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ความส าคัญของเด็กปฐมวัย 
ปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุกด้าน เป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทางด้านต่างๆ 

เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดและเป็นฐานรากที่ส าคัญส าหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อๆ ไป เด็กในวัยนี้จึงเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งของประเทศ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยจะ
สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและจะเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังค ากล่าว
ของ ศ.ดร.เจมส์ เจ เอคแมน นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 2542  ที่ว่า “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว” 

ดังนั้น การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็นรากฐานที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอดชีวิต
และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด กล่าวคือเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีมีความสามารถเรียนรู้ ท างานได้
เก่ง และเป็นพลเมืองดีที่จะน าสู่ความส าเร็จในสังคมที่ท้าทายในศตวรรษที่ 21 ต้องได้รับโอกาสการพัฒนา
อย่างรอบด้านในช่วงปฐมวัย แต่คุณภาพของเด็กปฐมวัยยังเป็นจุดอ่อนที่เข้าขั้นวิกฤติของประเทศไทย  
ที่จ าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน รัฐ และทุกภาคส่วน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม บุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ครู/ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียน องค์กรท้องถิ่นทุกระดับ บุคลากรพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐ 
เอกชน ภาคศาสนาและภาคธุรกิจ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของช่วงปฐมวัย ตระหนักใน  
พันธกิจและลงมือช่วยกันท าให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย 

“เด็กปฐมวัย” ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551  ได้
ให้ความหมายของเด็กปฐมวัยว่า หมายถึง เด็กซึ่งมีอายุยังไม่ครบ หกปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึง
ทารกในครรภ์มารดาด้วย 

 
อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยของชาติ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยไว้หลายมาตรา คือ 

มาตรา 54 วรรคสอง ก าหนดว่า “...รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน
เข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่ง เสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย” 

มาตรา 258 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดผล จ. ด้านการศึกษา (1) ให้สามารถเริ่ม
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็ก
ไดร้ับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) 
และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) มาตรา ๑๘ (๑) ก าหนดให้การจัดการศึกษาปฐมวัยจัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
และมาตรา ๑๓ (๑) ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนจากรัฐ ให้มี
ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  เป้าหมายข้อ ๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ  เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/
สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น  สถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ิมข้ึน   

โดยแนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้เด็กเล็ก (๐ - ๒ ปี) ได้รับการดูแลและพัฒนาที่สมวัยรอบด้าน
อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง มีการปรับระบบการบริหารจัดการการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก (๐ - ๒ ปี) และ
การศึกษาปฐมวัย  (๓ - ๕ ปี) ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรและคู่มือการเตรียมความ
พร้อมพ่อแม่ และการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการตามวัย และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปฐมวัย สมรรถนะเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียนและระดับสากล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและ
พัฒนาการรอบด้านสมวัยของเด็กปฐมวัย 

(ร่าง) แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ได้ก าหนดนโยบายด้านเด็กปฐมวัย ไว้ดังนี้ 
๑. เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและ

ต่อเนื่อง 
๒. การพัฒนาเด็กตามข้อ ๑ ต้องจัดให้เป็นระบบและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยบูรณาการ

ชัดเจนระหว่างหน่วยงานราชการ และที่ไม่ใช่ราชการ ระหว่างวิชาชีพที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
ระหว่างระดับต่างๆ ของการบริหารราชการแผ่นเดินจากระดับชาติ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

๓. รัฐและทุกภาคส่วนต้องร่วมกันระดมทรัพยากรให้เพียงพอแก่การพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
นโยบายข้อ ๑ 

นอกจากนี้ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย โดยก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย เป้าประสงค์ที่ ๑. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก
แห่งได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และเป้าประสงค์ที่ ๒. คุณภาพ
ของระบบบริการและระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ   

 
เหตุผลที่ต้องมีมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

ในปัจุบันประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี จ านวน 4.5 ล้านคน ส ารวจโดย
กรมอนามัยตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ถึง 2560 รวม 6 ครั้ง พบประมาณร้อยละ 30 ที่มีพัฒนาการไม่สมวัย 
นับเป็นวิกฤติร้ายแรงต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการสร้างประเทศให้
เจริญรุ่งเรือง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในสภาพสังคมที่บิดามารดาและผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความจ าเป็นต้อง
พาเด็กปฐมวัยไปรับบริการการดูแลและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพแตกต่างเหลื่อมล้ ากันมาก ระหว่าง
กลุ่มมีโอกาสกับกลุ่มด้อยโอกาส ระหว่างการจัดการศึกษาเร่งเรียนจนเครียด กับแบบละเลยขาดความเอาใจ
ใส่ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กจึงเป็นความจ าเป็น
เร่งด่วนทั้งจากมุมมองของการพัฒนาคุณภาพมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา 

ที่ผ่านมาประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง องค์กรท้องถิ่น เอกชนจัดบริการดูแล พัฒนา
และจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละหน่วยงานมีมาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน
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แตกต่างกันตามภารกิจของหน่วยงาน แม้จะมีการจัดท ามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ในทาง
ปฏิบัติมีมาตรฐานหลากหลายจากหน่วยงานต่างๆ ที่เน้นการประเมินตามภารกิจของหน่วยงาน และข้อจ ากัด
ของการใช้มาตรฐานเดิม ที่ครอบคลุมเฉพาะเด็กอายุ 2-5 ปี เท่านั้น ไม่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง
ก่อนเข้าประถมศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ยังต้องใช้หลายมาตรฐานท าให้ผู้ปฏิบัติสับสนและต้อง
ท างานซ้ าซ้อน และยังไม่ได้น าผลการประเมินไปพัฒนาเท่าท่ีควร  

ความก้าวหน้าในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของภาคส่วนต่างๆ ได้มีหน่วยงานร่วมกันด าเนินงานอย่าง
หลากหลาย เช่น การเพ่ิมโอกาสให้ครู ผู้ดูแลเด็กได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาปฐมวัย  การมี
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ครอบคลุมทั่วประเทศ  การมีมาตรฐานความปลอดภัย  การบูรณาการงาน
ภายในกระทรวง  และการบูรณาการงานของ ๔ กระทรวงหลัก  ตลอดจนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาและให้การศึกษาที่เหมาะสมแก่เด็กปฐมวัย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ามาตรฐานกลางที่ทุก
ภาคส่วนจะใช้ร่วมกันได ้

คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) จึงเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัย จัดท ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติขึ้นเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงานใช้
ร่วมกันในการประเมิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาส าหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด
ถึงก่อนเข้าประถมศึกษา เป็นการปรับกระบวนทัศน์ ให้ใช้เด็กเป็นที่ตั้งของการก าหนดมาตรฐาน ค านึงถึงการ
ตอบสนองต่อสิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับ ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนามนุษย์แทนการใช้บริบท
หรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นที่ตั้ง การมีมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับเดียวเป็นมาตรฐาน
กลางให้ทุกหน่วยงานร่วมจัดท า ร่วมใช้เป็นหลักประเมินการด าเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกันและ
ประสานงาน เพ่ือมุ่งเป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องและตอบสนองต่อการบูรณาการ
งานพัฒนาเด็กปฐมวัยของ ๔ กระทรวงหลักและอีกหลายหน่วยงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   
การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๐ น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย สร้างรากฐานที่แข็งแรงของพลเมืองคุณภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาและการด าเนินงานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัด ที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง อายุ 6 ปีบริบูรณ์ หรือ ก่อนเข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถน าไปใช้ประเมินการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดบริการและความต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่รับดูแล พัฒนาและจัดประสบการณ์เรียนรู้ การศึกษาแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิด 
ถึงอายุ 6 ปี หรือก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ใช้ชื่อหลากหลาย รวมทุกสังกัดในประเทศไทย 
จ านวนมากกว่า 50,000 แห่ง ได้แก่ 

• สถานบริการรับเลี้ยง/ดูแล พัฒนาเด็ก เอกชนกว่า 1 ,600 แห่ง ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถาน
ประกอบการ/ แรงงาน 63 แห่ง (ก ากับดูแลโดย พม.) 

• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 19 ,429 แห่งและโรงเรียนอนุบาล องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น 1,215 แห่ง (ก ากับดูแลโดย มท.) 
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• ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 312 แห่ง (ส านักพัฒนาสังคม)  สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 12 แห่ง 
(ส านักอนามัย) และระดับชั้นอนุบาลในโรงเรียน 429 แห่ง (ส านักการศึกษา) ในสังกัด กทม.       

• โรงเรียนอนุบาลเอกชน 1,830 แห่ง (สังกัด สช. ศธ.) 
• ชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาลในโรงเรียน สพฐ. 30,006 แห่ง 
• หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น อนุบาลสาธิตในมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มูลนิธิ และองค์กรเอกชน 
 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศใช้แทนมาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กแห่งชาติ  (ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 3 พฤษภาคม 2554) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานและสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงานและยกระดับ
คุณภาพ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพภายใน เพ่ือรองรับการตรวจประเมินจากต้นสังกัด และ
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

โดยในการจัดท ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมด าเนินการ ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ผลการวิจัยของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานคุณภาพของอาเซียน 
มาตรฐานความปลอดภัย คู่มือเฝ้าระวัง คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ DSPM เป็นต้น มาใช้ประกอบในการ
จัดท ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่จ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาเด็กของประเทศ และเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานและจัดบริการให้เด็ก
ปฐมวัยได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า เป็นการเพ่ิมคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญที่สุดในการน าประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทาย
ของโลกในศตวรรษที่ 21 

นอกจากนี้ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเครื่องมือในการประเมิน
คุณภาพของการด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด 
ถึง อายุ 6 ปีบริบูรณ์ หรือ ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งใช้ได้กับทุกบริบท โดยได้มีการเทียบเคียง
กับมาตรฐานของทุกหน่วยงานที่มีอยู่แล้วร่วมกับมาตรฐานคุณภาพของภูมิภาคอาเซียนฯ ทั้งนี้ หากสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีศักยภาพการให้บริการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานนี้ สามารถพิจารณา
เพ่ิมเติมเกณฑ์ดังกล่าวได้ตามบริบท เช่น สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเอกชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความ
ต้องการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลทั้งรัฐและเอกชน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ฯลฯ  
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สาระของ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 
• มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 5 ตัวบ่งชี้ / 26 ข้อ 
• มาตรฐานด้านที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น  
    5 ตัวบ่งชี้ / 20 ข้อ 
• มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย  

- 3ก. แรกเกิด ถึง 2 ปี (2 ปี 11 เดือน)  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ / 7 ข้อ 
- 3ข. 3 ปี ถึง 6 ปี/ ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ / 22 ข้อ 

สาระของมาตรฐานการศึกษาแต่ละด้าน มีดังนี้ 

มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ย่อย  

 1.1.1  บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
 1.1.2 บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 1.1.3 บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 
ตัวบ่งชี้ย่อย  

 1.2.1  บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
 1.2.2 ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการ  มีคุณวุฒิ/ 

คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย  มีวุฒิการศึกษา/

คุณสมบัติเหมาะสม 
 1.2.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจ านวน

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

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

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย  
ตัวบ่งชี้ย่อย  

 1.3.1  บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
 1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย 
 1.3.3  จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอก

อาคาร 
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 1.3.4 จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย
เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 

 1.3.5 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการของเด็ก 

 1.3.6 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย  
 1.3.7 จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.4 การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

 1.4.1  มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแลการ
เจ็บป่วยเบื้องต้น 

 1.4.2 มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี และป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 

 1.4.3 อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กท่ีเหมาะสมตาม
ช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

 1.4.4 จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และ

เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 
 1.4.6 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ า

ดื่มน้ าใช้ ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค 
 1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน และ

ดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

 1.5.1 มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง 
กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

 1.5.2 การจัดกจิกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม 
 1.5.3 ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนา

เด็กปฐมวัย 
 1.5.4 มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

 2.1.1 มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มี
การด าเนินงานและประเมินผล 

 2.1.2 จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
 2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กท่ีเรียนรู้

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

แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย (ระบุรายละเอียดในคู่มือ) 
 2.1.5 เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัดกิจกรรม

พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ    

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

 2.2.1 ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการ
กินที่เหมาะสม  

 2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดูแลสุขภาพ ความ
ปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน และในการเคลื่อนไหวด้านร่างกาย ออกก าลัง เล่น กิน/ 
นอน/ พักผ่อน และการเดินทาง 

 2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวันความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปาก
เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

 2.2.4 เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการ
อย่างต่อเนื่อง 

 2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด 

ตัวบ่งชีท้ี ่2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

 2.3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถาม สืบเสาะหาความรู้ 
แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์  โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่าง
ของเด็ก   

 2.3.2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสารอย่าง
หลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ 

 2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ  ฟังเรื่องราว 
พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้นตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็น
ตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง   

 2.3.4 จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่และ
ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย   
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 2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดย
เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

 2.4.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็กและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

 2.4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข  แจ่มใส  ร่าเริง มีความรู้สึกดีต่อตนเอง  
แสดงออกด้านอารมณ์โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย  ศิลปะ  ดนตรี  ตามความ
สนใจและความถนัด   

 2.4.3 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ
และหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ
ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

 2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/
โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศท่ีเป็นมิตร 

 2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น  
จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

 3.1.1 ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

 3.2.1 ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน(คัดกรองตามช่วงอายุ) 
 3.2.2 ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 
 3.2.3 ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย (Fine Motor 

Adaptive)  (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 
 3.2.4 ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive Language)   

(เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 
 3.2.5 ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language)  (เฝ้าระวัง

ตามช่วงอายุ) 
 3.2.6 ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (Personal Social)  

(เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 
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 ส ำหรับเด็ก อำยุ ๓ ปี –อำยุ ๖ ปี (ก่อนเข้ำประถมศึกษำปีท่ี ๑) 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

 3.1.1 ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
 3.1.2 ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
 3.1.3 ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

 3.2.1 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ) 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

 3.3.1 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่  สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย 
 3.3.2 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือ

ตามวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

 3.4.1 ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อ่ืนได้สมวัย 

 3.4.2 ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย  ซึ่งรวมการเล่น การท างาน 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

 3.5.1 ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ  และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
ได้สมวัย 

 3.5.2 ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนกและเปรียบเทียบ จ านวน มิติ
สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย 

 3.5.3 ข เด็กสามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 
 3.5.4 ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย 
 3.5.5 ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

 3.6.1 ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ  เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 
 3.6.2 ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดเขียนค า 

และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 
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 3.6.3 ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย น าไปสู่การขีด
เขียนค าที่คุ้นเคย และสนใจ 

 3.6.4 ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมี
ความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 
ตัวบ่งชี้ย่อย 

 3.7.1 ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

 3.7.2 ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมี
ค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย 

 3.7.3 ข เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม  เป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม แก้ไขข้อ
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

 3.7.4 ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว  ชุมชน  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

