่น ๗๐.๒ เซนติเมตร 
วิธีวัดส่วนสูง 

๑. เด็กถอดรองเท้า ถุงเท้า  
๒. ผู้หญิงที่มีกิ๊บ ที่คาดผม หรือมัดผม น าออกก่อนวัด 
๓. ยืนบนพ้ืนราบ เท้าชิด  
๔. ยืดตัวขึ้นไปข้างบนให้เต็มที่ ไม่งอเข่า  
๕. ศีรษะ หลัง ก้น ส้นเท้า สัมผัสกับไม้วัด  
๖. ตามองตรงไปข้างหน้า ศีรษะไม่เอียงซ้าย-เอียงขวา 

ไม่แหงนหน้าขึ้น หรือก้มหน้าลง  
๗. ใช้ไม้ฉากในการอ่านค่าส่วนสูง อ่านค่าส่วนสูงให้อยู่ใน

ระดับสายตาผู้วัด โดยอ่านค่าให้ละเอียดมีทศนิยม   
๑ ต าแหน่ง เช่น ๑๑๘.๔ เซนติเมตร  

 



| ๑๓๑ |  

สัญลักษณ์ ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

แปลผลโดยบันทึกความยาว/ส่วนสูง และน้ าหนักในโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก  
(BNutri-GSP) หรือจุดส่วนสูงน้ าหนัก และลากเส้นเชื่อมจุดบนกราฟความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 
น้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ เพ่ือทราบภาวการณ์เจริญเติบโต และดู
แนวโน้มการเพ่ิมความยาว/ส่วนสูงน้ าหนัก 
มีการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นรายบุคคล ทุก ๓ เดือน น าผลการประเมินผลการ
เจริญเติบโตและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แจ้งและอธิบายแก่พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็ก      ให้
ค าแนะน าโภชนาการ ที่สอดคล้องกับภาวะการเจริญเติบโตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
เด็ก จัดท าข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตเป็นรายบุคคล และสรุปจ านวน และร้อยละภาวะการ
เจริญเติบโตของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แยก ๓ เกณฑ์ คือ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ น้ าหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูง และน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ รวมทั้งจ านวนและร้อยละเด็กสูงดีสมส่วน แก้ไขปัญหา
เด็กเตี้ย ผอม อ้วน เป็นรายบุคคล และติดตามน้ าหนัก ความยาว/ส่วนสูง ทุกเดือนสรุปผลการเฝ้า
ระวังและติดตามการเจริญเติบโต เป็นรายบุคคลทุก ๓ เดือน และสรุปการแก้ไขปัญหาเด็กเตี้ย 
ผอม อ้วน เป็นรายบุคคลทุกเดือน 
 

*๗ 
(๒.๒.๔) 

บันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล ทุก ๓ เดือน 
- กราฟแสดงน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ เพศชาย ส าหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามน้ าหนักลูก 
- กราฟแสดงความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ เพศชาย ส าหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามส่วนสูงลูก 
- กราฟแสดงน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาวของเด็กอายุแรกเกิด-๒ ปี เพศชาย ส าหรับพ่อแม่ใช้ใน  

การติดตามการเจริญเติบโตด้านรูปร่างของลูก (อ้วน สมส่วน ผอม) 
- กราฟแสดงน้ าหนักตามเกณฑ์ความสูงของเด็กอายุ ๒-๕ ปี เพศชาย ส าหรับพ่อแม่ใช้ในการ

ติดตามการเจริญเติบโตด้านรูปร่างของลูก (อ้วน สมส่วน ผอม) 
- กราฟแสดงน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ เพศหญิง ส าหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามน้ าหนักลูก 
- กราฟแสดงความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ เพศหญิง ส าหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามส่วนสูงลูก 
- กราฟแสดงน้ าหนักตามเกณฑ์ความยาวของเด็กอายุแรกเกิด-๒ ปี เพศหญิง ส าหรับพ่อแม่ใช้ใน  

การติดตามการเจริญเติบโตด้านรูปร่างของลูก (อ้วน สมส่วน ผอม) 
- กราฟแสดงน้ าหนักตามเกณฑ์ความสูงของเด็กอายุ ๒-๕ ปี เพศหญิง ส าหรับพ่อแม่ใช้ในการ

ติดตามการเจริญเติบโตด้านรูปร่างของลูก (อ้วน สมส่วน ผอม) 
 

*๘ 
(๒.๒.๕) 

แบบบันทึกการสืบสวนโรค   
 
 

*๙ 
(๒.๒.๕) 

แบบบันทึกการให้การพยาบาล  
 
 

*๑๐ 
(๒.๒.๕) 

แบบบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานเด็กป่วยประจ าเดือน 
 
 



| ๑๓๒ |  

สัญลักษณ์ ภาคผนวก 
*๑๑ 

(๒.๔.๒) 
คุณลักษณะที่แสดงถึงความสุขและการแสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมกับวัย (แรกเกิด-๓ปี) 

คุณลักษณะ อาย ุ สภาพท่ีพึงประสงค ์

๑. ร่าเริงแจ่มใส แรกเกิดถึง-๓ ปี อารมณ์ด ีย้ิมแย้ม หัวเราะง่าย แววตามีความสขุ 

๒. แสดงออกทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสมกับวัย 

แรกเกิด-๒ เดือน - ย้ิมและหัวเราะได้เมื่อพอใจ 
- สบตาจ้องหน้าแม ่

๒-๔ เดือน - ผูกพันกับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูใกล้ชดิ 
- ย้ิมทักทายเมือ่เห็นหน้าคนคุ้นเคย 

๔-๖ เดือน - แสดงอารมณ์ที่หลากหลายผ่านการส่งเสียง 

๖-๙ เดือน - แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก 
- แสดงอาการกลวัคนแปลกหน้า 

๙ เดือน-๑ ปี - แสดงความสนใจ ตดิผู้เลี้ยงดูตนเองมากกวา่คนอื่น 
- แสดงความต้องการของตนเองมากขึ้น 

๑ปี-๑ปี ๖เดือน - แสดงความชอบไม่ชอบสว่นตัวอยา่งชัดเจน 

๑ปี ๖เดือน-๒ ปี - แสดงความรักต่อผู้อื่น 
- แสดงความกังวลเมื่อยแยกจากคนใกล้ชิด 

๒-๓ ปี - แสดงความภาคภูมิใจเมื่อท าสิ่งต่างๆ ส าเร็จ 
- ชอบพูดค าวา่ “ไม”่ แม้จะเป็นสิ่งที่ต้องการ 

๓. สนใจ และมีความสุขกับ
ธรรมชาติ สิ่งสวยงาม ดนตรี 
และจังหวะการเคลือ่นไหว 

แรกเกิดถึง-๓ ปี ตอบสนองต่อธรรมชาติ เสียงเพลง จังหวะดนตรี และ
สิ่งสวยงามต่างๆ อยา่งเพลิดเพลิน 

มีสุขภาพจิตดีและมีความสขุ มีการแสดงออกทางอารมณเ์หมาะสมกับวยั (๓-๖ ปี) 
คุณลักษณะ อาย ุ สภาพท่ีพึงประสงค ์

๑. แสดงออกทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

๓-๔ ปี แสดงออกอารมณ์ความรู้สกึได้เหมาะสมกับบาง
สถานการณ์ 

๔-๕ ปี แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตามสถานการณ์ 

๕-๖ ปี แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคลอ้งกับสถานการณ์
อย่างเหมาะสม 

๒. มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

๓-๔ ปี - กล้าพูดกล้าแสดงออก 
- แสดงความพอใจในผลงานตนเอง 

๔-๕ ปี - กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์ 
- แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของ
ตนเอง 

๕-๖ ปี - กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
- แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของ

ตนเองและผู้อื่น 
(คัดลอกจาก: หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐, หน้า ๙ และ ๒๘)  

 

 

 



| ๑๓๓ |  

*๑ (๒.๒.๑)  การจัดอาหารให้กับเด็กปฐมวัย   

  

 

 

 

 

 

 

 



| ๑๓๔ |  

 



| ๑๓๕ |  

*๒ (๒.๒.๓)  แบบบันทึกการตรวจความสะอาดของรา่งกายประจ าวัน  



| ๑๓๖ | 

*๓ (๒.๒.๓)  แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



| ๑๓๗ |  

*๔ (๒.๒.๓)  แบบบันทึกการตรวจสุขภาพความสะอาดของฟัน 

 



| ๑๓๘ |  

*๕ (๒.๒.๓)  แบบบันทึกอาการเจ็บป่วย 

 

 

 

 

 



| ๑๓๙ |  

*๗ (๒.๒.๔)  บันทึกการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล ทุก ๓ เดือน 

 

 



| ๑๔๐ |  

 

 

 



| ๑๔๑ |  

 



| ๑๔๒ |  

 



| ๑๔๓ |  

 



| ๑๔๔ |  

 

 

 



| ๑๔๕ |  

 



| ๑๔๖ |  

 



| ๑๔๗ |  

*๘ (๒.๒.๕)  แบบบันทึกการสืบสวนโรค 

 

 



| ๑๔๘ |  

*๙ (๒.๒.๕)  แบบบันทึกการให้การพยาบาล   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



| ๑๔๙ | 

*๑๐ (๒.๒.๕)  แบบบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานเด็กป่วยประจ าเดือน 

 

 



| ๑๕๐ |  

 

 
 



| ๑๕๑ |  

มาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน)  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๑.๑ ก เด็กมีน ้ำหนักตัวเหมำะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมี
บันทึกเป็นรำยบุคคล  
 ๑. น ้ำหนักตัวตำมเกณฑ์อำยุ (Weight for age) 
 ๒. ควำมยำว/ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ   

(Height for age) 
 ๓. น ้ำหนักตำมเกณฑ์ควำมยำว/ส่วนสูง 

(Weight for height) 
 

 

 

 

 

 

เด็กมีน ้ำหนักตำม
เกณฑ์อำยุ และ 
สูงดีสมส่วน 
น้อยกว่ำร้อยละ 
๕๐  

เด็กมีน ้ำหนักตำม
เกณฑ์อำยุ และ 
สูงดีสมส่วน 
ร้อยละ ๕๐-๕๖  
 

เด็กมีน ้ำหนักตำม
เกณฑ์อำยุ และ
สูงดีสมส่วน 
ร้อยละ ๕๗-๖๓  
 

เด็กมีน ้ำหนักตำม
เกณฑ์อำยุ และ 
สูงดีสมส่วน 
ร้อยละ ๖๔ ขึ นไป  
 

- สมุดบันทึกกำร
เจริญเติบโตของ
เด็ก 

- กรำฟแสดงกำร
เจริญเติบโตตำม
เกณฑ์อ้ำงอิงตำม
เพศและช่วงอำยุ 
ของกรมอนำมัย  
กระทรวง
สำธำรณสุข พ.ศ. 
๒๕๕๘ (ประยุกต์
จำกองค์กำร
อนำมัยโลก)   

- ข้อมูลภำวะกำร
เจริญเติบโตเป็น
รำยบุคคล 

มาตรฐานด้านที ่๓  
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

- สรุปจ้ำนวนและ
ร้อยละของเด็กมี
น ้ำหนักตำมเกณฑ์
อำยุ 

- สรุปจ้ำนวนและ
ร้อยละของเด็กสูงดี
สมส่วน (ดูจำก
ส่วนสูงตำมเกณฑ์
อำยุ และน ้ำหนัก
ตำมเกณฑ์ส่วนสูง) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๒.๑ ก  เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยโดยรวม ๕ ด้ำน 
(คัดกรองตำมช่วงอำยุ) 

เดก็มีพัฒนำกำร
สมวัย ต่้ำกว่ำ     
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัย ร้อยละ     
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัย ร้อยละ      
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัย ร้อยละ 
๘๕ ขึ นไป 

- คู่มือเฝ้ำระวังและ
ส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย (DSPM)  

- แบบบันทึกกำรคัด
กรองและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัยตำมช่วงอำยุ 
โดยเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข  
(๙ เดือน/๑.๖ ป/ี
๒.๖ ปี) 

- กรำฟแสดงกำร
เจริญเติบโตตำม
เกณฑ์อ้ำงอิงตำม
เพศและช่วงอำยุ
ของกรมอนำมัย 
กระทรวงสำธำรณสุข 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ประยุกต์จำก
องค์กำรอนำมัยโลก)  
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๒.๒ ก  รำยด้ำน : เด็กมีพัฒนำกำรกล้ำมเนื อมัดใหญ่ 
(Gross Motor)  
(เฝ้ำระวังตำมช่วงอำยุ) 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ    
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ 
๗๕ - ๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ       
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 

- บันทึกข้อมูล
รำยบุคคลของเด็ก
โดยครู 

- คู่มือเฝ้ำระวังและ
ส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย (DSPM)  

- แบบบันทึกกำรเฝ้ำ
ระวังและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัยตำมช่วงอำยุ 
โดยเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข 

๓.๒.๓ ก  รำยด้ำน : เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกล้ำมเนื อมัดเล็ก
และสติปัญญำสมวัย (Fine Motor Adaptive)  
(เฝ้ำระวังตำมช่วงอำยุ) 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ    
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ       
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ        
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 

๓.๒.๔ ก  รำยด้ำน : เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกำรรับรู้และเข้ำใจ
ภำษำ (Receptive Language) 
(เฝ้ำระวังตำมช่วงอำยุ) 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ  
ร้อยละ ๗๕ 

เดก็มีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ             
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ           
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 

๓.๒.๕ ก  รำยด้ำน : เด็กมีพัฒนำกำรกำรใช้ภำษำสมวัย 
(Expressive Language) 
(เฝ้ำระวังตำมช่วงอำยุ) 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ    
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ        
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 

๓.๒.๖ ก  รำยด้ำน : เด็กมีพัฒนำกำรกำรช่วยเหลือตนเอง
และกำรเข้ำสังคม (Personal Social)  

     (เฝ้ำระวังตำมช่วงอำยุ) 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ    
รอ้ยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ       
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ        
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 
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มาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๑.๑ ข เด็กมีน ้ำหนักตัวเหมำะสมกับวัย และสูงดีสมส่วน ซึ่งมี
บันทึกเป็นรำยบุคคล  
 ๑. น ้ำหนักตัวตำมเกณฑ์อำยุ  

(weight for age) 
 ๒. ควำมยำว/ ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ          

(Height for age) 
 ๓. น ้ำหนักตำมเกณฑ์ควำมยำว/ ส่วนสูง 

(Weight for height) 
 

เด็กสูงดีสมส่วน    
น้อยกว่ำร้อยละ 
๕๐  
 

เด็กสูงดีสมส่วน 
ร้อยละ ๕๐-๕๖  
 
 

เด็กสูงดีสมส่วน
ร้อยละ ๕๗-๖๓  

เด็กสูงดีสมส่วน
ร้อยละ ๖๔ ขึ นไป  

- สมุดบันทึกกำร
เจริญเติบโตของเด็ก 

- กรำฟแสดงกำร
เจริญเติบโตตำม
เกณฑ์อ้ำงอิงตำม
เพศและช่วงอำยุ 
ของกรมอนำมัย  
กระทรวง
สำธำรณสุข พ.ศ. 
๒๕๕๘ (ประยุกต์
จำกองค์กำรอนำมัย
โลก) 

- ข้อมูลภำวะกำร
เจริญเติบโตเป็น
รำยบุคคล 

- สรุปจ้ำนวนและ 

มาตรฐานด้านที ่๓ 
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

ร้อยละของเด็กมี
น ้ำหนักตำมเกณฑ์
อำยุ 

- สรุปจ้ำนวนและร้อย
ละของเด็กสูงดีสม
ส่วน (ดูจำกส่วนสูง
ตำมเกณฑ์อำยุ และ
น ้ำหนักตำมเกณฑ์
ส่วนสูง) 

๓.๑.๒ ข  เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในกำรดูแลสุขภำพตนเองตำมวัย 
 

เด็กมีสุขนิสัยตำม
รำยกำรพิจำรณำ 
ต่้ำกว่ำร้อยละ ๗๕  
 

เด็กมีสุขนิสัยตำม
รำยกำรพิจำรณำ
ร้อยละ ๗๕-๗๙  
 

เด็กมีสุขนิสัยตำม
รำยกำรพิจำรณำ  
ร้อยละ ๘๐-๘๔  
 

เด็กมีสุขนิสัยตำม
รำยกำรพิจำรณำ    
ร้อยละ ๘๕ หรือ
ขึ นไป  
 

- บันทึกผลกำรตรวจ
สุขภำพเด็ก 

- แบบกำรสังเกต
พฤติกรรม 

- แบบบันทึก
พัฒนำกำรตำมวัย
รำยบุคคล 

- สมรรถนะเชิง
พฤติกรรม 

๓.๑.๓ ข  เด็กมีสุขภำพช่องปำกดี ไม่มีฟันผุ 
 

เด็กไม่มีฟันผุ   
น้อยกว่ำร้อยละ 
๔๐  

เด็กไม่มีฟันผุ 
ร้อยละ ๔๐-๕๐ 

เด็กไม่มีฟันผุ
มำกกว่ำร้อยละ 
๕๐ 

เด็กไม่มฟัีนผุ
มำกกว่ำร้อยละ 
๕๕ 

- บันทึกผลกำรตรวจ
สุขภำพเด็ก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

ข้อ รายการพิจาณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๒.๑ ข  เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยโดยรวม ๕ ด้ำน 
(คัดกรองตำมช่วงอำยุ) 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ      
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ    
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ    
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ      
๘๕ ขึ นไป 

- คูม่ือเฝ้ำระวังและ
ส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย (DSPM)  

- คู่มือ DSPM+ ขยำย
อำยุ ๕-๖ ปี 
Surveillance ๑๕ 
ข้อ (๕-๕.๖ ปี/๕.๖-
๖ ปี/๖-๖.๖ ปี)  

- แบบบันทึกกำรคัด
กรองและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัยตำมช่วงอำยุ 
โดยเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข (ช่วง
อำยุ ๓.๖ ปี)  

- คู่มือ DSPM+ ขยำย
อำยุ ๕ ปี 
Screening ๘ ข้อ 
(๕ ปี)  
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ข้อ รายการพิจาณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

- กรำฟแสดงกำร
เจริญเติบโตตำม
เกณฑ์อ้ำงอิงตำม
เพศ และช่วงอำยุ 
ของกรมอนำมัย 
กระทรวง
สำธำรณสุข พ.ศ. 
๒๕๕๘ (ประยุกต์
จำกองค์กำรอนำมัย
โลก) 
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ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 

ข้อ รายการพิจาณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๓.๑ ข  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื อมัดใหญ่  
สำมำรถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตำมวัย 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ    
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 

- คู่มือเฝ้ำระวัง และ
ส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย (DSPM) 

- คู่มือ DSPM+ ขยำย
อำยุ ๕-๖ ปี 

- แบบบันทึกกำรเฝ้ำ
ระวัง และส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัยตำมช่วงอำยุ 
โดยเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข 

๓.๓.๒ ข  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื อมัดเล็กและ
กำรประสำนงำนระหว่ำงตำกับมือตำมวัย 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ    
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

ข้อ รายการพิจาณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๔.๑ ข  เด็กแสดงออก ร่ำเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย 
แสดงควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้อ่ืนได้สมวัย 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ    
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 

- แบบกำรสังเกต
พฤติกรรม 

- แบบบันทึก
พัฒนำกำรตำมวัย
รำยบุคคล 

- แบบประเมิณ
พัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัยรำยบุคคล 

- สมรรถนะเชิง
พฤติกรรม 

- แบบบันทึกกำรเฝ้ำ
ระวังและส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัยตำมช่วงอำยุ 
โดยเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข 

๓.๔.๒ ข  เด็กมีควำมสนใจและร่วมกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำง
สมวัย  ซึ่งรวมกำรเล่น กำรท้ำงำน ศิลปะ ดนตรี 
กีฬำ 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ    
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 

๓.๔.๓ ข  เด็กสำมำรถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั ง
ชั่งใจ ท้ำตำมข้อตกลง ค้ำนึงถึงควำมรู้สึกของผู้อ่ืน 
มีกำลเทศะ ปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ใหม่ได้
สมวัย 

 
* การอดทนรอคอย เช่น รอท ากิจกรรมพร้อมเพ่ือน 

การเข้าแถวตามล าดับ  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ     
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 



| ๑๖๑ |  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 

ข้อ รายการพิจาณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๕.๑ ข  เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถำนที่แวดล้อม
ธรรมชำติ  และสิ่งต่ำงๆ รอบตัวเด็ก ได้สมวัย       

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ      
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ     
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 

- ประเมินคุณภำพ
เด็กทำงด้ำน
พัฒนำกำรโดยดู
ผลงำน จำกกำร
สังเกตพฤติกรรม 
กำรแสดงออก 
และกำรตอบสนอง
ของเด็ก โดยไม่ใช้
แบบทดสอบ/
แบบฝึกหัด 

- บันทึกกำรสังเกต 
ติดตำมพฤติกรรม
ควำมสำมำรถใน
กำรเรียนรู้  

- แบบกำรสังเกต
พฤติกรรม 

- แบบบันทึก
พัฒนำกำร
รำยบุคคล 

 

๓.๕.๒ ข  เด็กมีพื นฐำนด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต 
จ้ำแนกและเปรียบเทียบ จ้ำนวน มิติสัมพันธ์ 
(พื นที่/ระยะ) เวลำได้สมวัย 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ       
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ     
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 

๓.๕.๓ ข  เด็กสำมำรถคิด อย่ำงมีเหตุผล แก้ปัญหำได้สมวัย เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ      
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ     
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 

๓.๕.๔ ข  เด็กมีจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่
แสดงออกได้สมวัย 
 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ      
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ     
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 

๓.๕.๕ ข  เด็กมีควำมพยำยำม มุ่งมั่นตั งใจท้ำกิจกรรมให้
ส้ำเร็จสมวัย 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ      
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ    
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ 
๘๕ ขึ นไป 



| ๑๖๒ |  

ข้อ รายการพิจาณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

- สมรรถนะเชิง
พฤติกรรม 

- คู่มือเฝ้ำระวัง และ
ส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย (DSPM) 

- คู่มือ DSPM+ ขยำย
อำยุ ๕-๖ ปี 

- หลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย 

- แฟ้มสะสมผลงำน
ของเด็กท่ีแสดงถึง
ควำมก้ำวหน้ำของ
พัฒนำกำร (ค้ำพูด 
กำรเล่น ศิลปะ 
ดนตรี) 

- บันทึกกำรติดตำม
ประเมินผลหลังกำร
จัดกิจกรรมตำม
สำระกำรเรียนรู้ 

 

 



| ๑๖๓ |  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  

ข้อ รายการพิจาณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๖.๑ ข  เด็กสำมำรถฟัง พูด จับใจควำม เล่ำ สนทนำ และ
สื่อสำรได้สมวัย 

 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ       
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ 
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 

- มีกำรติดตำมและ
บันทึกกำรใช้ภำษำ
ของเด็กอย่ำง
สม่้ำเสมอ  

- บันทึกกำรติดตำม
ประเมินผลหลังกำร
จัดกิจกรรมตำม
สำระ 

  กำรเรียนรู้ 
- แบบกำรสังเกต

พฤติกรรม 
- แบบบันทึก

พัฒนำกำร
รำยบุคคล 

- สมรรถนะเชิง
พฤติกรรม 

- คู่มือเฝ้ำระวัง และ

๓.๖.๒ ข  เด็กมีทักษะในกำรดูรูปภำพ สัญลักษณ์ กำรใช้
หนังสือ รู้จักตัวอักษร กำรคิดเขียนค้ำ* และกำร
อ่ำนเบื องต้นได้สมวัยและตำมล้ำดับพัฒนำกำร 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ        
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 

๓.๖.๓ ข  เด็กมีทักษะกำรวำด กำรขีดเขียนตำมล้ำดับ
ขั นตอนพัฒนำกำรสมวัย  น้ำไปสู่กำรขีดเขียนค้ำ
ที่คุ้นเคยและสนใจ 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ         
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 



| ๑๖๔ |  

ข้อ รายการพิจาณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๖.๔ ข  เด็กมีทักษะในกำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสมตำมวัย 
โดยใช้ภำษำไทยเป็นหลัก และมีควำมคุ้นเคยกับ
ภำษำอ่ืนด้วย 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ        
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 

ส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย (DSPM) 

- คู่มือ DSPM+ ขยำย
อำยุ ๕-๖ ปี 

- มีกำรติดตำมและ
บันทึกกำรใช้ภำษำ
ของเด็กอย่ำง
สม่้ำเสมอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| ๑๖๕ |  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 

ข้อ รายการพิจาณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบ 
การพิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๗.๑ ข  เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่ำงสมวัย และ
แสดงออกถึงยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ      
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 

- แบบบันทึกกำร
สังเกตพฤติกรรม 

- มีกำรติดตำม และ
บันทึกกำรใช้ภำษำ
ของเด็กอย่ำงสม่้ำเสมอ  

- บันทึกกำรติดตำม
ประเมินผลหลังกำร
จัดกิจกรรมตำม
สำระกำรเรียนรู้ 

- แบบบันทึก
พัฒนำกำรตำมวัย
รำยบุคคล 

- สมรรถนะของเด็ก
ปฐมวัยในกำรพัฒนำ
ตำมวัย (๓-๕ ปี) 

- คู่มือเฝ้ำระวัง และ
ส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย (DSPM) 

- คู่มือ DSPM+ ขยำย
อำยุ ๕-๖ ปี 

๓.๗.๒ ข  เด็กมีควำมเมตตำ กรุณำ มีวินัย ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีค่ำนิยม
ที่พึงประสงค์สมวัย 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ         
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 

๓.๗.๓ ข  เด็กสำมำรถเล่นและท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม  
เป็นได้ทั งผู้น้ำและผู้ตำม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่ำง
สร้ำงสรรค ์

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ      
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 

๓.๗.๔ ข  เด็กภำคภูมิใจที่เป็นสมำชิกที่ดีในครอบครัว  
ชุมชน  สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และตระหนักถึง
ควำมเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และ
ภูมิภำคอำเซียน 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยต่้ำกว่ำ      
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๗๕-๗๙  

 

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนำกำร
สมวัยร้อยละ  
๘๕ ขึ นไป 



| ๑๖๖ |  

   

มาตรฐานด้านที่ ๓  คุณภาพเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 
๓.๑.๑ ก  เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล  
 
ประเด็นพิจารณา 

ประเมินผลกำรเจริญเติบโตของเด็กแต่ละคนด้วยชั่งน ้ำหนัก วัดควำมยำว/ส่วนสูง น้ำผลมำลงในกรำฟ
แสดงกำรเจริญเติบโตตำมเกณฑ์อ้ำงอิงตำมเพศและช่วงอำยุ ของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 
๒๕๕๘ (ประยุกต์จำกองค์กำรอนำมัยโลก) ตำมเพศเป็นระยะทุก ๓ เดือน อย่ำงต่อเนื่อง ดังนี  

๑. น ้ำหนักตัวตำมเกณฑ์อำยุ (weight for age) 
๒. ควำมยำว/ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ (Height for age) 
๓. น ้ำหนักตำมเกณฑ์ควำมยำว/ส่วนสูง (Weight for height) 
น้ำมำแปลผลว่ำอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ น้ำจ้ำนวนเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ปกติเทียบกับเด็กทั งหมด 

 
รายละเอียดการพิจารณา(๓.๑.๑ก_๑) 

๑. สุ่มชั่งน ้ำหนัก วัดควำมยำว/ส่วนสูง และแปลผลโดยใช้กรำฟน ้ำหนักตำมเกณฑ์อำยุ ควำมยำว/
ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ และกรำฟน ้ำหนักตำมเกณฑ์ควำมยำว/ส่วนสูง ประมำณ ๑๐ คน 
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลภำวะกำรเจริญเติบโตที่สุ่ม กับข้อมูลของสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยของเด็กแต่ละคน สรุปจ้ำนวนเด็กสูงดีสมส่วน โดยดูเด็กเป็นรำยบุคคล 
๑.๑  เด็กน ้ำหนักตัวตำมเกณฑ์ (± ๑.๕ SD) 
๑.๒  เด็กสูงดี หมำยถึง เด็กท่ีมีควำมยำว หรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตำม

เกณฑ์ขึ นไป (สูงตำมเกณฑ์ หรือค่อนข้ำงสูง หรือสูง)  
เมื่อเทียบกับกรำฟควำมยำว/ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ 

๑.๓ เด็กสมส่วน หมำยถึง เด็กท่ีมีน ้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบ
กับกรำฟน ้ำหนักตำมเกณฑ์ควำมยำว/ส่วนสูง 

๑.๔ เด็กสูงดีสมส่วน หมำยถึง เด็กที่มีควำมยำว หรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตำมเกณฑ์อำยุขึ นไป
และมีน ้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)  

เด็กสูงดีสมส่วนมี ๓ แบบ ดังนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๓ 
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๒. ค้ำนวณร้อยละเด็กเติบโตดี สูงดีสมส่วน จำกสูตร 
= จ้ำนวนเด็กน ้ำหนักตำมเกณฑ์และสูงดีสมส่วน  

 จ้ำนวนเด็กที่ชั่งน ้ำหนักและวัดส่วนสูงทั งหมด 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. สมุดบันทึกกำรเจริญเติบโตของเด็ก 
๒. กรำฟแสดงกำรเจริญเติบโตตำมเกณฑ์อ้ำงอิงตำมเพศและช่วงอำยุ ของกรมอนำมัย  กระทรวง

สำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประยุกต์จำกองค์กำรอนำมัยโลก)*๑ 

๓. ข้อมูลภำวะกำรเจริญเติบโตเป็นรำยบุคคล 
๔. สรุปจ้ำนวนและร้อยละของเด็กมีน ้ำหนักตำมเกณฑ์อำยุ 
๕. สรุปจ้ำนวนและร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วน (ดูจำกส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ และน ้ำหนักตำมเกณฑ์

ส่วนสูง) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
๓.๒.๑ ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
 
ประเด็นพิจารณา 

ผลกำรประเมินพัฒนำกำรอย่ำงคัดกรองทั ง ๕ ด้ำน ได้แก่ พัฒนำกำรกล้ำมเนื อมัดใหญ่ (GM), 
พัฒนำกำรด้ำนกล้ำมเนื อมัดเล็กและสติปัญญำสมวัย (FM), พัฒนำกำรด้ำนกำรรับรู้และเข้ำใจภำษำ (RL), 
พัฒนำกำรกำรใช้ภำษำสมวัย (EL), พัฒนำกำรกำรช่วยเหลือตนเองและกำรเข้ำสังคม (PS) 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

ผลกำรประเมินพัฒนำกำรอย่ำงคัดกรองโดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข เมื่อเด็กอำยุ ๙, ๑๘, ๓๐ เดือน 
ด้วยคู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย  Developmental Surveillance and Promotion 
Manual (DSPM)๓.๒.๑ ก_๒ ซึ่งจะสรุปผลได้ว่ำ เด็กแต่ละคนมีพัฒนำกำรสมวัย หรือสงสัยว่ำล่ำช้ำ 

คิดรำยละเอียดร้อยละของเด็กที่มีพัฒนำกำรสมวัยจำกเด็กทั งหมด 
 
ค านิยาม 

เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย หมำยถึง เด็กที่ได้รับกำรประเมินพัฒนำกำร และผลกำรประเมินผ่ำนครบ  
๕ ด้ำน โดยใช้เครื่องมือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) รวมถึงเด็กที่ตรวจพบพัฒนำกำร
สงสัยล่ำช้ำ และได้รับกำรติดตำมให้ได้รับกำรกระตุ้นพัฒนำกำร และประเมินซ ้ำผลกำรประเมินผ่ำนทั ง        
๕ ด้ำน ภำยใน ๓๐ วัน  

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) หมำยถึง แบบประเมินพัฒนำกำรเด็ก
ตั งแต่แรกเกิดถึง ๕ ปี เป็นกำรประเมินอย่ำงเป็นระบบจำกพฤติกรรม พัฒนำกำรตำมอำยุของเด็กใน ๕ ด้ำน 
ได้แก่ ด้ำนกำรกล้ำมเนื อมัดใหญ่ ด้ำนกล้ำมเนื อมัดเล็กและสติปัญญำ ด้ำนกำรรับรู้และเข้ำใจภำษำ ด้ำนกำรใช้
ภำษำ ด้ำนกำรช่วยเหลือตนเองและสังคม 
  
 

 ๑๐๐ 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
๑. ผู้ดูแลเด็กในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยต้องสนับสนุน หรือน้ำพำเด็กให้เจ้ำหน้ำที่สถำนบริกำรทำง

แพทย์ในเขตพื นที่ ประเมินคัดกรองพัฒนำกำรเด็ก เมื่อเด็กอำยุครบตำม ๔ ช่วงวัย (๙, ๑๘, ๓๐, 
และ ๔๒ เดือน) และเด็กที่สงสัยล่ำช้ำเมื่อเดือนก่อน เพ่ือติดตำมและประเมินพัฒนำกำรซ ้ำ
ภำยใน ๓๐ วัน 

๒. สถำนบริกำรทำงกำรแพทย์ทุกระดับ จะน้ำข้อมูลกำรกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก บันทึกใน
โปรแกรมบันทึกข้อมูลของสถำนบริกำรฯ จัดท้ำสรุปรำยงำนและประเมินผลตำมเกณฑ์  และคืน
ข้อมูลให้สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 

 
แหล่งข้อมูล 

สถำนบริกำรทำงกำรแพทย์ทุกแห่ง/ส้ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด/หรือหน่วยงำนที่เทียบเท่ำ 
 
สูตรค านวณตัวชี้วัด     (A+B)  

         C 

A  คือ จ้ำนวนเด็กที่ผลกำรคัดกรองพัฒนำกำรปกติตำมวัย  
B  คือ จ้ำนวนเด็กที่สงสัยล่ำช้ำแต่หลังกำรกระตุ้น ๓๐ วัน ประเมินได้ปกติ 
C  คือ จ้ำนวนเด็กทั งหมดที่ได้รับกำรคัดกรอง 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

๑. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM)*๒  
๒. แบบบันทึกกำรคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมช่วงอำยุ โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข*๓ 

(๙ เดือน/๑๘ เดือน/๓๐ เดือน)  
๓. กรำฟแสดงกำรเจริญเติบโตตำมเกณฑ์อ้ำงอิงตำมเพศและช่วงอำยุ ของกรมอนำมัย  กระทรวง

สำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประยุกต์จำกองค์กำรอนำมัยโลก) 
 
๓.๒.๒ ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) 
 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กมีพฤติกรรมพัฒนำกำรด้ำนกล้ำมเนื อมัดใหญ่ (GM) สมวัยตำมช่วงอำยุ โดยพ่อแม่/ผู้ปกครอง/คร/ู
ผู้ดูแลเด็ก เฝ้ำระวังพัฒนำกำรด้ำน GM ตำมช่วงอำยุที่ระบุในคู่มือ DSPM  
 
รายละเอียดการพิจารณา 

พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก เฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน GM ตำมช่วงอำยุที่ระบุในคู่มือ 
DSPM ซึ่งจะสรุปผลได้ว่ำเด็กแต่ละคนมีพัฒนำกำรสมวัย หรือสงสัยว่ำล่ำช้ำ  

คิดรำยละเอียดร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนำกำรสมวัยจำกเด็กทั งหมด  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

๑. บันทึกข้อมูลรำยบุคคลของเด็กโดยครู 

x ๑๐๐ 
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๒. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM)  
๓. แบบบันทึกกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมช่วงอำยุ โดยพ่อแม่/ผู้ปกครอง/

คร/ูผู้ดูแลเด็ก*๔ 
 
๓.๒.๓ ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย (Fine Motor Adaptive) 
 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กมีพฤติกรรมพัฒนำกำรด้ำนกล้ำมเนื อมัดเล็กและสติปัญญำ (FM) สมวัยตำมช่วงอำยุ โดยพ่อแม่/
ผู้ปกครอง/คร/ูผู้ดูแลเด็ก เฝ้ำระวังพัฒนำกำรด้ำน FM ตำมช่วงอำยุที่ระบุในคู่มือ DSPM 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก เฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน FM ตำมช่วงอำยุที่ระบุในคู่มือ 
DSPM ซึ่งจะสรุปผลได้ว่ำเด็กแต่ละคนมีพัฒนำกำรสมวัย หรือสงสัยว่ำล่ำช้ำ  

คิดรำยละเอียดร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนำกำรสมวัยจำกเด็กทั งหมด 
  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. บันทึกข้อมูลรำยบุคคลของเด็กโดยครู 
๒. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM)  
๓. แบบบันทึกกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมช่วงอำยุ โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข/ 

คร/ูผู้ปกครอง 
 

๓.๒.๔ ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive Language) 
 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กมีพฤติกรรมพัฒนำกำรด้ำนกำรรับรู้และเข้ำใจภำษำ (RL) สมวัยตำมช่วงอำยุ โดยพ่อแม่/ผู้ปกครอง/
คร/ูผู้ดูแลเด็ก เฝ้ำระวังพัฒนำกำรด้ำน RL ตำมช่วงอำยุที่ระบุในคู่มือ DSPM 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก เฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน RL ตำมช่วงอำยุที่ระบุในคู่มือ 
DSPM ซึ่งจะสรุปผลได้ว่ำเด็กแต่ละคนมีพัฒนำกำรสมวัย หรือสงสัยว่ำล่ำช้ำ  

คิดรำยละเอียดร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนำกำรสมวัยจำกเด็กทั งหมด  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

๑. บันทึกข้อมูลรำยบุคคลของเด็กโดยครู 
๒. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM)  
๓. แบบบันทึกกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมช่วงอำยุ โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข/

คร/ูผู้ปกครอง 
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๓.๒.๕ ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language) 
 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กมีพฤติกรรมพัฒนำกำรด้ำนกำรใช้ภำษำ (EL) สมวัยตำมช่วงอำยุ โดยพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแล
เด็ก เฝ้ำระวังพัฒนำกำรด้ำน EL ตำมช่วงอำยุที่ระบุในคู่มือ DSPM 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก เฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน EL ตำมช่วงอำยุที่ระบุในคู่มือ 
DSPM ซึ่งจะสรุปผลได้ว่ำเด็กแต่ละคนมีพัฒนำกำรสมวัย หรือสงสัยว่ำล่ำช้ำ  

คิดรำยละเอียดร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนำกำรสมวัยจำกเด็กทั งหมด  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

๑. บันทึกข้อมูลรำยบุคคลของเด็กโดยครู 
๒. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM)  
๓. แบบบันทึกกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมช่วงอำยุ โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข/

ครู/ผู้ปกครอง 
 

๓.๒.๖ ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (Personal Social) 
 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กมีพฤติกรรมพัฒนำกำรด้ำนกำรช่วยเหลือตนเองและกำรเข้ำสั งคม (PS) สมวัยตำมช่วงอำยุ โดย
พ่อแม/่ผู้ปกครอง/คร/ูผู้ดูแลเด็ก เฝ้ำระวังพัฒนำกำรด้ำน PS ตำมช่วงอำยุที่ระบุในคู่มือ DSPM 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก เฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน PS ตำมช่วงอำยุที่ระบุในคู่มือ 
DSPM ซึ่งจะสรุปผลได้ว่ำเด็กแต่ละคนมีพัฒนำกำรสมวัย หรือสงสัยว่ำล่ำช้ำ  

คิดรำยละเอียดร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนำกำรสมวัยจำกเด็กทั งหมด  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

๑. บันทึกข้อมูลรำยบุคคลของเด็กโดยครู 
๒. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM)  
๓. แบบบันทึกกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมช่วงอำยุ โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข/

ครู/ผู้ปกครอง 
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มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี ๑) 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 
๓.๑.๑ ข  เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล  
 
ประเด็นพิจารณา 

ประเมินผลกำรเจริญเติบโตของเด็กแต่ละคนด้วยกำรชั่งน ้ำหนัก วัดส่วนสูง น้ำผลมำลงกรำฟแสดง
กำรเจริญเติบโตตำมเกณฑ์อ้ำงอิงตำมเพศและช่วงอำยุ ของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ประยุกต์จำกองค์กำรอนำมัยโลก) ตำมเพศเป็นระยะทุก ๓ เดือนอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี  

๑. น ้ำหนักตัวตำมเกณฑ์อำยุ (Weight for age) 
๒. ควำมยำว/ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ (Height for age) 
๓. น ้ำหนักตำมเกณฑ์ควำมยำว/ส่วนสูง (Weight for height) 
น้ำมำแปลผลว่ำอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ น้ำจ้ำนวนเด็กที่อยู่ในเกณฑ์ปกติทั งสำมกรำฟเทียบกับเด็ก

ทั งหมดท่ีได้รับกำรประเมิน 
 
รายละเอียดการพิจารณา(๓.๑.๑ข_๑) 

๑. สุ่มชั่งน ้ำหนัก วัดควำมยำว/ส่วนสูง และแปลผลโดยใช้กรำฟน ้ำหนักตำมเกณฑ์อำยุ ควำมยำว/
ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ และกรำฟน ้ำหนักตำมเกณฑ์ควำมยำว/ส่วนสูง ประมำณ ๑๐ คน 
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลภำวะกำรเจริญเติบโตที่สุ่ม กับข้อมูลของสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยของเด็กแต่ละคน สรุปจ้ำนวนเด็กสูงดีสมส่วน โดยดูเด็กเป็นรำยบุคคล 
๑.๑  เด็กน ้ำหนักตัวตำมเกณฑ์ (± ๑.๕ SD) 
๑.๒  เด็กสูงดี หมำยถึง เด็กท่ีมีควำมยำว หรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตำม

เกณฑ์ขึ นไป (สูงตำมเกณฑ์ หรือค่อนข้ำงสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับ
กรำฟควำมยำว/ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ 

๑.๓  เด็กสมส่วน หมำยถึง เด็กที่มีน ้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบ
กับกรำฟน ้ำหนักตำมเกณฑ์ควำมยำว/ส่วนสูง 

๑.๔  เด็กสูงดีสมส่วน หมำยถึง เด็กที่มีควำมยำว หรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตำมเกณฑ์อำยุขึ นไป
และมีน ้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)  

เด็กสูงดีสมส่วนมี ๓ แบบ ดังนี  
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๒. ค้ำนวณร้อยละเด็กเติบโตดี สูงดีสมส่วน จำกสูตร 
= จ้ำนวนเด็กน ้ำหนักตำมเกณฑ์และสูงดีสมส่วน  
    จ้ำนวนเด็กที่ชั่งน ้ำหนักและวัดส่วนสูงทั งหมด 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. สมุดบันทึกกำรเจริญเติบโตของเด็ก 
๒. กรำฟแสดงกำรเจริญเติบโตตำมเกณฑ์อ้ำงอิงตำมเพศและช่วงอำยุ ของกรมอนำมัย  กระทรวง

สำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประยุกต์จำกองค์กำรอนำมัยโลก) 
๓. ข้อมูลภำวะกำรเจริญเติบโตเป็นรำยบุคคล 
๔. สรุปจ้ำนวนและร้อยละของเด็กมีน ้ำหนักตำมเกณฑ์อำยุ 
๕. สรุปจ้ำนวนและร้อยละของเด็กสูงดีสมส่วน (ดูจำกส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ และน ้ำหนักตำมเกณฑ์

ส่วนสูง) 
 

๓.๑.๒ ข  เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย  
 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในกำรดูแลสุขภำพของตนเองตำมวัย  
๑. กิน นอน ออกก้ำลังกำย เล่น และเรียนรู้อย่ำงเป็นเวลำเหมำะสมตำมวัย 
๒. กำรรักษำควำมสะอำดและป้องกันโรค  
๓. กำรรักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