 
---------------------------- 
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ความเป็นมา 
 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ได้เห็นชอบให้คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัย จัดท ามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติขึ้นเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกัน
ในการประเมิน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาส าหรับเด็กตั้ งแต่แรกเกิดถึงก่อน
เข้าประถมศึกษา โดยมีการประสานงานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ทั้งสองคณะ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
อนุบาล) ร่วมกับคณะท างานปรับปรุงมาตรฐานฯ คณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) นับว่าเป็นการปรับกระบวนทัศน์ ให้ใช้เด็ก
เป็นที่ตั้งของการก าหนดมาตรฐาน ค านึงถึงการตอบสนองต่อสิทธิพ้ืนฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับ  ซึ่งถือเป็นการ
วางรากฐานการพัฒนามนุษย์แทนการใช้บริบทหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นที่ตั้ง การมีมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับเดียวเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงานร่วมจัดท า ร่วมใช้เป็นหลักประเมินการ
ด าเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกันและประสานงาน เพื่อมุ่งเป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนาคุณภาพ จึงจ าเป็น
ที่จะต้องจัดท าคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ชัดเจนสามารถน าไปใช้
ประเมินเพื่อพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทต่างๆ  โดยผู้ใช้มีภูมิหลังและมาจากต้นสังกัดที่แตกต่างกัน 
การจัดท าคู่มืออันน าไปสู่การปฏิบัติ ด าเนินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ๓ ด้าน ตามตัวบ่งชี้ และ
แบบประเมินต้องสร้างความเข้าใจ มีข้อมูลที่เหมาะกับการใช้งานและแหล่งอ้างอิงเพ่ือเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ
อย่างทั่วถึง น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย สร้างรากฐานที่แข็งแรงของพลเมืองคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการสรุปผลการประเมิน โดยการศึกษา คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมรายการเกณฑ์การพิจารณาตามตัวบ่งชี้ และแบบบันทึกผลการประเมิน ผลการ
ประเมินที่ได้เป็นระดับคุณภาพ ที่ระบุประเด็นเฉพาะเจาะจงที่ต้องปรับปรุง ที่สามารถน าไปใช้ประเมินการ
ด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดบริการและความต่อเนื่องของ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. .... 

เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพของการด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ที่ดูแลเด็ก
ในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง อายุ 6 ปีบริบูรณ์ หรือ ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 
• มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 5 ตัวบ่งชี้ / 26 ข้อ 
• มาตรฐานด้านที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น  
    5 ตัวบ่งชี้ / 20 ข้อ 
• มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย  

- 3ก. แรกเกิด ถึง 2 ปี (2 ปี 11 เดือน)   จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ / 7 ข้อ 
- 3ข. 3 ปี ถึง 6 ปี/ ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ / 22 ข้อ 
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การประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ที่เน้นการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เหมาะสมส าหรับเด็ก
ปฐมวัยเป็นรายบุคคล  พิจารณาตามตัวบ่งชี้เป็นรายข้อย่อย  4 ระดับคะแนน คือ ไม่ผ่าน (0) ผ่านขั้นต้น (1)  
ดี (2) และดีมาก (3) น าคะแนนมาตรฐานแต่ละด้าน คิดเป็นร้อยละ แล้วน ามารวมกัน 3 ด้าน เฉลี่ยเป็น
คะแนนรวม และนับจ านวนข้อที่ไม่ผ่านต้องปรับปรุง มาเป็นเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพดังตาราง  

 
การสรุปผลการประเมินของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

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 พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือเป็นมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของประเทศซึ่ง
ใช้ได้กับทุกบริบท โดยได้มีการเทียบเคียงกับมาตรฐานของทุกหน่วยงานที่มีอยู่แล้วร่วมกับมาตรฐานคุณภาพ
ของภูมิภาคอาเซียนฯ ทั้งนี้ หากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีศักยภาพการให้บริการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพสูง
กว่ามาตรฐานนี้ สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมเกณฑ์ดังกล่าวได้ตามบริบท เช่น สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเอกชน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลทั้งรัฐและเอกชน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ฯลฯ  

ในกรณีที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานนี้ คือ ระดับคุณภาพ D (ต้อง
ปรับปรุง) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับชุมชนและสังคมจะต้องช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือให้ด าเนินการได้
ตามมาตรฐานขั้นต้นเป็นอย่างน้อย  แต่ไม่ควรปรับลดเกณฑ์ให้ต่ าลงเนื่องจากมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยฉบับนี้ถือเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาเด็กของประเทศ และเป็นมาตรฐานเชิง
คุณภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานและจัดบริการให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และเท่าเทียมกัน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า เป็นการเพ่ิมคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญที่สุดในการน าประเทศ
ไทยสู่ความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21 
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มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 
ตัวบ่งชี้ที่ 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 
ตัวบ่งชี้ที่ 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 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
 ๑. จัดท าแผนบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยโดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย / หน่วยงานที่
ก ากับดูแล 

 ๒. ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๓. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 ๔. น าผลจากการประเมินไปพัฒนาและ

ปรับปรุงการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

ไม่มีแผนและไม่มี
การปฏิบัติอย่าง
เป็นระบบ 

ด าเนินงานตาม
รายการพิจารณาข้อ 
๑ และข้อ ๒ 

ด าเนินงานตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑,ข้อ ๒ และ
ข้อ ๓ 

ด าเนินงานตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

-แผนการบริหาร
จัดการตามบริบท
ของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
-บันทึก/รายงาน
ผลการด าเนินงาน 
-บันทึกการ
ปรับปรุง/พัฒนา
แผนและการ
ด าเนินงาน 

๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๑. จัดท าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๒. น าหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยไปใช้
อบรมเลี้ยงดูเด็กตามวิถีชีวิตประจ าวันและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

ไม่มีหลักสูตร
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและไม่มี
การปฏิบัติอย่าง
เป็นระบบ 

ด าเนินงานตาม
รายการพิจารณาข้อ 
๑ และข้อ ๒ 

ด าเนินงานตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑,ข้อ ๒ และ
ข้อ ๓ 

ด าเนินงานตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

-หลักสูตรสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
-บันทึก/รายงาน
ผลการด าเนินงาน 
-บันทึกการ
ปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตร 

มาตรฐานด้านที ่๑ 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 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 า

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 ๔. บริหารจัดการข้อมูลที่เป็นระบบอย่าง

ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 

 

ไม่มีการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ 

มีและด าเนินการตาม
รายการพิจารณาข้อ 
๑ และ ๒ 

มีและด าเนินการตาม
รายการพิจารณาข้อ 
๑, ๒ และ ๓ 

มีและด าเนินการ
ตามรายการ
พิจารณาครบทุกข้อ 

-เอกสาร/หลักฐาน
แสดงข้อมูลที่
จัดเก็บ 
- รายงานผลการ 
ประมวลผล 
-รายงานประจ าปี/
รายงานการ
ประเมินตนเองของ
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
- ระบบสารสนเทศ
ที่มีข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน 
-ข้อมูลเลข
ประจ าตัว ๑๓ หลัก
ของเด็ก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด 

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๑.๒.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สุขภาพจิต  
 ๓. ไม่ใช้สารเสพติด ไม่เคยได้รับโทษการกระท า

ความผิดที่เกี่ยวกับความรุนแรง โทษที่เก่ียวกับการ
กระท าผิดต่อเด็ก 

 ๔. มีการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคนและประเมิน
ความเครียดด้วยตนเองโดยมีการช่วยเหลือที่จ าเป็น 

 ๕. ติดตาม สนับสนุนการท างานของบุคลากร โดยจัด
ให้มีสวัสดิการและได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตาม
ระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด  

 ๖. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ไม่มีการบริหาร
จัดการบุคลากร
ตามข้อพิจารณา 

บริหารจัดการตาม
ข้อ 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/บันทึกการ
ประชุม 

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

วิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย  
-กรณีท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาที่เก่ียวข้อง (จิตวิทยา 

แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข คหกรรม) ต้องมี

ไม่มีการบริหาร
จัดการบุคลากร
ตามข้อพิจารณา 

บริหารจัดการตาม
ข้อ ๑ และ ๒ 

บริหารจัดการ
ตามข้อ ๑, ๒ 
และ ๓  

บริหารจัดการ
ครบทุกข้อตาม
รายการ
พิจารณา 
 

-ใบแสดงคุณวุฒิ
การศึกษา 
-ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของ
บุคลากร  
-หลักฐานการผ่าน
การอบรม 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