 
รายละเอียดการพิจารณา 

เด็กทุกคนต้องได้รับกำรฝึกลักษณะนิสัยส้ำคัญๆ ที่จะท้ำให้เป็นผู้มีสุขภำพ และคุณภำพชีวิตที่ดี เด็ก
ต้องได้เรียนรู้วิธีกำรปฏิบัติที่ถูกต้องเหมำะสม และปฏิบัติอย่ำงสม่้ำเสมอผ่ำนกำรเล่น และกิจกรรมประจ้ำวันที่
เหมำะกับวัย เพ่ือให้เด็กมีสุขนิสัยที่ดี และบรรลุตำมจุดหมำยของหลักสูตร เช่น 

- ล้ำงมืออย่ำงถูกวิธีให้สะอำดก่อนกินอำหำร และหลังกำรขับถ่ำย 
- รักษำฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันหลังรับประทำนอำหำรทุกวัน 
- ปิดปำกเวลำไอหรือจำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๓ 

 ๑๐๐ 
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- ขับถ่ำยปัสสำวะ อุจจำระในส้วม 
- รู้จักทิ งขยะให้ถูกท่ี 
- ดูแลรักษำร่ำงกำยและของใช้ให้สะอำด 
- กินอำหำรสุก สะอำด ปรำศจำกสำรอันตรำย และหลีกเลี่ยงอำหำรรสจัดหรือสีฉูดฉำด 
- ใช้ช้อนกลำงในกำรรับประทำนอำหำรร่วมกัน 
- ป้องกันอุบัติภัยด้วยกำรไม่ประมำท 
- รักษำควำมสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงำม 
- ออกก้ำลังกำยเป็นประจ้ำ  
- จิตใจให้ร่ำเริงแจ่มใสอยู่เสมอ   

 
ตัวอย่าง 

สุขนิสัยท่ีดี อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 
๑. มีสุขภำพอนำมัย      

สุขนิสัยที่ดี 
๓-๔ ป ี - ยอมรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ และดื่มน ้ำสะอำด

เมื่อมีผู้ชี แนะ 
- ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำร และหลังจำกใช้ห้องน ้ำ

ห้องส้วมเม่ือมีผู้ชี แนะ 
- นอนพักผ่อนเป็นเวลำ 
- ออกก้ำลังกำยเป็นเวลำ 

๔-๕ ป ี - รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ และดื่มน ้ำสะอำดได้
ด้วยตนเอง 

- ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำร และหลังจำกใช้ห้องน ้ำ
ห้องส้วมด้วยตนเอง 

- นอนพักผ่อนเป็นเวลำ 
- ออกก้ำลังกำยเป็นเวลำ 

 ๕-๖ ป ี - รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ได้หลำยชนิด และดื่ม
น ้ำสะอำดได้ด้วยตนเอง 

- ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำร และหลังจำกใช้ห้องน ้ำ
ห้องส้วมด้วยตนเอง 

- นอนพักผ่อนเป็นเวลำ 
- ออกก้ำลังกำยเป็นเวลำ 

๒. รักษำควำมปลอดภัย
ของตนเองและผู้อื่น 

๓-๔ ป ี - เล่นและท้ำกิจกรรมอย่ำงปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี แนะ  
๔-๕ ป ี - เล่นและท้ำกิจกรรมอย่ำงปลอดภัยด้วยตนเอง  
๕-๖ ป ี - เล่น ท้ำกิจกรรม และปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่ำงปลอดภัย  

(คัดลอกจำก : หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐, หนำ้ ๒๗)  
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
๑. บันทึกผลกำรตรวจสุขภำพเด็ก 
๒. แบบกำรสังเกตพฤติกรรม 
๓. แบบบันทึกพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคล 
๔. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
๕. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๓.๑.๓ ข  เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 
 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กมีสุขภำพช่องปำกดี ไม่มีฟันผุ 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

เด็กอำยุ ๓-๖ ปึได้รับกำรตรวจฟัน และบันทึกไว้เป็นรำยบุคคล 
ไม่ผ่ำน (๐)  ฟันไม่ผุ (Caries free)* น้อยกว่ำร้อยละ ๔๐  
ผ่ำน (๑)     ฟันไม่ผุ (Caries free)   มำกกว่ำร้อยละ ๔๐-๕๐ 
ดี (๒)        ฟันไม่ผุ (Caries free)   มำกกว่ำร้อยละ ๕๐-๕๕ 
ดีมำก (๓)   ฟันไม่ผุ (Caries free)   มำกกว่ำร้อยละ ๕๕ 

* ฟันไม่ผุ Caries free หมำยถึง ปรำศจำกฟันผุ กำรอุดฟัน และกำรถอนฟัน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

๑. บันทึกผลกำรตรวจสุขภำพเด็ก 
๒. บันทึกผลกำรตรวจสุขภำพช่องปำกเด็ก 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
๓.๒.๑ ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
 
ประเด็นพิจารณา 

ผลกำรประเมินพัฒนำกำรอย่ำงคัดกรองทั ง ๕ ด้ำน ได้แก่ พัฒนำกำรกล้ำมเนื อมัดใหญ่ (GM), 
พัฒนำกำรด้ำนกล้ำมเนื อมัดเล็กและสติปัญญำสมวัย (FM), พัฒนำกำรด้ำนกำรรับรู้และเข้ำใจภำษำ (RL), 
พัฒนำกำรกำรใช้ภำษำสมวัย (EL), พัฒนำกำรกำรช่วยเหลือตนเองและกำรเข้ำสังคม (PS) 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

ผลกำรประเมินพัฒนำกำรอย่ำงคัดกรองโดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขเมื่อเด็กอำยุ ๔๒ เดือน ด้วยคู่มือ
เฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย  Developmental Surveillance and Promotion Manual 
(DSPM) คู่มือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี(๓.๒.๑ข_๑) และคู่มือกำรคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กแรกเกิดถึง 
๖ ปี ของ กทม.(๓.๒.๑ข_๒) (โดยใช้แบบคัดกรองช่วงอำยุ ๖๐-๗๒ เดือน ในกำรคัดกรอง) ซึ่งจะสรุปผลได้ว่ำเด็ก
แต่ละคนมีพัฒนำกำรสมวัย หรือสงสัยว่ำล่ำช้ำ 
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คิดรำยละเอียดร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนำกำรสมวัยจำกเด็กทั งหมด 
 
ค านิยาม 

เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย หมำยถึง เด็กที่ได้รับกำรประเมินพัฒนำกำร และผลกำรประเมิน ผ่ำนครบ 
๕ ด้ำน โดยใช้เครื่องมือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) รวมถึงเด็กที่ตรวจพบพัฒนำกำร
สงสัยล่ำช้ำ และได้รับกำรติดตำมให้ได้รับกำรกระตุ้น พัฒนำกำร และประเมินซ ้ำผลกำรประเมินผ่ำนทั ง        
๕ ด้ำน ภำยใน ๓๐ วัน  

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) หมำยถึง แบบประเมินพัฒนำกำรเด็ก
ตั งแต่แรกเกิดถึง ๕ ปี เป็นกำรประเมินอย่ำงเป็นระบบจำกพฤติกรรม พัฒนำกำรตำมอำยุของเด็กใน ๕ ด้ำน 
ได้แก่ ด้ำนกำรกล้ำมเนื อมัดใหญ่ ด้ำนกล้ำมเนื อมัดเล็กและสติปัญญำ ด้ำนกำรรับรู้และเข้ำใจภำษำ ด้ำนกำรใช้
ภำษำ ด้ำนกำรช่วยเหลือตนเองและสังคม 

คู่มือ DSPM+ ขยายอายุ ๕-๖ ปี หมำยถึง คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM)  
ที่ขยำยเพ่ิมจำกอำยุ ๕ ปี จนถึง ๖ ปี ซ่ึงมี ๒ ส่วน คือ แบบบันทึกกำรเฝ้ำระวัง Surveillance ๑๕ ข้อ ขยำย
เพ่ิมจำกอำยุ ๕ ปี แบ่งเป็น ๓ ช่วงอำยุ ๕-๕.๖ ปี ๕.๖-๖ ปี และ ๖-๖.๖ ปี*๕ และแบบบันทึกกำรคัดกรอง 
Screening ๘ ข้อ ส้ำหรับช่วงอำยุ ๕ ปี*๖ 

๑. ผู้ดูแลเด็กในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยต้องสนับสนุน หรือน้ำพำเด็กให้เจ้ำหน้ำที่สถำนบริกำรทำง
แพทย์ในเขตพื นที่ ประเมินคัดกรองพัฒนำกำรเด็ก เมื่อเด็กอำยุครบตำม ๔ ช่วงวัย (๙, ๑๘, ๓๐, 
และ ๔๒ เดือน) และเด็กที่สงสัยล่ำช้ำเมื่อเดือนก่อน เพ่ือติดตำมและประเมินพัฒนำกำรซ ้ำ
ภำยใน ๓๐ วัน 

๒. สถำนบริกำรทำงกำรแพทย์ทุกระดับ จะน้ำข้อมูลกำรกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก บันทึกใน
โปรแกรมบันทึกข้อมูลของสถำนบริกำรฯ จัดท้ำสรุปรำยงำนและประเมินผลตำมเกณฑ์  และคืน
ข้อมูลให้สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 

 
แหล่งข้อมูล 

สถำนบริกำรทำงกำรแพทย์ทุกแห่ง/ส้ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด/หรือหน่วยงำนที่เทียบเท่ำ 
 
สูตรค านวณตัวชี้วัด     (A+B)  

         C 

A  คือ จ้ำนวนเด็กที่ผลกำรคัดกรองพัฒนำกำรปกติตำมวัย  
B  คือ จ้ำนวนเด็กที่สงสัยล่ำช้ำแต่หลังกำรกระตุ้น ๓๐ วัน ประเมินได้ปกติ 
C  คือ จ้ำนวนเด็กทั งหมดที่ได้รับกำรคัดกรอง 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM)  
๒. คู่มือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี  
๓. แบบบันทึกกำรคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมช่วงอำยุ โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  

(ช่วงอำยุ ๓-๖ ปี) 
๔. คู่มือกำรคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กแรกเกิด-๖ ปี ของ กทม.*๗  

x ๑๐๐ 
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๕. แบบคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กอำยุ ๖๐-๗๒ เดอืน ของ กทม.  
๖. กรำฟแสดงกำรเจริญเติบโตตำมเกณฑ์อ้ำงอิงตำมเพศและช่วงอำยุ ของกรมอนำมัย กระทรวง 

สำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประยุกต์จำกองค์กำรอนำมัยโลก) 
 

๓.๓ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
๓.๓.๑ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย 
 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กมีพฤติกรรมพัฒนำกำรที่ก้ำวหน้ำตำมวัยด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื อมัดใหญ่ สำมำรถเคลื่อนไหว และ
ทรงตัวได้ตำมวัย ซึ่งจะเป็นพื นฐำนที่ดีของกำรออกก้ำลังกำย อิริยำบถ ควำมคล่องตัว และกีฬำ 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

เด็กมีพฤติกรรมพัฒนำกำรที่ก้ำวหน้ำตำมวัยด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื อมัดใหญ่ สำมำรถเคลื่อนไหว และ
ทรงตัวได้ตำมวัย ซึ่งจะเป็นพื นฐำนที่ดีของกำรออกก้ำลังกำย อิริยำบถ ควำมคล่องตัว และกีฬำ 

ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 
เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำง
คล่องแคล่ว ประสำน
สัมพันธ์ และทรงตัวได้ 

๓-๔ ป ี - เดินตำมแนวที่ก้ำหนดได้ 
- กระโดดสองขำ ขึ นลงอยู่กับที่ได้ 
- วิ่งแล้วหยุดได้ 
- รับลูกบอลโดยใช้มือและล้ำตัวช่วย 

๔-๕ ป ี - เดินต่อเท้ำไปข้ำงหน้ำเป็นเส้นตรงได้ 
- กระโดดขำเดียวอยู่กับท่ีได้โดยไม่เสียกำรทรงตัว 
- วิ่งหลบสิ่งกีดขวำงได้ 
- รับลูกบอลโดยใช้มือทั งสองข้ำง 

๕-๖ ป ี - เดินต่อเท้ำถอยหลังเป็นเส้นตรงได้ โดยไม่ต้องกำงแขน 
- กระโดดขำเดียวไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงต่อเนื่องโดยไม่เสียกำรทรงตัว 
- วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวำงได้อย่ำงคล่องแคล่ว 
- รับลูกบอลที่กระดอนขึ นจำกพื นได้ 

(คัดลอกจำก : หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐, หนำ้ ๒๘) 
 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM)  
๒. คู่มือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี  
๓. แบบบันทึกกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมช่วงอำยุ โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 

(ช่วงอำยุ ๓-๕ ปี) 
๔. คู่มือกำรคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กแรกเกิด-๖ ปี ของ กทม. (ใช้แบบคัดกรองเด็กอำยุ 

๖๐-๗๒ เดือน) 
๕. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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รายละเอียดการพิจารณา 

เด็กมีพฤติกรรมพัฒนำกำรที่ก้ำวหน้ำตำมวัยด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื อมัดเล็กและกำรประสำนงำนระหว่ำง
ตำกับมือตำมวัย ซึ่งจะเป็นพื นฐำนที่ดีของกำรท้ำงำนละเอียด กำรแก้ไขปัญหำ กิจวัตรประจ้ำวัน และกำรอ่ำน
เขียน 

ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 
ใช้มือ-ตำ ประสำนสัมพันธ์กัน ๓-๔ ป ี - ใช้กรรไกรตัดกระดำษขำดจำกกันได้โดยใช้มือเดียว 

- เขียนรูปวงกลมตำมแบบได้ 
- ร้อยวัสดุที่มีรูขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๑ เซนติเมตรได้ 

๔-๕ ป ี - ใช้กรรไกรตัดกระดำษตำมแนวเส้นตรงได้ 
- เขียนรูปสี่เหลี่ยมตำมแบบได้อย่ำงมีมุมชัดเจน 
- ร้อยวัสดุที่มีรูขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๐.๕ เซนติเมตรได้ 

๕-๖ ป ี - ใช้กรรไกรตัดกระดำษตำมแนวเส้นโค้งได้ 
- เขียนรูปสำมเหลี่ยมตำมแบบได้อย่ำงมีมุมชัดเจน 
- ร้อยวัสดุที่มีรูขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๐.๒๕ เซนติเมตรได้ 

(คัดลอกจำก : หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐, หนำ้ ๒๘) 
 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM)  
๒. คู่มือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี  
๓. แบบบันทึกกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมช่วงอำยุ โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 

(ช่วงอำยุ ๓-๕ ปี) 
๔. คู่มือกำรคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กแรกเกิด-๖ ปี ของ กทม. (ใช้แบบคัดกรองเด็กอำยุ 

๖๐-๗๒ เดือน) 
๕. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖. แบบกำรสังเกตพฤติกรรม 

๖. แบบกำรสังเกตพฤติกรรม 
๗. แบบบันทึกพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคล 
๘. แบบประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยรำยบุคคล 
๙. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
 

๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 
 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กมีพฤติกรรมพัฒนำกำรที่ก้ำวหน้ำตำมวัยด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื อมัดเล็ก และกำรประสำนงำน
ระหว่ำงตำกับมือตำมวัย ซึ่งจะเป็นพื นฐำนที่ดีของกำรท้ำงำนละเอียด กำรแก้ไขปัญหำ กิจวัตรประจ้ำวัน และ
กำรอ่ำนเขียน 
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๗. แบบบันทึกพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคล 
๘. แบบประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยรำยบุคคล 
๙. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
 

๓.๔.๑ ข  เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้อ่ืนได้สมวัย 
 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กมีกำรแสดงออกทำงอำรมณ์อย่ำงอิสระ ร่ำเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงควำมรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนได้สมวัย ซึ่งเป็นพื นฐำนอัตมโนทัศน์ (self esteem) และบุคลิกลักษณะ (personality) 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

เด็กมีกำรแสดงออกทำงอำรมณ์อย่ำงอิสระ ร่ำเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงควำมรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนได้สมวัย ซึ่งเป็นพื นฐำนอัตมโนทัศน์ (self esteem) และบุคลิกลักษณะ (personality) 
 

คุณลักษณะ อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 
๑. แสดงออกทำงอำรมณ์

ได้อย่ำงเหมำะสม 
๓-๔ ป ี แสดงออกอำรมณ์ควำมรู้สึกได้เหมำะสมกับบำง

สถำนกำรณ์ 
๔-๕ ป ี แสดงอำรมณ์ควำมรู้สึกได้ตำมสถำนกำรณ์ 
๕-๖ ป ี แสดงอำรมณ์ควำมรู้สึกได้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์

อย่ำงเหมำะสม 
๒. มีควำมรู้สึกที่ดีต่อ

ตนเองและผู้อื่น 
๓-๔ ป ี - กล้ำพูดกล้ำแสดงออก 

- แสดงควำมพอใจในผลงำนตนเอง 
๔-๕ ป ี - กล้ำพูดกล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสมบำงสถำนกำรณ์ 

- แสดงควำมพอใจในผลงำนและควำมสำมำรถของ
ตนเอง 

๕-๖ ป ี - กล้ำพูดกล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ 
- แสดงควำมพอใจในผลงำนและควำมสำมำรถของ

ตนเองและผู้อื่น 
(คัดลอกจำก : หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐, หนำ้ ๒๘) 

 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๑. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM)  
๒. คู่มือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี  
๓. แบบบันทึกกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมช่วงอำยุ โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 

(ช่วงอำยุ ๓-๕ ปี) 
๔. คู่มือกำรคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กแรกเกิด-๖ ปี ของ กทม. (ใช้แบบคัดกรองเด็กอำยุ 

๖๐-๗๒ เดือน) 
๕. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๖. แบบกำรสังเกตพฤติกรรม 
๗. แบบบันทึกพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคล 
๘. แบบประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยรำยบุคคล 
๙. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
 

๓.๔.๒ ข  เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การท างาน ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา 

 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กมีควำมสนใจและร่วมกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงสมวัย ซึ่งรวมกำรเล่น กำรท้ำงำน ศิลปะ ดนตรี กีฬำ 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

เด็กมีควำมสนใจและร่วมกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงสมวัย ซึ่งรวมกำรเล่น กำรท้ำงำน ศิลปะ ดนตรี กีฬำ 
โดยให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ต่ำงๆ เช่น กำรฟังเพลง กำรร้องเพลง กำรแสดงปฏิริยำโต้ตอบเสียงดนตรี กำร
เล่นดนตรีประกอบจังหวะ กำรเคลื่อนไหวตำมเสียงเพลง/ดนตรี กำรเล่นและท้ำงำนรวมกับผู้ อ่ืน กำรร่วม
สนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน กำรเล่นอิสระ กำรเล่นบทบำทสมมติ กำรเล่นรำยบุคคลและรำยกลุ่ม  
กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ กำรเล่นนอกห้องเรียน กำรท้ำกิจกรรมศิลปะต่ำงๆ กำรสร้ำงสรรค์สิ่งสวยงำม 
เป็นต้น 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM)  
๒. คู่มือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี  
๓. แบบบันทึกกำรเฝ้ำระวัง และส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมช่วงอำยุ โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 

(ช่วงอำยุ ๓-๕ ปี) 
๔. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕. แบบกำรสังเกตพฤติกรรม 
๖. แบบบันทึกพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคล 
๗. แบบประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยรำยบุคคล 
๘. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 

 
๓.๔.๓ ข  เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งช่ังใจ ท าตามข้อตกลง ค านึงถึงความรู้สึกของ

ผู้อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กสำมำรถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั งชั่งใจ ท้ำตำมข้อตกลง ค้ำนึงถึงควำมรู้สึกของผู้อ่ืน  
มีกำลเทศะ ปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ใหม่ได้สมวัย 
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รายละเอียดการพิจารณา 
เด็กสำมำรถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั งชั่งใจ รู้จักประหยัด อดออม ตำมแนวทำงของหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรท้ำตำมข้อตกลง ค้ำนึงถึงควำมรู้สึกของผู้ อ่ืน มีกำลเทศะ ปรับตัวเข้ำกับ
สถำนกำรณ์ใหม่ได้สมวัย ซึ่งเป็นพื นฐำนของกำรรักษำระเบียบวินัย กำรควบคุมตนเอง ไม่หุนหันพลันแล่น 
และเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม 

* กำรอดทนรอคอย เช่น รอท้ำกิจกรรมพร้อมเพ่ือน กำรเข้ำแถวตำมล้ำดับ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM)  
๒. คู่มือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี  
๓. แบบบันทึกกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมช่วงอำยุ โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 

(ช่วงอำยุ ๓-๕ ปี)  
๔. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕. แบบกำรสังเกตพฤติกรรม 
๖. แบบบันทึกพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคล 
๗. แบบประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยรำยบุคคล 
๘. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
๓.๕.๑ ข  เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย  
 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถำนที่แวดล้อมธรรมชำติ และสิ่งต่ำงๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถำนที่แวดล้อมธรรมชำติ  และสิ่งต่ำงๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย โดยที่
เด็กสำมำรถพูดเล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับตนเอง พูดอธิบำยสิ่งของ เหตุกำรณ์ ควำมสัมพันธ์ของสิ่งต่ำงๆ พูดอย่ำง
สร้ำงสรรค์ในกำรเล่น และกำรกระท้ำต่ำงๆ พูดเรียงล้ำดับค้ำเพ่ือใช้ในกำรสื่อสำรได้ เป็นต้น 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. ประเมินคุณภำพเด็กทำงด้ำนพัฒนำกำรโดยดูผลงำน จำกกำรสังเกตพฤติกรรม กำรแสดงออก 
และกำรตอบสนองของเด็ก โดยไม่ใช้แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด 

๒. บันทึกกำรสังเกต ติดตำมพฤติกรรมควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้  
๓. แบบกำรสังเกตพฤติกรรม 
๔. แบบบันทึกพัฒนำกำรรำยบุคคล 
๕. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
๖. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๗. คู่มือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี  
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๘. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๙. แฟ้มสะสมผลงำนของเด็กที่แสดงถึงควำมก้ำวหน้ำของพัฒนำกำร (ค้ำพูด กำรเล่น ศิลปะ ดนตรี) 
๑๐. บันทึกกำรติดตำมประเมินผลหลังกำรจัดกิจกรรมตำมสำระกำรเรียนรู้ 

 
๓.๕.๒ ข  เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์  

(พื้นที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย 
 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กมีพื นฐำนด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต จ้ำแนก และเปรียบเทียบ จ้ำนวน มิติสัมพันธ์ (พื นที่/
ระยะ) เวลำได้สมวัย 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

เด็กมีพื นฐำนด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต จ้ำแนก และเปรียบเทียบ จ้ำนวน มิติสัมพันธ์ (พื นที่/
ระยะ) เวลำได้สมวัย เช่น กำรสังเกต บอก คัดแยก จัดกลุ่ม นับ ชั่ง ตวง วัด สิ่งต่ำงๆ สำมำรถจับคู่ 
เปรียบเทียบ เรียงล้ำดับสิ่งต่ำงๆ ตำมลักษณะควำมยำว ควำมสูง น ้ำหนัก ปริมำตร สำมำรถบอกและ
เรียงล้ำดับกิจกรรมหรือเหตุกำรณ์ตำมช่วงเวลำได้ เป็นต้น  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. ประเมินคุณภำพเด็กทำงด้ำนพัฒนำกำรโดยดูผลงำน จำกกำรสังเกตพฤติกรรม กำรแสดงออก 
และกำรตอบสนองของเด็ก โดยไม่ใช้แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด 

๒. บันทึกกำรสังเกต ติดตำมพฤติกรรมควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้  
๓. แบบกำรสังเกตพฤติกรรม 
๔. แบบบันทึกพัฒนำกำรรำยบุคคล 
๕. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
๖. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๗. คู่มือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี  
๘. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๙. แฟ้มสะสมผลงำนของเด็กที่แสดงถึงควำมก้ำวหน้ำของพัฒนำกำร (ค้ำพูด กำรเล่น ศิลปะ ดนตรี) 
๑๐. บันทึกกำรติดตำมประเมินผลหลังกำรจัดกิจกรรมตำมสำระกำรเรียนรู้ 

 
๓.๕.๓ ข  เด็กสามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 
 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กสำมำรถคิด อย่ำงมีเหตุผล แก้ปัญหำได้สมวัย 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

เด็กสำมำรถคิดอย่ำงมีเหตุผล แก้ปัญหำได้สมวัย เช่น กำรอธิบำยเชื่อมโยงสำเหตุ และผลที่เกิดขึ นใน
เหตุกำรณ์ หรือกำรกระท้ำ กำรคำดเดำ หรือกำรคำดคะเนสิ่งที่อำจจะเกิดขึ นอย่ำงมีเหตุผล กำรมีส่วนร่วมใน
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กำรลงควำมเห็นจำกข้อมูลอย่ำงมีเหตุผล กำรตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนกำรแก้ปัญหำ เป็นต้น 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. ประเมินคุณภำพเด็กทำงด้ำนพัฒนำกำรโดยดูผลงำน จำกกำรสังเกตพฤติกรรม กำรแสดงออก 
และกำรตอบสนองของเด็ก โดยไม่ใช้แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด 

๒. บันทึกกำรสังเกต ติดตำมพฤติกรรมควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้  
๓. แบบกำรสังเกตพฤติกรรม 
๔. แบบบันทึกพัฒนำกำรรำยบุคคล 
๕. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
๖. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๗. คู่มือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี  
๘. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๙. แฟ้มสะสมผลงำนของเด็กที่แสดงถึงควำมก้ำวหน้ำของพัฒนำกำร (ค้ำพูด กำรเล่น ศิลปะ ดนตรี) 
๑๐. บันทึกกำรติดตำมประเมินผลหลังกำรจัดกิจกรรมตำมสำระกำรเรียนรู้ 

 
๓.๕.๔ ข  เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย 
 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กมีจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

เด็กมีจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่แสดงออกได้สมวัย  โดยที่เด็กมีกำรรับรู้ และแสดง
ควำมคิด ควำมรู้สึกผ่ำนสื่อ วัสดุ ของเล่น และชิ นงำน มีกำรแสดงควำมคิดสร้ำงสรรค์ผ่ำนภำษำ ท่ำทำง    
กำรเคลื่อนไหว และศิลปะ มีกำรสร้ำงสรรค์ชิ นงำนโดยใช้รูปร่ำงรูปทรงจำกวัสดุที่หลำกหลำย เป็นต้น 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. ประเมินคุณภำพเด็กทำงด้ำนพัฒนำกำรโดยดูผลงำน จำกกำรสังเกตพฤติกรรม กำรแสดงออก 
และกำรตอบสนองของเด็ก โดยไม่ใช้แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด 

๒. บันทึกกำรสังเกต ติดตำมพฤติกรรมควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้  
๓. แบบกำรสังเกตพฤติกรรม 
๔. แบบบันทึกพัฒนำกำรรำยบุคคล 
๕. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
๖. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๗. คู่มือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี  
๘. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๙. แฟ้มสะสมผลงำนของเด็กที่แสดงถึงควำมก้ำวหน้ำของพัฒนำกำร (ค้ำพูด กำรเล่น ศิลปะ ดนตรี) 
๑๐. บันทึกกำรติดตำมประเมินผลหลังกำรจัดกิจกรรมตำมสำระกำรเรียนรู้ 
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๓.๕.๕ ข  เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 
 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กมีควำมพยำยำม มุ่งมั่นตั งใจ ท้ำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย หรือสิ่งที่อยำกท้ำเองให้ส้ำเร็จสมวัย 
ตั งใจ จดจ่อกับสิ่งที่ท้ำอยู่ ต่อเนื่องหรือจนเสร็จตำมวัย 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

เด็กมีควำมพยำยำม มุ่งมั่นตั งใจในกำรท้ำงำน เล่น ประดิษฐ์สิ่งของ หรือกิจกรรมงำนบ้ำนเล็กๆ น้อยๆ 
เช่น กวำดบ้ำน ถูบ้ำน ฯลฯ ที่ได้รับมอบหมำยได้ส้ำเร็จสมตำมวัย เป็นต้น  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. ประเมินคุณภำพเด็กทำงด้ำนพัฒนำกำรโดยดูผลงำน จำกกำรสังเกตพฤติกรรม กำรแสดงออก 
และกำรตอบสนองของเด็ก โดยไม่ใช้แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด 

๒. บันทึกกำรสังเกต ติดตำมพฤติกรรมควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้  
๓. แบบกำรสังเกตพฤติกรรม 
๔. แบบบันทึกพัฒนำกำรรำยบุคคล 
๕. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
๖. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๗. คู่มือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี  
๘. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๙. แฟ้มสะสมผลงำนของเด็กที่แสดงถึงควำมก้ำวหน้ำของพัฒนำกำร (ค้ำพูด กำรเล่น ศิลปะ ดนตรี) 
๑๐. บันทึกกำรติดตำมประเมินผลหลังกำรจัดกิจกรรมตำมสำระกำรเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  
๓.๖.๑ ข  เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 
 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กสำมำรถฟัง พูด จับใจควำม เล่ำ สนทนำ และสื่อสำรได้สมวัย 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

เด็กสำมำรถฟัง พูด จับใจควำม เล่ำ สนทนำ และสื่อสำรได้สมวัย  
อำยุ ๓-๔ ปี   ฟังผู้อื่นพูดจนจบ และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง เล่ำเรื่องด้วยประโยคสั นๆได ้
อำยุ ๔-๕ ปี   ฟังผู้อ่ืนพูดจนจบ และสนทนำโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง เล่ำเรื่องเป็นประโยค