การศึกษารายวิชาที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยอย่างน้อย 
๓ หน่วยกิต (ไม่ต่ ากว่า ๔๕ ชัว่โมง) 

-กรณีท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่ตรงตามท่ี
ก าหนด ต้องมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า   
๒ ปี และผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ ากว่า ๔๕ ชั่วโมง  

 ๒. สนับสนุน ก ากับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรให้เป็นไปตามแผน 

 ๓. จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างบุคลากร ครอบครัวของเด็กและเครือข่าย
ภายนอก 

 ๔. เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

-เอกสารผลการ
ประเมิน เช่น เอกสาร
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน 
ใบรับรองจาก
หน่วยงานอื่น 
 
 
 

๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  มีวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติเหมาะสม 
 ๑. ผู้ท าหน้าที่ครูมีใบประกอบวชิาชีพครู  มีวุฒิทาง

การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตร ี สาขาวิชาเอกอนุบาล
ศึกษาหรือปฐมวัย  หรือกรณีท่ีมีวุฒิปริญญาตรสีาขาที่
เกี่ยวข้อง (ครูสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่เอกปฐมวัย จิตวิทยา แพทย์ 
พยาบาล สาธารณสุข คหกรรม) ต้องมีการศึกษารายวชิา
ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยอย่างน้อย ๓ หนว่ยกิต (ไม่ต่ า
กว่า ๔๕ ชั่วโมง) 

ครู/ผู้ดูแลเด็กมี
คุณสมบัติ
เหมาะสม (ตาม 
ข้อ ๑ ข้อ ๒)    
น้อยกว่าร้อยละ 
๒๕ ของจ านวน
ครู/ผู้ดูแล
ทั้งหมด 

ครู/ผู้ดูแลเด็กมี
คุณสมบัติเหมาะสม
(ตาม ข้อ ๑ ข้อ ๒)    
ร้อยละ ๒๕-๕๐ 
ของจ านวนครู/
ผู้ดูแลทั้งหมด (หาก
มีจ านวนทั้งหมด 
น้อยกว่า ๔ คน 
ต้องมีอย่างน้อย    

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

ครู/ผู้ดูแลเด็กมี
คุณสมบัติ
เหมาะสม (ตาม 
ข้อ ๑ ข้อ ๒)
มากกว่าร้อยละ 
๗๕ ขึ้นไป ของ
จ านวนครู/
ผู้ดูแลทั้งหมด 
และมีข้อ ๓  

- ใบแสดงคุณวุฒิ 
- หลักฐานการผ่าน
การอบรม 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  | ๒๐ |   

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๒. ผู้ที่ท าหน้าที่ผู้ช่วยครู กรณีที่วุฒิการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี  มีประสบการณ์
ท างานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
หรือผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ตามที่ส่วนราชการรับรอง หรืออยู่ในระหว่างการ
อบรมดังกล่าว ภายในระยะเวลา ๑ ปี 

  ๓. ครู/ผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาต่อเนื่องระหว่าง
ประจ าการ อย่างน้อยปีละ ๒๐ ชั่วโมง 

๑ คนที่เข้าเกณฑ์) 

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 

มีการบริหารจัดการ
ตามข้อ ๑ 

มีการบริหาร
จัดการตามข้อ ๑ 
และ ๒ 

มีการบริหาร
จัดการครบทุก
ข้อตามรายการ
พิจารณา 

๑.เอกสาร/หลักฐาน
บ่งชี้จ านวนครู/ผู้ดูแล
เด็กและเด็กปฐมวัย 
ได้แก่  
-ทะเบียนเด็กแสดง
จ านวนและอายุของ
เด็ก  
- จ านวนครู/ผู้ดูแลเด็ก
ที่ปฏิบัติงานจริง      
๒.หลักฐานที่แสดงว่ามี
ครูหรือผู้ดูแลเด็ก(ท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์) 
มาช่วยเสริมในการจัด



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  | ๒๑ |   

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 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 

กิจกรรม 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  | ๒๒ |   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย  

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๑.๓.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่าง
เป็นระบบ 
 ๑. จัดท านโยบายและแผนที่ครอบคลุมโครงสร้างอาคาร

บริเวณที่ตั้ง ภายใน ภายนอกอาคาร  วัสดุอุปกรณ์ทุก
ชนิด รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ๒. ปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบและมีการส ารวจ 
ค้นหาจุดเสี่ยง เพ่ือหาแนวทางปอ้งกันและแก้ไขเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง 

 ๓. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 ๔. น าผลจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการ

บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความ
ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 

ไม่มีแผนและไม่มีการ
ปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบ 
 

มีการด าเนินงาน
ตามรายการ
พิจารณาข้อ ๑และ
ข้อ๒ 

มีการด าเนินงาน
ตามรายการ
พิจารณาข้อ ๑,
ข้อ๒และข้อ๓ 

มีการด าเนินงาน
ตามรายการ
พิจารณาครบทุก
ข้อ 

-แผนการจัดการ
ด้านสภาพแวดล้อม
เพ่ือความปลอดภัย
อย่างเป็นระบบ 
-แบบบันทึกการ
ส ารวจค้นหาจุด
เสี่ยง 
-บันทึกการ
ปรับปรุง/พัฒนา
แผนและการ
ด าเนินงาน 

๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
 ๑. โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง มีขอบเขตและ

ทางเข้า-ออกท่ีชัดเจน 
 ๒. บริเวณท่ีตั้งปลอดภัยสะอาดไม่อยู่ใกล้แหล่ง

มลพิษทางอากาศ น้ า ดิน เว้นแต่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

ไม่มีการจัดการตาม
รายการพิจารณา  

มีการด าเนินงาน
ตามรายการ
พิจารณาข้อ ๑ และ
ข้อ๒ 

มีการด าเนินงาน
ตามรายการ
พิจารณาข้อ ๑ 
ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ 

มีการด าเนินงาน
ตามรายการ
พิจารณาครบ  
ทุกข้อ 

-แบบประเมิน
สภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคารเพ่ือ
ความปลอดภัย 
- บันทึก/รายงาน
ผลการด าเนินงาน 
- บันทึกการ
ปรับปรุง/พัฒนา



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  | ๒๓ |   

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๓. ติดตามประเมินผลการส ารวจสม่ าเสมออย่าง
น้อยทุก ๓ เดือน และแก้ไขในส่วนที่มีโอกาสเกิด
อันตรายได้มากอย่างเร่งด่วน 

 ๔. น าผลการประเมิน ปรับปรุง / พัฒนาระยะยาว 

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 ข้อ ๒  
สม่ าเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน และแก้ไขในส่วน
ที่มีโอกาสเกิดอันตรายได้มากอย่างเร่งด่วน 

 ๔. น าผลการประเมินวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง/ 
พัฒนา 

ไม่มีการจัดการตาม
รายการพิจารณา 

มีการจัดการตามข้อ 
๑  ข้อ  และ ข้อ ๒ 

มีการจัดการตาม
ข้อ ๑  ข้อ ๒  ข้อ 
และ ข้อ ๓ 

มีการจัดการครบ
ตามรายการ
พิจารณา 
 

-แบบประเมิน
สภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคารเพ่ือ
ความปลอดภัย 
-แบบคัดกรองความ
เสี่ยงสนามเด็กเล่น 
- 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 ข้อ ๒ 

มีการจัดการตาม
ข้อ ๑  ข้อ ๒ 
และ ข้อ ๓ 
 

มีการจัดการครบ
ตามรายการ
พิจารณา 
 

-แบบบันทึกการ
ประเมินความ
ปลอดภัยภายใน
อาคาร  



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  | ๒๔ |   

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๒. ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ปลอดภัย มีทะเบียน
ควบคุมตรวจสอบสม่ าเสมอให้ใช้งานได้ครบถ้วนไม่
ช ารุด และเป็นปัจจุบัน   

 ๓. ติดตามประเมินการด าเนินงาน ข้อ ๑ และ ข้อ 
๒  สม่ าเสมออย่างน้อยทุก ๓ เดือน และแก้ไขใน
ส่วนที่มีโอกาสเกิดอันตรายได้มากอย่างเร่งด่วน 

 ๔. น าผลการประเมินวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง 
พัฒนา 

 -แบบประเมิน
อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ 
เครื่องใช้เพ่ือความ
ปลอดภัย 
-บันทึก/รายงาน
ผลการด าเนินงาน 
- บันทึกการ
ปรับปรุง/พัฒนา
แผนและการ
ด าเนินงาน 

๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ 
สะอาด เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 
 ๑. ของเล่นปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

(มอก.) และเหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามวัย 
 ๒. มีทะเบียนควบคุมตรวจสอบสม่ าเสมอให้มี

จ านวนเพียงพอเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของ
เด็ก และมีความสะอาดใช้งานได้ครบถ้วนไม่ช ารุด 
และเป็นปัจจุบัน   

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

ไม่มีการจัดการตาม
รายการพิจารณา 

มีการจัดการตาม 
ข้อ ๑  และข้อ ๒ 

มีการจัดการตาม
ข้อ ๑ ข้อ ๒   
และ ข้อ ๓ 
 
 

มีการจัดการครบ
ตามรายการ
พิจารณา 
 

- แบบการประเมิน
ของเล่นและจัดหา
ของเล่นที่ปลอดภัย  
-  บันทึก/รายงาน
ผลการด าเนินงาน 
-  บันทึกการ
ปรับปรุง/พัฒนา
แผนและการ
ด าเนินงาน 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๔. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง/ 
พัฒนาการจัดหาและบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย  
 ๑. ส ารวจการเดินทางของเด็กและวางแผนการ

ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง
ของเด็ก 

 ๒. ให้ความรู้ สร้างวินัยและฝึกทักษะเด็กในการ
เดินทางไป-กลับอย่างปลอดภัย  

 ๓. ปรับปรุงโครงสร้างและการปฏิบัติเพื่อสร้างเสริม
ความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในการ
เดินทางของเด็ก  

 ๔. สร้างความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครองและ
ชุมชน เพ่ือร่วมกันสนับสนุนให้เด็กเดินทางได้อย่าง
ปลอดภัย 

 ๕. มีการประเมินผลการด าเนินงานและพัฒนา
ปรับปรุง 

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 ตรวจสอบการ

เข้า-ออก การรับและส่งเด็ก 
 

ไม่มีมาตรการและ
การด าเนินงานตาม
รายการพิจารณา 

มีการจัดการตาม 
ข้อ ๑ และข้อ ๒ 

มีการจัดการตาม
ข้อ ๑, ๒ และ ๓ 

มีการจัดการครบ
ตามรายการ
พิจารณา 
 

- มีแบบบันทึกการ
บาดเจ็บ 
- บันทึก/รายงาน
ผลการด าเนินงาน 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๒. สร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่ายในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเฝ้าระวังความปลอดภัยของเด็ก
จากบุคคลทั้งภายในและภายนอก เมื่อพบสิ่งที่น่า
สงสัยต้องรายงานให้ครูเวรประจ าวันทราบเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไข 

 ๓. มีการบันทึกและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน 

 ๔. มีการน าผลจากการประเมินไปพัฒนาและ
ปรับปรุง 

- บันทึกการ
ปรับปรุง/พัฒนา
แผนและการ
ด าเนินงาน 

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

เสมือนเกิดเหตุจริงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
 ๓. มีการตรวจสอบประเมินผลการด าเนินการ 
 ๔. น าผลประเมินมาปรับปรุง / พัฒนา 

ไม่มีมาตรการและ
การด าเนินงานตาม
รายการพิจารณา 

 มีการจัดการตาม
ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ 

มีการจัดการตาม
ข้อ ๑ ข้อ ๒ และ 
ข้อ ๓ 

มีการจัดการครบ
ตามรายการ
พิจารณา 
 

มีแบบประเมินแผน
ระบบฉุกเฉิน
ป้องกันอัคคีภัย  
-บันทึก/รายงาน
ผลการด าเนินงาน 
- บันทึกการ
ปรับปรุง/พัฒนา
แผนและการ
ด าเนินงาน    
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔ การจัดการเพือ่ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

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

ส่วนสูง ที่ได้มาตรฐาน ติดตั้งถูกต้อง และมีการฝึกใช้
งานอย่างถูกวิธี 

 ๓. ประเมินการเจริญเติบโตเป็นรายบุคคล อย่างถูกวิธี และมี
การบันทึกข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูงลงในกราฟการเจริญเติบโต
เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 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 าหนัก
และเครื่องวัดส่วนสูง
ตามมาตรฐาน และ
ควรใช้เครื่องชั่ง
น้ าหนักท่ีมีความ
ละเอียด ๐.๑ กิโลกรัม 
และ เครื่องวัดส่วนสูงที่
มีความละเอียด ๐.๑ 
เซนติเมตร 
-เครือ่งวัดส่วนสูงแบบ
นอนส าหรับเด็กเล็ก 
-.หลักฐานแสดงการ
จัดท าบันทึกการ
ตรวจสอบเครื่องมือ 

-หลักฐานแสดงการ
อบรม 
-รายการยา เวชภัณฑ์  
เครื่องมือุปกรณ์ท่ี
จ าเป็น 
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

-การบันทึกข้อมูล
น้ าหนักและส่วนสูง 
และการแปลผลการ
เจริญเติบโต 
-รายการอาหาร
ย้อนหลัง ๑ เดือน และ
ล่วงหน้า ๑ เดอืน 

๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  
 ๑. มีการตรวจสุขภาพอนามัยและร่องรอยการ

บาดเจ็บประจ าวัน   
 ๒. สนับสนุน/จัดการตรวจสุขภาพประจ าปีโดย

บุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๓. มีการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนตั้งแต่แรกรับ 

และทุก ๖ เดือน 
 ๔. มีมาตรการและกิจกรรมป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิด

โรคติดต่อขึ้นรวมทั้งเก็บข้อมูลของโรคติดต่อ 

ไม่มีแผนและ
ด าเนินการตาม
รายการพิจารณา 

มีแผนและ
ด าเนินการตาม
รายการพิจารณา
ตามข้อ ๑ และ ๒  

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

มีแผนและ
ด าเนินการ
ตามรายการ
พิจารณาครบ
ทุกข้อและน า
ข้อมูลการ
ด าเนินงานมา
ปรับปรุง 

-แผนบริหารจัดการ
ตรวจสุขอนามัย
ประจ าวัน ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
-บันทึกการตรวจ
สุขอนามัยประจ าวัน/
ตรวจสุขภาพประจ าปี
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง/
ตามก าหนด 

- ตารางการฉีดวัคซีน   
    ตามแนวทางการป้องกัน

โรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก 
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวัน
ของเด็กท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 
 ๑. มีพ้ืนที่พอเพียงส าหรับการจัดกิจกรรมและกิจวัตร

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

มีบริเวณท่ีจัดให้เด็กรับประทานอาหารที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ 

 ๓. มีพ้ืนที่ส าหรับนอนหลับ เน้นความสะอาด ปลอด-
โปร่ง 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 าเนินการ
ได้ตาม
รายการ
พิจารณา
ครบทุกข้อ 

-มีพ้ืนที่ใช้สอยตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐาน
ความปลอดภัยสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้าน
อาคารและสิ่งแวดล้อม 
-แผนผังพ้ืนที่และการใช้
ของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

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

อุปกรณ์และครุภัณฑ์อย่างเหมาะสมในห้องเรียน 
 ๒. มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์และ