อย่ำงต่อเนื่อง 
อำยุ ๕-๖ ปี   ฟังผู้อ่ืนพูดจนจบ และสนทนำโต้ตอบอย่ำงต่อเนื่องเชื่อมโยงเรื่องที่ฟัง เล่ำเป็น

เรื่องรำวต่อเนื่องได้  
 
 



| ๑๘๔ |  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 
๑. มีกำรติดตำมและบันทึกกำรใช้ภำษำของเด็กอย่ำงสม่้ำเสมอ  
๒. บันทึกกำรติดตำมประเมินผลหลังกำรจัดกิจกรรมตำมสำระกำรเรียนรู้ 
๓. แบบกำรสังเกตพฤติกรรม 
๔. แบบบันทึกพัฒนำกำรรำยบุคคล 
๕. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
๖. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๗. คูม่ือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี  
๘. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๙. มีกำรติดตำมและบันทึกกำรใช้ภำษำของเด็กอย่ำงสม่้ำเสมอ 

 
๓.๖.๒ ข   เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดเขียนค า* และการ

อ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 
 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กมีทักษะในกำรดูรูปภำพ สัญลักษณ์ กำรใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร กำรคิดเขียนค้ำ* และกำรอ่ำน
เบื องต้นได้สมวัยและตำมล้ำดับพัฒนำกำร 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

เด็กมีทักษะในกำรดูรูปภำพ สัญลักษณ์ กำรใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร กำรคิดเขียนค้ำ* และกำรอ่ำน
เบื องต้นได้สมวัยและตำมล้ำดับพัฒนำกำร  

เด็กอำยุ ๓-๔ ปี   อ่ำนภำพและพูดข้อควำมด้วยภำษำของตน 
เด็กอำยุ ๔-๕ ปี   อ่ำนภำพ สัญลักษณ์ ค้ำ พร้อมทั งชี หรือกวำดตำมองข้อควำมตำมบรรทัด 
เด็กอำยุ ๕-๖ ปี   อ่ำนภำพ สัญลักษณ์ ค้ำ ด้วยกำรชี หรือกวำดตำมองจุดเริ่มต้นหรือจุดจบของ

ข้อควำม       
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มีกำรติดตำมและบันทึกกำรใช้ภำษำของเด็กอย่ำงสม่้ำเสมอ  
๓. บันทึกกำรติดตำมประเมินผลหลังกำรจัดกิจกรรมตำมสำระกำรเรียนรู้ 
๔. แบบกำรสังเกตพฤติกรรม 
๕. แบบบันทึกพัฒนำกำรำยบุคคล 
๖. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
๗. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๘. คู่มือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี  
๙. มีกำรติดตำมและบันทึกกำรใช้ภำษำของเด็กอย่ำงสม่้ำเสมอ 
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๓.๖.๓ ข   เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย น าไปสู่การขีดเขียนค าที่
คุ้นเคยและสนใจ 

 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กมีทักษะกำรวำด กำรขีดเขียนตำมล้ำดับขั นตอนพัฒนำกำรสมวัย น้ำไปสู่กำรขีดเขียนค้ำที่คุ้นเคย
และสนใจ 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

เด็กมีทักษะกำรวำด กำรขีดเขียนตำมล้ำดับขั นตอนพัฒนำกำรสมวัย น้ำไปสู่กำรขีดเขียนค้ำที่คุ้นเคย
และสนใจ โดยเด็กอำยุ ๓-๔ ปี ขีดเขียนอย่ำงมีทิศทำง เด็กอำยุ ๔-๕ ปี เขียนคล้ำยตัวอักษร และเด็กอำยุ   
๕-๖ ป ีเขียนชื่อตนเองตำมแบบ เขียนข้อควำมด้วยวิธีที่คิดขึ นเอง 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มีกำรติดตำมและบันทึกกำรใช้ภำษำของเด็กอย่ำงสม่้ำเสมอ 
๓. บันทึกกำรติดตำมประเมินผลหลังกำรจัดกิจกรรมตำมสำระกำรเรียนรู้ 
๔. แบบกำรสังเกตพฤติกรรม 
๕. แบบบันทึกพัฒนำกำรรำยบุคคล 
๖. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
๗. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM)  
๘. คู่มือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี 
๙. มีกำรติดตำมและบันทึกกำรใช้ภำษำของเด็กอย่ำงสม่้ำเสมอ 
 

๓.๖.๔ ข   เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีความคุ้นเคย
กับภาษาอื่นด้วย 

 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กมีทักษะในกำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสมตำมวัย โดยใช้ภำษำไทยเป็นหลัก และมีควำมคุ้นเคยกับ
ภำษำอ่ืนด้วย 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

เด็กมีทักษะในกำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสมตำมวัย โดยใช้ภำษำไทยเป็นหลักในกำรพูดคุยสนทนำ     
สื่อควำมหมำย และมีควำมคุ้นเคยกับภำษำอ่ืนด้วย ซึ่งอำจเป็นภำษำท้องถิ่น หรือภำษำต่ำงประเทศ  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. มีกำรติดตำมและบันทึกกำรใช้ภำษำของเด็กอย่ำงสม่้ำเสมอ  
๒. บันทึกกำรติดตำมประเมินผลหลังกำรจัดกิจกรรมตำมสำระกำรเรียนรู้ 
๓. แบบกำรสังเกตพฤติกรรม 
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๔. แบบบันทึกพัฒนำกำรำยบุคคล 
๕. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
๖. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM)  
๗. คู่มือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี 
๘. มีกำรติดตำมและบันทึกกำรใช้ภำษำของเด็กอย่ำงสม่้ำเสมอ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี 
๓.๗.๑ ข  เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่ำงสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่ำงสมวัยจำกกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ผ่ำนกำรเรียนรู้ทำงสังคม  เช่น 
กำรเล่น กำรท้ำงำนกับผู้อื่นหรือกลุ่มเพื่อน และแสดงออกถึงยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลกัฐานเชิงประจักษ์ 

๑. แบบบันทึกกำรสังเกตพฤติกรรม 
๒. บันทึกกำรติดตำมประเมินผลหลังกำรจัดกิจกรรมตำมสำระกำรเรียนรู้ 
๓. แบบบันทึกพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคล 
๔. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
๕. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๖. คู่มือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี 
๗. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๓.๗.๒ ข   เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึง 
ประสงค์สมวัย 

 
ประเด็นพิจารณา 

เด็กมีควำมเมตตำ กรุณำ วินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีค่ำนิยมที่พึงประสงค์
สมวัย 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

๑. เด็กแสดงควำมรักเพ่ือนและเมตตำต่อสัตว์เลี ยง และแสดงควำมเอื ออำทรด้วยกำรปลอบใจ
ช่วยเหลือเพ่ือนและสัตว์เลี ยงที่เจ็บหรือล้ำบำก ระหว่ำงเล่นและท้ำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ท้ำร้ำย ว่ำ
ร้ำย เอำรัดเอำเปรียบต่อคน สัตว์ และท้ำลำยสิ่งของ  

๒. ปฏิบัติตำมข้อตกลง กฎระเบียบของห้อง ของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย/โรงเรียนอนุบำล สำมำรถ
บอกได้ว่ำสิ่งของใดเป็นของตนหรือของผู้อ่ืน เล่นของเล่นแล้วเก็บเข้ำที่ เข้ำแถวเมื่อต้องรับของ
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หรือซื อของ รับผิดชอบช่วยเหลือ และดูแลตัวเองท้ำกิจวัตรประจ้ำวัน ท้ำสิ่งที่ได้รับมอบหมำยจน
ส้ำเร็จ  

๓. เด็กรู้จักหน้ำที่ ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ในบ้ำนชุมชน และกฎจรำจรเบื องต้นในกำรเดินทำง เช่น
กำรใช้ทำงม้ำลำย สัญญำณจรำจร 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. แบบบันทึกกำรสังเกตพฤติกรรม 
๒. บันทึกกำรติดตำมประเมินผลหลังกำรจัดกิจกรรมตำมสำระกำรเรียนรู้ 
๓. แบบบันทึกพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคล 
๔. สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในกำรพัฒนำตำมวัย (๓-๕ ปี) 
๕. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๖. คู่มือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี 
๗. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๓.๗.๓ ข  เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้ง 

อย่างสร้างสรรค์ 
 
ประเด็นพิจารณา 

๑. เด็กรู้จักเล่นและท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม  
๒. เป็นได้ทั งผู้น้ำและผู้ตำม แสดงควำมเป็นตัวเอง รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น  
๓. แก้ไขข้อขัดแย้งอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 

รายละเอียดการพิจารณา 
๑. เด็กเริ่มเล่นและท้ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่มได้ตำมวัย โดยที่มีครูแนะน้ำ 
๒. ต่อมำเด็กท้ำได้เองในกำรตกลงเป้ำหมำย แบ่งหน้ำที่ มีกติกำในกำรช่วยกัน หรือแข่งกันอย่ำง

ยุติธรรม และท้ำอย่ำงต่อเนื่องจนเสร็จ 
๓. เป็นได้ทั งผู้น้ำและผู้ตำม สับเปลี่ยนกันไป แสดงควำมเป็นตัวเอง และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น 

ร่วมกันตัดสินใจเลือกท้ำในทำงท่ีดีที่สุดส้ำหรับกลุ่ม  
๔. แก้ไขข้อขัดแย้งอย่ำงสร้ำงสรรค์ เช่น ประนีประนอม ต่อรองโดยไม่ใช้ควำมก้ำวร้ำว 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. แบบบันทึกกำรสังเกตพฤติกรรม 
๒. บันทึกกำรติดตำมประเมินผลหลังกำรจัดกิจกรรมตำมสำระกำรเรียนรู้ 
๓. แบบบันทึกพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคล 
๔. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
๕. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๖. คู่มือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี 
๗. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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๓.๗.๔ ข  เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และตระหนักถึง
ความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

  
ประเด็นพิจารณา 

เด็กสำมำรถแสดงควำมเป็นตัวเอง รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน และแก้ไขข้อขัดแย้งอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
และมีควำมภำคภูมิใจที่เป็นสมำชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และตระหนักถึงควำมเป็น
พลเมืองของประเทศไทย และภูมิภำคอำเซียน 
 
รายละเอียดการพิจารณา 

๑. เด็กภำคภูมิใจที่เป็นสมำชิกที่ดีในครอบครัว รู้สถำนภำพของตน เช่น บอกว่ำเป็นลูกของพ่อแม่ 
เป็นหลำนตำชูที่ขำยอำหำร โตขึ นจะเป็นหมอเหมื่อนป้ำ 

๒. เด็กรู้ชื่อและบอกลักษณะของชุมชน และสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย เล่ำถึงสิ่งที่ชอบ และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของส่วนรวม  

๓. ตระหนักถึงควำมเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภำคอำเซียน บอกได้ว่ำเป็นคนไทย/อยู่
ในประเทศไทย ร้องเพลงชำติ รู้จักเคำรพธงชำติไทย รู้ชื่อประเทศเพ่ือนบ้ำนที่อยู่ในภูมิภำค
อำเซียน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์ 

๑. แบบบันทึกกำรสังเกตพฤติกรรม 
๒. บันทึกกำรติดตำมประเมินผลหลังกำรจัดกิจกรรมตำมสำระกำรเรียนรู้ 
๓. แบบบันทึกพัฒนำกำรตำมวัยรำยบุคคล 
๔. สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
๕. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (DSPM) 
๖. คู่มือ DSPM+ ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี 
๗. หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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เอกสารอ้างอิง, Website, QR Code     
มาตรฐานด้านที่ ๓     

 

หมายเลข
เอกสาร 

รายการ 

๓.๑.๑ ก_๑, 
๓.๑.๑ ข_๑ 

๑. คู่มือกำรพัฒนำสู่องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภำพ 
๒. โปรแกรมเฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโตของเด็ก (Bureau of Nutrition - Growth Surveillance 

Program: BNutri-GSP)  
๓. Motion graphic รู้ได้อย่ำงไรว่ำลูกสูงดีสมส่วน 

๓.๒.๑ ก_๒ กรมอนำมัย  กระทรวงสำธำรณสุข. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)  
http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filename=DSPM60_Book 

๓.๒.๑ ข_๑ กรมอนำมัย  กระทรวงสำธำรณสุข. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM ขยำยอำยุ ๕-๖ ปี 
(DSPM+)  
http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=169&filename=download 

๓.๒.๑ ข_๒ ส้ำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร.คู่มือการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด -  
๖ ปี.  (ใช้แบบคัดกรองเด็กอำยุ ๖๐-๗๒ เดือน) 

๓.๓.๑ ข_๑ กระทรวงศึกษำธิกำร. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐. กรุงเทพ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ้ำกัด., ๒๕๖๐ 
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ภาคผนวก  
มาตรฐานด้านที่ ๓    

 
 

สัญลักษณ์ ภาคผนวก 
*๑ 

(๓.๑.๑ ก) 
กรำฟแสดงกำรเจริญเติบโตตำมเกณฑ์อ้ำงอิงตำมเพศและช่วงอำยุ ของกรมอนำมัย  กระทรวง
สำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประยุกต์จำกองค์กำรอนำมัยโลก)  

*๒ 
(๓.๑.๑ ก) 
(๓.๑.๑ ข) 

 

คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*๓ 
(๓.๑.๑ ก) 

แบบบันทึกกำรคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมช่วงอำยุ โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  

*๔ 
(๓.๒.๒ ก) 

แบบบันทึกกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมช่วงอำยุ โดยพ่อแม่/ ผู้ปกครอง/ 
ครู/ ผู้ดูแลเด็ก 

*๕ 
(๓.๒.๑ ข) 

DSPM+ แบบบันทึกกำรเฝ้ำระวัง Surveillance ๑๕ ข้อ ขยำยเพิ่มจำกอำยุ ๕ ปี แบ่งเป็น ๓ ช่วง
อำยุ ๕-๕.๖ ปี ๕.๖-๖ ปี และ ๖-๖.๖ ปี 

*๖ 
(๓.๒.๑ ข) 

DSPM+ แบบบันทึกกำรคัดกรอง Screening ๘ ข้อ ส้ำหรับช่วงอำยุ ๕ ปี 
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สัญลักษณ์ ภาคผนวก 
*๗ 

(๓.๒.๑ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือกำรคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กแรกเกิด-๖ ปี ของ กทม.  
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*๑ (๓.๑.๑ ก)  กราฟแสดงการเจริญเติบโตตามเกณฑ์อ้างอิงตามเพศและช่วงอายุ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประยุกต์จากองค์การอนามัยโลก)   
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*๓  (๓.๑.๑ ก)  แบบบันทึกการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



| ๒๐๑ |  
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*๔ (๓.๒.๒ ก)  แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่/ผู้ปกครอง/คคครู/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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| ๒๑๒ |  
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| ๒๑๖ |  
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*๖ (๓.๒.๑ข)  DSPM+ แบบบันทึกการคัดกรอง Screening ๘ ข้อ ส าหรับช่วงอายุ 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 ............................ต ำแหน่ง .............................หน่วยงำน .................................   
โทรศัพท์/มือถือ ........................................................ อีเมล์ …………………………..………………..……………ID Line ……………..…………..……… 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน  

๑. ช่ือสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย.................................................................................................................................................................. 
ที่ตั้ง/ช่ืออำคำร………………………………………….เลขท่ี.............หมู่ที/่หมู่บ้ำน……................................................................................... 

  ซอย…………………………………………………………ถนน……………………………………ต ำบล/ แขวง……………………………………..............…….. 
  อ ำเภอ/เขต…..…………………….…….….…..………จังหวัด……….……………………………………………รหสัไปรษณีย์ ......................................  
  หมำยเลขโทรศัพท์....................................................................โทรสำร............................................................................................... 
  อีเมล์..............................................................................เว็บไซต์.......................................................................................................... 

๒. สังกัด  (   ) ภำครัฐ โปรดระบุ………………………………………………………………………………………………………………………..............………. 
         (   ) เอกชน โปรดระบุ…………………………………………………………..………..(   ) อ่ืนๆ................................................................ 

      ๓.   เปิดด ำเนินกำรเมื่อ ( วัน/เดือน/ปี )..................................................................................................................................................... 
๒. หัวหน้ำสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย/ โรงเรียนระดับอนุบำล/ ผู้รับใบอนญุำต  

ช่ือ.............................................สกุล.......................................อเีมล…์……...………………........โทรศัพท์/มือถือ………….…….................. 
           วุฒิกำรศึกษำ  (   )  ๑. สำขำปฐมวัย คือ..................................... (   )  ๒. สำขำอ่ืน…………………………….………………….....................   

๓. รับเด็กตั้งแต่อำย…ุ…............... เดอืน/ปี   ถึง ……..…….......ป ี
จ ำนวนเด็กทั้งหมด...................................คน เป็นเด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ/ทีส่งสัยมีพัฒนำกำรลำ่ช้ำ.........................คน 
๕.๑ แบ่งตำมช่วงอำย ุ

 จ านวน (คน) 
ช่วงอายุเด็ก 

เมื่อเร่ิมปีการศึกษาปัจจุบนั 
ชาย  หญิง  รวม 

 
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ*/     

ที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า 
ครู/ 

ผู้ดูแล 
๑) ทำรกแรกเกดิ ถึงอำยุก่อน ๑ ปี      
๒) อำยุ ๑ ปี ถึงอำยุก่อน ๒ ปี      
๓) อำยุ ๒ ปี ถึงอำยุก่อน ๓ ปี                
๔) อำยุ ๓ ปี ถึงอำยุก่อน ๔ ปี                
๕) อำยุ ๔ ปี ถึงอำยุก่อน ๕ ปี                
๖) อำยุ ๕ ปี ถึงอำยุก่อน ๖ ปี                
๗) อำยุ ๖ ปี ถึง ก่อนเข้ำ ป.๑                 

(* เด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ ต้องมีใบรับรองจำกแพทย์/เจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสุข) 
 
 
๕.๒ จ ำนวนเฉลี่ยทีร่ับเด็กเข้ำในรอบปี …………….…………..คน                
๕.๓ จ ำนวนเด็กลำออกกลำงคันในรอบปี ……………….…....คน 
๕.๔ จ ำนวนเด็กท่ีออกต่อปี ...............................................คน 
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๕.๕ แบ่งตำมระดับช้ัน     

      ระดับชั้น จ านวนห้อง จ านวนเด็กต่อห้อง (คน) 
(  ) ๑.  ทำรกขวบปีแรก     
(  ) ๒.  วัยเตำะแตะ (อำยุ ๑–๒ ปี)     
(  ) ๓.  เตรียมอนุบำล     
(  ) ๔.  อนุบำล ๑           
(  ) ๕.  อนุบำล ๒            
(  ) ๖.  อนุบำล ๓             
(  ) ๗.  อื่นๆ ………………………....   

 

       ๖. อัตรำก ำลังผู้ปฏิบัติงำน   

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา (คน) อายเุฉลี่ย 

(ปี) ชาย หญิง ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
หัวหน้ำสถำน/ ผู้ด ำเนินกิจกำร       
รองหัวหน้ำสถำน       
*ครู       
ผู้ดูแลเด็ก/ พ่ีเลี้ยง       
ผู้ประกอบอำหำร       
พนักงำนท ำควำมสะอำด       
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย       
คนสวน       
พนักงำนขับรถ       
บุคลำกรอื่นๆ ระบุ…….…………..       
* ครูมีใบประกอบวิชำชีพครู จ ำนวน ………………………….คน 

            ๖.๑ ครู/ ผูดู้แลเด็ก/ พ่ีเลี้ยงท่ีสอนตรงตำมวิชำเอก สำขำอนุบำลศึกษำ/ กำรศึกษำปฐมวัย ..............คน คดิเป็นร้อยละ ................ 
           ๖.๒ ครู/ ผู้ดูแลเด็ก/ พ่ีเลี้ยงท่ีสอนสำขำอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ระบุวุฒิ …………………………..จ ำนวน ………..คน คิดเป็นร้อยละ ................. 
       ๗. ค่ำใช้จ่ำยและงบประมำณในกำรด ำเนินกำร  

    ๗.๑) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยนี้ได้รับจำก (ตอบได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ) 
(   )  ๑) หน่วยงำนต้นสังกัด ......................................(   )  ๒) รัฐ ผ่ำนกระทรวง ............................................ 
(   )  ๓) ผู้ปกครองของเด็ก .......................................(   )  ๔) อื่นๆ โปรดระบุ ............................................... 

    ๗.๒) ในปีท่ีผ่ำนมำ สถำนะทำงกำรเงินเมื่อเปรียบเทียบรำยรับ-รำยจ่ำยเป็นอยำ่งไร    
(   ) ๑)  เพียงพอ    (   ) ๒) ไม่เพียงพอ  เนื่องจำก ........................................................................................ 

      ๘. ในระยะเวลำ ๑ ปีท่ีผำ่นมำท่ำนมีกำรประเมินผลกำรด ำเนนิงำน/ ประกันคณุภำพภำยใน    
(   ) ๘.๑ มี           (   ) ๘.๒ ไมม่ี  
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แบบบันทึกการประเมิน 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

ส่วนที่ ๒  สรุปผลการประเมิน 
 

ค ำชี้แจง  โปรดพิจำรณำข้อมูลจำกเอกสำรหมำยเลข ๑  และน ำผลกำรประเมินที่ได้จำกแต่ละตัวบ่งชี้และข้อย่อยมำ
บันทึก โดยท ำเครื่องหมำย ลงในช่องผลกำรประเมิน และรวมคะแนนของแต่ละตัวบ่งชี้  ตามตัวอย่าง
ด้านล่างนี้  

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ      
 ๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     ๕ 
 ๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ      

 
มาตรฐานด้านที่  ๑   

การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๑.๑.๑ บริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงเป็นระบบ      
 ๑.๑.๒ บริหำรหลักสูตรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย      
 ๑.๑.๓ บริหำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๑.๒.๑ บริหำรจัดกำรบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ      
 ๑.๒.๒ ผู้บริหำรสถำนพัฒนำปฐมวัย/หัวหน้ำระดับปฐมวัย/ผู้ด ำเนินกิจกำรมี

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมำะสม และบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     

 ๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ท ำหน้ำที่หลักในกำรดูแลและพัฒนำเด็ก มีคุณวุฒิ/
คุณสมบัติเหมำะสม 

     

 ๑.๒.๔ บริหำรบุคลำกรจัดอัตรำส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่ำงเหมำะสมพอเพียง
ต่อจ ำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอำยุ   

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๑.๓.๑ บริหำรจัดกำรด้ำนสภำพแวดล้อมเพ่ือควำมปลอดภัยอย่ำงเป็นระบบ      
 ๑.๓.๒ โครงสร้ำงและตัวอำคำรมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภำพแวดล้อมที่

ปลอดภัย 
     

 ๑.๓.๓ จัดกำรควำมปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนำมเด็กเล่น และสภำพแวดล้อม
ภำยนอกอำคำร 

     

 ๑.๓.๔ จัดกำรสภำพแวดล้อมภำยในอำคำร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้
ปลอดภัยเหมำะสมกับกำรใช้งำน และเพียงพอ 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

 ๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มำตรฐำน มีจ ำนวนเพียงพอ สะอำด 
เหมำะสมกับระดับพัฒนำกำรของเด็ก 

     

 ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทำงอย่ำงปลอดภัย      
 ๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจำกบุคคลทั้งภำยในและภำยนอกสถำนพัฒนำ

เด็กปฐมวัย 
     

 ๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตำมควำมเสี่ยง
ของพ้ืนที ่

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๑.๔.๑ มีกำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพ เฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโตของเด็กและ

ดูแลกำรเจ็บป่วยเบื้องต้น 
     

 ๑.๔.๒ มีแผนและด ำเนินกำรตรวจสุขอนำมัยประจ ำวัน ตรวจสุขภำพประจ ำปี 
และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  

     

 ๑.๔.๓ อำคำรต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตำมกิจวัตรประจ ำวันของเด็กที่
เหมำะสมตำมช่วงวัย และกำรใช้ประโยชน์ 

     

 ๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/ มุมประสบกำรณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

     

 ๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ ล้ำงมือให้เพียงพอ สะอำด 
ปลอดภัย และเหมำะสมกับกำรใช้งำนของเด็ก 

     

 ๑.๔.๖ จัดกำรระบบสุขำภิบำลที่มีประสิทธิภำพ ครอบคลุมสถำนที่ปรุงประกอบ
อำหำร น้ ำดื่มน้ ำใช้ ก ำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพำหะน ำโรค 

     

 ๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภำชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับกำรใช้งำนของ
เด็กทุกคน และดูแลควำมสะอำด และปลอดภัยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๑.๕.๑ มีกำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงพ่อ

แม่/ผู้ปกครอง กับสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับตัวเด็กและกำร
ด ำเนินงำนของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 

     

 ๑.๕.๒ กำรจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม      
 ๑.๕.๓ ด ำเนินงำนให้สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนใน

เรื่องกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
     

 ๑.๕.๔ มีคณะกรรมกำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย      
มาตรฐานด้านที่ ๑ มีคะแนนรวม คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                                ๗๘ 

 

มาตรฐานด้านที่ ๑ มีจ านวนตัวบ่งชี้ ท่ีต้องปรับปรุง ข้อ 
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มาตรฐานด้านที่ ๒  
 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๒.๑.๑ มีแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำ

ปฐมวัย มีกำรด ำเนินงำนและประเมินผล   
     

 ๒.๑.๒ จัดพ้ืนที่/มุมประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรเล่นที่เหมำะสมอย่ำง
หลำกหลำย 

     

 ๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงบูรณำกำรตำมธรรมชำติ
ของเด็กที่เรียนรู้ด้วยประสำทสัมผัส ลงมือท ำ ปฏิสัมพันธ์ และกำรเล่น 

     

 ๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่น และจัดสภำพแวดล้อม
ภำยใน-ภำยนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมำะสม ปลอดภัย  

     

 ๒.๑.๕ เฝ้ำระวังติดตำมพัฒนำกำรเด็กรำยบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในกำรจัด
กิจกรรมพัฒนำเด็กทุกคนให้เต็มตำมศักยภำพ 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๒.๒.๑ ให้เด็กอำยุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทำนอำหำรที่ครบถ้วนในปริมำณที่

เพียงพอ และส่งเสริมพฤติกรรมกำรกินที่เหมำะสม 
     

 ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่ำงถูกต้องเหมำะสมในกำรดูแล
สุขภำพ ควำมปลอดภัยในชีวิตประจ ำวัน  

     

 ๒.๒.๓ ตรวจสุขภำพอนำมัยของเด็กประจ ำวัน ควำมสะอำดของร่ำงกำย ฟัน
และช่องปำกเพ่ือคัดกรองโรคและกำรบำดเจ็บ 

     

 ๒.๒.๔ เฝ้ำระวังติดตำมกำรเจริญเติบโตของเด็กเป็นรำยบุคคล บันทึกผลภำวะ
โภชนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง  

     

 ๒.๒.๕ จัดให้มีกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย ฟันและช่องปำก สำยตำ หู ตำม
ก ำหนด   

    

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท ำ คิดตั้งค ำถำม สืบเสำะ 

หำควำมรู้ แก้ปัญหำ จินตนำกำร คิดสร้ำงสรรค์ โดยยอมรับควำมคิด
และผลงำนที่แตกต่ำงของเด็ก 

     

 ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบกำรณ์ทำงภำษำที่มีควำมหมำยต่อเด็ก เพ่ือ
กำรสื่อสำรอย่ำงหลำกหลำย ฝึกฟัง พูด ถำม ตอบ เล่ำและสนทนำ
ตำมล ำดับขั้นตอนพัฒนำกำร 

     

 ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักกำรอ่ำน ให้เด็กมีทักษะกำรดูภำพ        
ฟังเรื่องรำว พูดเล่ำ อ่ำน วำด/ เขียน เบื้องต้น ตำมล ำดับพัฒนำกำร   
โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่ำงของกำรพูด และกำรอ่ำนท่ีถูกต้อง 

     

 ๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบกำรณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่ำงๆ สถำนที่
และธรรมชำติรอบตัวด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมกับวัยและพัฒนำกำร 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

 ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบกำรณ์ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์เบื้องต้น
ตำมวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรม 
                 และความเป็นพลเมืองดี                   

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๒.๔.๑ สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่ำงผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรม
สร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงเด็กกับเด็ก และกำรแก้ไขข้อ
ขัดแย้งอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

     

      ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีควำมสุข แจ่มใส ร่ำเริง ได้แสดงออกด้ำน
อำรมณ์ ควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่ำนกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย 
ศิลปะ ดนตรี ตำมควำมสนใจและถนัด 

     

 ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบกำรณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย 
ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้ำที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน และประเทศชำติด้วยวิธีที่ เหมำะสมกับวัย  และ
พัฒนำกำร 

     

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้น 
                 ถัดไป 

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

    ๒.๕.๑   จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองเพ่ือเตรียมเด็กก่อนจำกบ้ำนเข้ำสู่สถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัว
ในบรรยำกำศที่เป็นมิตร 

     

 ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรปรับตัวก่อนเข้ำรับกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น
แต่ละข้ัน จนถึงกำรเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 

     

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีคะแนนรวม  คะแนน 
มาตรฐานด้านที่ ๒ มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 