ครุภัณฑ์นอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
 

ไม่มีการจัดพ้ืนที่/
มุมตามรายการ
พิจารณา    

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณา ตามข้อ 
๑ และ ๒ 

 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณา ตาม
ข้อ ๑, ๒  
และ๓ 

ด าเนินการ
ได้ตาม
รายการ
พิจารณา
ครบทุกข้อ 

-มีการจัดมุมเสริมทักษะ/
มุมเสริมประสบการณ์  
-ข้อมูลการประเมิน 
-ภาพหรือวีดิโอที่แสดง
ถึงกิจกรรมที่ท าในมุม
ต่างๆ 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา 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/ที่ล้างมือ อย่าง

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

รับผิดชอบโดยตรง 

ไม่มีการ
ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณาข้อ ๑ 
 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณาข้อ ๑ 
และ ๒ 

ด าเนินการ
ได้ตาม
รายการ
พิจารณา
ครบทุกข้อ 

 -มีการเยี่ยมชมและ
สังเกต 
-มีภาพถ่าย 
 

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

ล้างภาชนะและอุปกรณ์ที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 
 ๒. มีน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด  
 ๓. มีการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะทั้ง

ภายในและภายนอกอาคาร 
 ๔. มีมาตรการป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 

ไม่มีการจัดการ
ระบบสุขาภิบาล 
ที่ถูกสุขลักษณะ 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ตามข้อ ๑ และ ๒  

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณา ตาม
ข้อ ๑, ๒  
และ ๓  

ด าเนินการ
ได้ตาม
รายการ
พิจารณา
ครบทุกข้อ  

-มีการเยี่ยมชมและ
สังเกต 
-มีภาพถ่าย 
 
 
 
 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้
งานของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่าง
สม่ าเสมอ 
 ๑. มีอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวส าหรับเด็ก

ทุกคน 
 ๒. จัดเก็บอย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบ 
 ๓. 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 าเนินการ
ได้ตาม
รายการ
พิจารณา
ครบทุกข้อ 

-มีการเยี่ยมชมและ
สังเกต 
-มีภาพถ่าย 
 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างพ่อแม่/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 าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณาครบ 
ทุกข้อ 

-บันทึกการประชุม  
- ภาพถ่าย  
- บันทึกการจัด
กิจกรรม 
- แผนจัดกิจกรรม
ประจ าปี 
- บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยฯ 
ภายนอกอาคาร  
-เอกสารแผ่นพับ 
ความรู้ต่าง ๆ 
- พ้ืนที่การเรียนรู้
ส าหรับผู้ปกครอง
หรือช่องทางอ่ืนๆ 

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

 

ไม่มีตามรายการ
พิจารณา 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณาข้อ 
๑ และข้อ ๒ 

 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา 
ข้อ ๑, ๒ และ ๓ 
 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณาครบ 
ทุกข้อ 

- บันทึกการประชุม  
- ภาพถ่าย  
- บันทึกการจัด
กิจกรรม 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๒. มีการจัดกิจกรรมที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว
และชุมชนมีส่วนร่วมในโอกาสส าคัญต่างๆ ตาม
ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน 

 ๓. มีการประเมินกิจกรรมเพ่ือน าไปปรับปรุง 
 ๔. มีการสร้างเครือข่ายชุมชน 

- แผนจัดกิจกรรม
ประจ าปี 
- บันทึกข้อมูลการ
สื่อสารกับผู้ปกครอง 

๑.๕.๓ 
 

ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่
ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
 ๑. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร หรือความรู้

ที่หลากหลาย และทันสมัย  
 ๒. มีการประสานเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
พัฒนาการด าเนินงานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๓. มีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และมีสมาชิกใน
ชุมชนสนับสนุนการด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

ไม่มีตามรายการ
พิจารณา 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา   
๑ ข้อ 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา  
๒ ข้อ 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณาครบ 
ทุกข้อ 

- บันทึกการประชุม  
- ภาพถ่าย  
- บันทึกการจัด
กิจกรรม 
- แผนจัดกิจกรรม
ประจ าปี  
 

๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย  
 ๒. คณะกรรมการฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ  

๑ ครั้ง  
 

ไม่มีรายการตาม
การพิจารณา 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา 
ข้อ ๑ และ ๒ 

 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ข้อ ๑, ๒ และ ๓ 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณาครบ  
ทุกข้อ 

- บันทึกหรือรายงาน
การประชุม  
- ภาพถ่าย  



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๓. คณะกรรมการฯ มีบทบาทในการก าหนด
ทิศทาง และบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๔. คณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแล จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการด าเนินงานและประเมินผล   
 ๑. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้อง

กับปรัชญา/หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 ๒. จัดกิจกรรมในแต่ละวันให้พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่าง

รอบด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา  และภาษา การสื่อสาร 

 ๓. จัดกิจกรรมเหมาะสมกับระดับ พัฒนาการตามวัย
ของเด็กและเปิดให้เด็กมีโอกาสท าตามความสนใจ 

 ๔. ประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประจ าวัน  

 ๕. กิจกรรมที่จัดต้องเหมาะสมกับบริบทสังคม และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ๖. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับความจ าเป็น และ
ความต้องการพิเศษของเด็กเป็นรายบุคคล 

 
 

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 ข้อ๑-๓
และอีก ๒ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้และจัด
กิจกรรมตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

- แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้สอดคล้องกับ
ปรัชญาการศึกษา
ปฐมวัย/หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
และมุ่งเน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างรอบด้าน คือ
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และ
ภาษา การสื่อสาร 
- บันทึกผลการจัด
กิจกรรม/บันทึกหลัง
การสอน 
- หลักฐานการ
เรียนรู้ หรือการร่วม

มาตรฐานด้านที ่๒ 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  | ๓๖ |   

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๗. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมของ
คร ูช่วยเหลือเด็กท่ียังไม่เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดประสบการณ์ 

กิจกรรมของเด็ก 
เช่น ผลงานเด็ก 
ภาพถ่าย หรือวีดีโอ 

๒.๑.๒ จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสม
อย่างหลากหลาย  โดยมีการด าเนินการตามรายการ
พิจารณา ดังนี้ 
 ๑. จัดพื้นที่/ มุมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างน้อย ๔ 

พ้ืนที่/มุม คือ มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมติ 
มุมเกมการศึกษา  ที่มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ท่ี
หลากหลายและเพียงพอ   

 ๒. ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้ท ากิจกรรมในทุกพ้ืนที่/มุม
อย่างหมุนเวียน 

 ๓. มีการปรับเปลี่ยนสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ในพ้ืนที่/
มุมให้น่าสนใจ สอดคล้องกับบริบททางสังคม
วัฒนธรรม และหน่วยการเรียนรู้ 

 ๔. มีการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะ
ท ากิจกรรม 

 ๕. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดพื้นที่/มุม 

ไมจ่ัดพ้ืนที่/มุม
ตามรายการ
พิจารณาข้อ ๑-๓ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
พ้ืนที่/มุมตาม
รายการพิจารณา 
ข้อ ๑-๓  

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
พ้ืนที่/มุมตาม
รายการพิจารณา 
ข้อ ๑-๔ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
พ้ืนที่/มุมตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

- มุมเสริมทักษะ/มุม
เสริมประสบการณ์ 
รวมถึงสื่อ วัสดุ และ
อุปกรณ์ที่อยู่ในมุม
ต่างๆ  
- บันทึกพฤติกรรม
ของเด็กในขณะท า
กิจกรรมเป็น
รายบุคคล  
- หลักฐานที่แสดงถึง
การท ากิจกรรมใน
มุมต่างๆ ของเด็ก 
เช่น ภาพถ่าย หรือ
วีดีโอ 
 

๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตาม
ธรรมชาติของเด็กท่ีเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า 
ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

ไม่จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
พัฒนาการทุก

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้าน

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทุก

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้าน

- แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่สอดคล้อง



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  | ๓๗ |   

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๑. จัดกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น 
สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

 ๒. จัดกิจกรรมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใหญ่และ
เด็กอ่ืน ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุข และ
ร่วมมือกันในลักษณะต่างๆ 

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

 ๔. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี การมีวินัย 
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และสร้างทักษะการใช้
ชีวิตประจ าวันตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง  