                                                                                ๖๐ 
 

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีจ านวนตัวบ่งชี้ ท่ีต้องปรับปรุง ข้อ 
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มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ ำหนักตัวเหมำะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น

รำยบุคคล 
     

ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยโดยรวม ๕ ด้ำน      
 ๓.๒.๒ ก รำยด้ำน : เด็กมีพัฒนำกำรกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ (GM)      
 ๓.๒.๓ ก รำยด้ำน : เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกล้ำมเนื้อมัดเล็กและสติปัญญำ

สมวัย (FM) 
     

 ๓.๒.๔ ก รำยด้ำน : เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกำรรับรู้และเข้ำใจภำษำ (RL)      
 ๓.๒.๕ ก รำยด้ำน : เด็กมีพัฒนำกำรกำรใช้ภำษำสมวัย (EL)      
 ๓.๒.๖ ก รำยด้ำน : เด็กมีพัฒนำกำรกำรช่วยเหลือตนเองและกำรเข้ำสังคม 

(PS) 
     

มาตรฐานด้านที่ ๓ ก มีคะแนนรวม คะแนน 
มาตรฐานด้านที่ ๓ ก มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 

                                                                                 ๒๑ 
 

มาตรฐานด้านที่ ๓ ก มีจ านวนตัวบ่งช้ี ที่ต้องปรับปรุง ข้อ 
 

 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็กอายุ ๓ ปี ถึงอายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี ๑) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ ำหนักตัวเหมำะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น

รำยบุคคล 
     

 ๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดใีนกำรดูแลสุขภำพตนเองตำมวัย       
 ๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภำพช่องปำกดี ไม่มีฟันผุ      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยโดยรวม ๕ ด้ำน      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดใหญ่ สำมำรถเคลื่อนไหว

และทรงตัวได้ตำมวัย 
     

 ๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก และกำรประสำนงำน
ระหว่ำงตำกับมือตำมวัย 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่ำเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงควำมรู้สึกที่ดี

ต่อตนเอง และผู้อ่ืนได้สมวัย 
     

 ๓.๔.๒ ข เด็กมีควำมสนใจ และร่วมกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงสมวัย ซึ่งรวมกำรเล่น 
กำรท ำงำน ศิลปะ ดนตรี กีฬำ  

     

 ๓.๔.๓ ข เด็กสำมำรถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท ำตำมข้อตกลง 
ค ำนึงถึงควำมรู้สึกของผู้อ่ืน มีกำลเทศะ ปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์
ใหม่ได้สมวัย 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถำนที่แวดล้อมธรรมชำติ และสิ่งต่ำงๆ 

รอบตัวเด็ก ได้สมวัย 
     

 ๓.๕.๒ ข เด็กมี พ้ืนฐำนด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต จ ำแนก และ
เปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย 

     

 ๓.๕.๓ ข เด็กสำมำรถคิด อย่ำงมีเหตุผล แก้ปัญหำได้สมวัย      

 ๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนำกำร และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย      

 ๓.๕.๕ ข เด็กมีควำมพยำยำม มุ่งม่ันตั้งใจ ท ำกิจกรรมให้ส ำเร็จสมวัย      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๓.๖.๑ ข เด็กสำมำรถฟัง พูด จับใจควำม เล่ำ สนทนำ และสื่อสำรได้สมวัย      
 ๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในกำรดูรูปภำพ สัญลักษณ์ กำรใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร 

กำรคิดเขียนค ำ* และกำรอ่ำนเบื้ องต้นได้สมวั ยและตำมล ำดับ
พัฒนำกำร 

     

 ๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะกำรวำด กำรขีดเขียนตำมล ำดับขั้นตอนพัฒนำกำร
สมวัย น ำไปสู่กำรขีดเขียนค ำท่ีคุ้นเคยและสนใจ 

     

 ๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในกำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสมตำมวัย โดยใช้ภำษำไทย 
เป็นหลัก และมีควำมคุ้นเคยกับภำษำอ่ืนด้วย 

     

ตัวช้ีวัดที ่๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็น 
พลเมืองดี 

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๓.๗.๑ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่ำงสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

     

 ๓.๗.๒ข เด็กมีควำมเมตตำ กรุณำ มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม และมีค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

     

 ๓.๗.๓ข เด็กสำมำรถเล่นและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น ำ 
และผู้ตำม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

     

 ๓.๗.๔ข เด็กภำคภูมิใจที่เป็นสมำชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัย และตระหนักถึงควำมเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย 
และภูมิภำคอำเซียน 
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  มาตรฐานด้านที่ ๓ ข มีคะแนนรวม คะแนน 
มาตรฐานด้านที่ ๓ ข มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x ๑๐๐ 

                                     ๖๖ 
 

  มาตรฐานด้านที่ ๓ ข มีจ านวนตัวบ่งช้ี ที่ต้องปรับปรุง ข้อ 
 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลรวมของร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน คะแนน 

มาตรฐานทุกด้าน มีจ านวนตัวบ่งชี้ท่ีต้องปรับปรุงรวม  ข้อ 
ระดับคุณภาพ    A      ดีมาก 

   B      ด ี
   C      ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
   D      ต้องปรับปรุง 

 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จ านวนข้อที่ต้องปรับปรุง 
A  ดีมำก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ไม่มี 
B  ดี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗ ข้อ 
C  ผ่ำนเกณฑ์ข้ันต้น ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙ ๘-๑๕ ข้อ 
D  ต้องปรับปรุง ต่ ำกว่ำร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึ้นไป 

 
 

***โปรดศึกษาวิธีการค านวณคะแนนรวม และสรุปผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพ*** 

 

เนื่องจำกกำรใช้มำตรฐำนในกำรประเมินตนเองเพ่ือพัฒนำคุณภำพของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย     
ต้องค ำนึงถึงภำพรวมของมำตรฐำนทั้ง ๓ ด้ำน จึงมีกำรให้น้ ำหนักเท่ำกันด้วยกำรน ำคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ที่ได้  
ในแต่ละมำตรฐำนมำรวมกันเป็นคะแนนรวมรำยมำตรฐำนคิดเป็นร้อยละ เมื่อจะสรุปผลกำรประเมินจะน ำ
ผลรวมของร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมมำตรฐำนทุกด้ำนมำหำรด้วยจ ำนวนมำตรฐำนทั้งหมดของแต่ละ   
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยที่ได้ท ำกำรประเมิน ตำมสูตรวิธีกำรค ำนวณคะแนนเฉลี่ยมำตรฐำน ตำมข้อ ๑ 

แม้ว่ำคะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ค ำนวณได้จะสำมำรถก ำหนดระดับคุณภำพของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
ได้ แต่ปัจจัยส ำคัญคือ กำรระบุข้อย่อยในตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำขั้นต้น เพ่ือจะได้รีบปรับปรุง
แก้ไขโดยเร็ว จึงต้องน ำมำพิจำรณำร่วมด้วย ตำมข้อ ๒ 

ในกำรใช้มำตรฐำนนี้ส ำหรับพัฒนำคุณภำพ ผู้บริหำรสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และต้นสังกัดสำมำรถใช้
เกณฑ์กำรพิจำรณำในระดับที่ดีขึ้นได้ตำมเกณฑ์ที่ระบุ ไม่ว่ำสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยจะได้ผลกำรประเมิน          
ในระดับใดก็ตำม ยังต้องพัฒนำคุณภำพในด้ำนต่ำงๆ ในทุกระดับ และพัฒนำเพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่องจนดีเลิศ เช่น 
กำรส่งเสริมภำษำที่ ๒ และ ๓ ให้กับเด็ก กำรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรมมำใช้จัดประสบกำรณ์
เรียนรู้ ระเบียบวินัยและควำมเป็นพลเมืองโลก กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และสร้ำงสมรรถนะส ำหรับเด็กที่มีควำม
แตกต่ำงอย่ำงสร้ำงสรรค์ เป็นกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัย 
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๑. พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีคุณลักษณะตามตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ ๑ - ๓ 

คะแนนเฉลี่ย  =   ผลรวมของร้อยละของคะแนนรวมมำตรฐำนทุกด้ำน 
 จ ำนวนมำตรฐำน 

ตัวอย่างที่ ๑ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีเด็กอายุแรกเกิด - ๒ ปี จะค ำนวณโดยน ำร้อยละของคะแนน
มำตรฐำนที่ ๑ มำรวมกับร้อยละของคะแนนมำตรฐำนที่ ๒ และร้อยละของคะแนนมำตรฐำนที่ 
๓ ก (เด็กอำยุแรกเกิด - ๒ ปี) หำรด้วยจ ำนวนมำตรฐำนที่ได้ประเมินไป คือ ๓ ดังนี้  

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

 ๓ 

ตัวอย่างที่ ๒ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี (ก่อนเข้า ป.๑) จะค ำนวณโดยน ำร้อยละของ
คะแนนมำตรฐำนที่ ๑ มำรวมกับร้อยละของคะแนนมำตรฐำนที่ ๒ และร้อยละของคะแนนมำตรฐำน
ที่ ๓ ข เด็กอำยุ ๓ - ๖ ปี (ก่อนเข้ำ ป.๑) หำรด้วยจ ำนวนมำตรฐำนที่ได้ประเมินไป คือ ๓ ดังนี้  

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

ตัวอย่างที่ ๓ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีเด็กอายุแรกเกิด - ๖ ปี (ก่อนเข้า ป.๑) จะค ำนวณโดยน ำร้อยละ
ของคะแนนมำตรฐำนที่ ๑ มำรวมกับร้อยละของคะแนนมำตรฐำนที่ ๒ ร้อยละของคะแนน
มำตรฐำนที่ ๓ ก (เด็กอำยุแรกเกิด - ๒ ปี) และร้อยละของคะแนนมำตรฐำนที่ ๓ ข เด็กอำยุ ๓ - ๖ ป ี
(ก่อนเข้ำ ป.๑) หำรด้วยจ ำนวนมำตรฐำนที่ได้ประเมินไป 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 
 

๒. การสรุปผลการประเมินของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จ านวนข้อที่ต้องปรับปรุง 
A ดีมำก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ไม่มี 
B ดี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗ ข้อ 
C ผ่ำนเกณฑ์ข้ันต้น ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙ ๘-๑๕ ข้อ 
D ต้องปรับปรุง ต่ ำกว่ำร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึ้นไป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๓ 
ค าสั่งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัย 
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจจัดท ำ ร่ำง มำตรฐำน
ขั้นต่ ำของกำรเลี้ยงดู กำรพัฒนำ และกำรให้กำรศึกษำแก่เด็กปฐมวัย “ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กปฐมวัย” 
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจจัดท ำ ร่ำง 
มำตรฐำนขั้นต่ ำของกำรเลี้ยงดู กำรพัฒนำ และกำรให้กำรศึกษำแก่เด็กปฐมวัย “ส ำหรับโรงเรียนอนุบำล” 
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรประสำนและ
ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมกำร
ประสำนและส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
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ค ำสั่งกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำมำตรฐำนศูนย์เด็กเล็กแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง 
 

 



| ๒๔๕ |  
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจปรับปรุงร่ำง
มำตรฐำนคุณภำพขั้นต่ ำของกำรอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยช่วงอำยุแรกเกิดถึงอำยุ ๓ ปี ของสถำนรับเลี้ยงเด็กเอกชน 
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ออนไลน์) http://www.chiangmai.m-society.go.th/media/topics/files/baseworld.pdf 

๙. ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ. อนุสัญญำว่ำด้วย
สิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) และ พิธีสำรเลือกรับของอนุสัญญำว่ำ
ด้วยสิทธิเด็ก (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child). 
กรุงเทพฯ: ม.ป.ป. (สืบค้นออนไลน์)  http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/crc.pdf 

๑๐.  ส านักอนามัย  กรุงเทพมหานคร. คู่มือกำรคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กแรกเกิด-๖ ปี. 
กรุงเทพ : (มปพ.), ๒๕๕๘.   

http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filename=DSPM60_Book
http://www.moe.go.th/
http://www.csip.org/
http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1540
http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/423
http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/424
http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1012
http://www.chiangmai.m-society.go.th/media/topics/files/baseworld.pdf
http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/crc.pdf
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๑๑. สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์การยูนิเซฟแห่ง
ประเทศไทย. ควำมรู้เพื่อชีวิต ฉบับภำษำไทย ออนไลน์ (Fact for Life Thai_online).   
http://www.factsforlifethai.cf.mahidol.ac.th/home/index.php         

๑๒.  ASEAN EARLY CHILDHOOD CARE, DEVELOPMENT AND EDUCATION QUALITY  
STANDARDS. (สืบค้นออนไลน์) http://asean.org/storage/2017/03/ASEAN -ECCDE-Quality- 
Standards-final.pdf 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
  

คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) 
 นายสุภัทร  จ าปาทอง     เลขาธิการสภาการศึกษา 
 นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์     รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
 นายส าเนา  เนื้อทอง     รักษาการผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน 

การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ 
 

คณะจัดท ำมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
  

คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) 
 

คณะจัดท ำคู่มือมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
 

๑. รองศาสตราจารย์นิตยา  คชภักด ี   ที่ปรึกษา 
๒. รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์  ประธาน 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์  กุลพิจิตร  คณะท างาน 
๔. นางธิดา  พิทักษ์สินสุข    คณะท างาน 
๕. นางภาวิณี  แสนทวีสุข    คณะท างาน 
๖. นางมณีรัตน์  จันทนา    คณะท างาน 
๗. ดร.แพทย์หญิงสายพิณ  โชติวิเชียร     คณะท างาน 
๘. นายแพทย์ธีรชัย  บุญยะลีพรรณ   คณะท างาน 
๙. ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล    คณะท างาน 
๑๐. นางสาวพรปวีณ์  อุไรสวัสดิ์    คณะท างาน 
๑๑. นางสาวกุลจิรา  โฉมไสว    คณะท างาน 
๑๒. นางสาวยุรฉัตร  ชื่นม่วง    คณะท างาน 
๑๓. นายสมบูรณ ์ สุธีระกูล    คณะท างาน 
๑๔. นางสาวสิตารมณ์  บุญรอด    คณะท างาน 
๑๕. ดร.ธีรตา  ข านอง     คณะท างาน 
๑๖. นางวรรณอนงค์  พิพัฒนอารยกุล   คณะท างาน 
๑๗. นางงามตา  รอดสนใจ    คณะท างานและเลขานุการ 
๑๘. นางสาวมาริสา  นิ่มกุล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 

 กลุม่พัฒนาการศึกษาปฐมวัย  ส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  



 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

กลุ่มพัฒนาการศกึษาปฐมวัย ส านกัมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู ้

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร 

๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๕๒๑, ๒๕๒๒  โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๑๑๒๙ 

Website : onec.go.th 