 ๕. จัดกิจกรรมทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้
ล่วงหน้าและแผนที่ปรับไปเมื่อเกิดสภาพจริงที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้ 

 ๖. จัดกิจกรรมโดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมี
ส่วนร่วมทั้งการวางแผน การสนับสนุนสื่อ แหล่ง
เรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมิน
พัฒนาการ 

 ๗. จัดกิจกรรมให้มีความสมดุลระหว่างผู้ใหญ่ริเริ่ม
กับท่ีเด็กริเริ่ม ในห้องกับนอกห้อง เด็กท าคนเดียวกับ

ด้านอย่าง   
บูรณาการ 

อย่างบูรณาการ 
ตามรายการ
พิจารณา ข้อ ๑-๓  

ด้านอย่าง 
บูรณาการ ตาม
รายการพิจารณา 
ข้อ ๑-๓ และอีก 
๒ ข้อ 

อย่างบูรณาการ 
ตามรายการ
พิจารณาครบ   
ทุกข้อ 

กับการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก 
- บันทึกผลการจัด
กิจกรรม/บันทึกหลัง
การสอน 
- บันทึกการเรียนรู้/
การท ากิจกรรมของ
เด็กเป็นรายบุคคล 
- หลักฐานการเรียนรู้ 
หรือการร่วมกิจกรรม
ของเด็ก เช่น ผลงาน
เด็ก ภาพถ่าย หรือ
วีดิโอ 
 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  | ๓๘ |   

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

ท าเป็นกลุ่ม กิจกรรมตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้กับเด็ก
ท 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 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามความสนใจทั้งในห้องและ
นอกห้อง 

 ๓. มีการใช้สื่อเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ปฏิสัมพันธ์ เด็กมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
ครู กับเพ่ือนเด็กด้วยกัน  

 ๔. จัดให้เด็กได้ใช้สื่อ/ อุปกรณ์/ เทคโนโลยี ที่เป็น
เครื่องมือเครื่องใช้ในการท ากิจกรรม และมีสภาพพร้อม
ใช้งาน มีปริมาณเพียงพอและปลอดภัยส าหรับเด็ก 

 ๕. ใช้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
ตลอดจนผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชน เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

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 

- มีการใช้สื่อ
หลากหลายที่
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก  
- แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ระบุการใช้
สื่อที่หลากหลาย 
- หลักฐานที่แสดงถึง
การใช้สื่อที่
หลากหลายที่
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก เช่น ภาพถ่าย 
หรือวีดีโอ 
- ทะเบียนสื่อและ
เทคโนโลยี 
- การจัด
สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  | ๓๙ |   

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๖. จัดให้เด็กมีโอกาสออกแบบ ท าสื่อ สร้างของเล่น
อย่างเหมาะสมกับวัย ได้เล่นและฝึกเก็บของเข้าท่ี
ภายใต้การดูแลของครู/ ผู้ดูแลเด็ก 

ห้องเรียน 
- หลักฐานที่แสดงถึง
การใช้แหล่งเรียนรู้
หลากหลาย
สอดคล้องกับหน่วย
การเรียน บริบท
สังคม วัฒนธรรม
ท้องถิน่ และความ
สนใจของเด็ก เช่น 
ภาพถ่าย หรือวีดีโอ 

๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้
ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ   
โดยมีการด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. มีการสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก และ

บันทึกเป็นรายบคุคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี  
และสรุปผลการประเมินและรายงานผลให้ผู้ปกครอง
ทราบอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง 

 ๒. จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
น ามาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กต่อไป
อย่างได้ผล  

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่
ประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ตามรายการ
พิจารณา 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
ประเมินพัฒนาการ
เด็กเป็นรายบุคคล
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยน า
ผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาเด็ก
ทุกคน ตามรายการ
พิจารณา ๑-๓ ข้อ  

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
ประเมิน
พัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคล
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดย
น าผลการ
ประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาเด็กทุก
คน ตามรายการ
พิจารณา ๑-๓ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
ประเมิน
พัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคล
ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดย
น าผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนา
เด็กทุกคน ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

-แบบประเมินเฝ้า
ระวังพัฒนาการเด็ก
รายบุคคล DSPM 
(ทารกแรกเกิดถึง
อายุ ๕ปี) 
- แบบบันทึก
พฤติกรรมเด็ก
รายบุคคลและราย
กิจกรรม 
- บันทึกผลการ
ประเมินพัฒนาการ
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

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

 ๔. น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็กตามระดับ
พัฒนาการ  ความถนัดและความสนใจ ให้การชว่ยเหลือ 
และแก้ปัญหาในเรื่องที่เด็กยังล่าช้า หรือมีอุปสรรค 

 ๕. มีระบบการบันทึก ประเมินผล  รายงานผล และส่งต่อ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 ๖. มีการสื่อสารเกี่ยวกับพัฒนาการให้ผู้ปกครองทราบ 
และร่วมมือส่งเสริม พัฒนา และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
เด็กร่วมกันทั้งบ้านและสถานพัฒนาเด็ก/โรงเรียน 

และอีก ๒ ข้อ เด็ก  
- สมุดรายงาน
ประจ าตัวเด็ก 
- บันทึกสภาพ
ปัญหาและการแก้ไข
ของเด็ก เด็กกลุ่ม
เสี่ยง/ด้อยโอกาส 
-แฟ้มสะสมผลงาน
เด็ก 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  | ๔๑ |   

ตัวบ่งชี้ ๒.๒  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล
ประกอบการ

พิจารณา 
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 และมีเมนูอาหารที่
หลากหลายมีคุณค่าทางโภชนาการไม่ซ้ ากันในรอบ 
๑ สัปดาห์ 

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

 ๔. ส ารวจ และบันทึกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกิน
อาหารของเด็ก เช่น เด็กที่แพ้อาหาร แพ้นมวัว เด็กที่มี
น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ ฯลฯ และดูแลให้เด็กได้รับ
ประทานอย่างเหมาะกับความจ าเป็นของเด็ก   

 ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารที่เหมาะสม และสุขนิสัยการกินที่ดีให้กับเด็ก 

 

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่
ดูแลให้เด็ก
รับประทาน
อาหาร ที่ครบถ้วน 
๕ กลุ่มอาหารใน
ปริมาณที่เพียงพอ 
และหรือไม่
ส่งเสริมให้มี
พฤติกรรมการกิน
ที่เหมาะสม ไม่จัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้
เด็กรู้คุณค่าอาหาร
ต่างๆ  

ครู/ผู้ดูแลเด็กดูแลให้
เด็กรับประทาน
อาหาร ที่ครบถ้วน ๕ 
กลุ่มอาหารใน
ปริมาณที่เพียงพอ 
ส่งเสริมให้มี
พฤติกรรม  การกินที่
เหมาะสม จัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้เด็ก
รู้คุณค่าอาหารต่างๆ 
ตามรายการพิจารณา 
๑-๓ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กดูแล
ให้เด็กรับประทาน
อาหาร ที่ครบถ้วน 
๕ กลุ่มอาหารใน
ปริมาณที่เพียงพอ 
ส่งเสริมให้มี
พฤติกรรม  การกิน
ที่เหมาะสม จัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้เด็ก
รู้คุณค่าอาหารต่างๆ 
ตามรายการ
พิจารณา ๔-๖ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
ดูแลให้เด็ก
รับประทาน
อาหาร ที่
ครบถ้วน ๕ 
กลุ่มอาหารใน
ปริมาณที่
เพียงพอ 
ส่งเสริมให้มี
พฤติกรรม  การ
กินที่เหมาะสม 
จัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้
เด็กรู้คุณ
ค่าอาหารต่างๆ 
ตามรายการ
พิจารณาครบ
ทุกข้อ 

- แผนการจัด
อาหารให้เด็กในแต่
ละวัน  
- ปริมาณอาหารใน
ถาดส าหรับเด็กทุก
คนตามความ
เหมาะสมตามวัย
ทุกคน 
- คุณภาพของ
อาหาร และน้ าดื่ม
ที่จัดบริการให้กับ
เด็ก  
- ความสะอาด
สถานที่รับประทาน
อาหารของเด็ก 
ความสะอาดและ
สภาพพร้อมใช้งาน
ของภาชนะใส่อาหาร
และบรรจุน้ า และ
แก้วน้ าส าหรับเด็ก 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล
ประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๖. ดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติกิจวัตรและกิจกรรม
ประจ าวัน เพ่ือให้เด็กมีเจตคติและพฤติกรรมที่         
พึงประสงค์ในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
ปริมาณที่เหมาะสม  มีมารยาทและสุขนิสัยที่ดี   

 ๗. จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้เด็กเรียนรู้
ประโยชน์และคุณค่าของอาหาร  สุขนิสัยที่ดีและ
มารยาทในการรับประทานอาหาร  การท าอาหาร และ
หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโทษต่อร่างกาย  

- แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้
- 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. มีการส่งเสริมสุขนิสัยที่ดีให้กับเด็กใน

ชีวิตประจ าวันด้านการกิน การล้างมือ การแปรง-
ฟัน การเล่น การนอน การรักษาความสะอาด และ
การป้องกันการติดเชื้อ 

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

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

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้เด็ก
ได้ลงมือปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันอย่าง
ถูกต้อง ด้านการกิน 
การล้างมือ การแปรง
ฟัน การเล่น การ
นอน และการรักษา
ความสะอาด การ
ป้องกันการติดเชื้อ 
การป้องกันอุบัติภัย
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้เด็ก
ได้ลงมือปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันอย่าง
ถูกต้อง ด้านการกิน 
การล้างมือ การ
แปรงฟัน การเล่น 
การนอน และการ
รักษาความสะอาด 
การป้องกันการติด
เชื้อ การป้องกัน
อุบัติภัยต่อตนเอง

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
จัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้
เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน
อย่างถูกต้อง 
ด้านการกิน 
การล้างมือ การ
แปรงฟัน การ
เล่น การนอน 
และการรักษา
ความสะอาด 

-เด็กมีสุขนิสัยที่ดี
ในชีวิตประจ าวัน
ด้านการกิน การ
ล้างมือ การแปรง
ฟัน การเล่น การ
นอน การรักษา
ความสะอาด และ
การป้องกันการติด
เชื้อ 
-แผนการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
สุขนิสัยที่ดีให้กับ
เด็กด้านการกิน 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล
ประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๓. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กเรียนรู้การระมัดระวัง
ตัวเองให้ปลอดภัย และไม่เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน จาก
อุบัติเหตุที่อาจเกดิขึ้นในชีวิตประจ าวันจากการเล่น
และการท ากิจกรรม   

 ๔. การสร้างข้อตกลงและดูแลให้เด็กปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเพ่ือความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ด้วยการให้
เหตุผล  เพ่ือให้เด็กมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติและให้
ความร่วมมือ 

 ๕. การจัดกิจกรรม การสร้างสถานการณ์จ าลอง เพ่ือให้
เด็กรู้จักขอความช่วยเหลือ และปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 
เมื่อเผชิญกับภัยและอันตราย ทั้งภัยจากคนแปลกหน้า 
การพลัดหลง  ไฟไหม้ รวมทั้งภยัพิบัติจากธรรมชาติ 

อุบัติภัยต่อตนเอง
และผู้อ่ืน และภัย
จากคนแปลกหน้า 

และภัยจากคนแปลก
หน้า ตาม รายการ
พิจารณา ๑-๒ ข้อ 

และผู้อ่ืน และภัย
จากคนแปลกหน้า 
ตาม รายการ
พิจารณา ๓-๔ ข้อ 

การป้องกันการ
ติดเชื้อ การ
ป้องกันอุบัติภัย
ต่อตนเองและ
ผู้อื่น และภัย
จากคนแปลก
หน้า ตาม
รายการ
พิจารณาครบ
ทุกข้อ 

การล้างมือ การ
แปรงฟัน การเล่น    
การนอน การ
รักษาความสะอาด 
โดยเน้นให้เด็กลง
มือปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง 
-แผนการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้เด็ก
เรียนรู้การ
ระมัดระวังตัวเองให้
ปลอดภัย และไม่
เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
จากอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันจาก
การเล่นและการท า
กิจกรรม ภัยพิบัติ 
ภัยธรรมชาติ และ
คนแปลกหน้า  
 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล
ประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

-บันทึกผลการจัด
กิจกรรม/บันทึก
หลังการสอน 
-หลักฐานการ
เรียนรู้ หรือการ
ร่วมกิจกรรมของ
เด็ก เช่น ภาพถ่าย 
หรือวีดีโอ 
-หลักฐานการจัด
กิจกรรม/เอกสาร 
ที่ช่วยให้เกิดการ
สร้างความร่วมมือ
ระหว่างบ้านและ
โรงเรียนในการ
ปลูกฝังสุขนิสัยที่ดี
ให้กับเด็ก 

๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของ
ร่างกาย ฟันและช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการ
บาดเจ็บ  โดยมีการด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 
 
 

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่
ตรวจสุขภาพ
อนามัยและความ
สะอาดของ
ร่างกายและช่อง

คร/ูผู้ดูแลเด็กตรวจ
สุขภาพอนามัยและ
ความสะอาดของ
ร่างกายและช่องปาก
ประจ าวัน ตาม

คร/ูผู้ดูแลเด็กตรวจ
สุขภาพอนามัยและ
ความสะอาดของ
ร่างกายและช่อง
ปากประจ าวัน ตาม

คร/ูผู้ดูแลเด็ก
ตรวจสุขภาพ
อนามัยและ
ความสะอาด
ของร่างกายและ

-บันทึกการตรวจ
สุขภาพอนามัยและ
ความสะอาดของ
ร่างกายประจ าวัน
ของเด็กทุกคน เช่น 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล
ประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๑. มีการตรวจสุขภาพอนามัยและความสะอาดของ
ร่างกายประจ าวันของเด็กทุกคน เช่น การตรวจผม 
ตรวจเล็บ ส ารวจและสังเกตอาการเจ็บปว่ยของเด็ก 

 ๒. มีการบันทึกผลการตรวจสุขภาพ ความสะอาด
ของร่างกาย การตรวจคัดกรองสุขภาพ และแบบ
บันทึกสุขภาพช่องปาก  

 ๓. เมื่อพบเด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพหรือเจ็บป่วยมีการ
ดูแลเด็กเบื้องต้น แยกเด็กที่เจ็บป่วย และแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบ 

 ๔. มีการบันทึกการเจบ็ป่วยของเด็กเป็นรายบุคคล  
 ๕. มีการให้ความชว่ยเหลือ และให้การดูแลอย่าง

ใกล้ชิด ส าหรับเด็กที่บาดเจ็บ หรือที่มีอาการป่วย 

ปากประจ าวัน รายการพิจารณา     
๑-๒ ข้อ 

รายการพิจารณา   
๓-๔ ข้อ 

ช่องปาก
ประจ าวัน    
ตามรายการ
พิจารณาครบ
ทุกข้อ 

การตรวจผม ตรวจ
เล็บ ส ารวจและ
สังเกตอาการ
เจ็บป่วยของเด็ก 
-บันทึกการตรวจ
คัดกรองสุขภาพ 
และสุขภาพช่อง
ปากของเด็ก
รายบุคคล  
-บันทึกการเจ็บป่วย
ของเด็กเป็น
รายบุคคล และการ
ดูแลเบื้องต้น (หมาย
เหตุ ให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขตรวจ
หรือแจ้งผู้ปกครอง
ให้พาไปตรวจ) 

๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล 
บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 
 

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่
เฝ้าระวังติดตาม 
และบันทึกการ
เจริญเติบโตของ

ครู/ผู้ดูแลเด็กเฝ้าระวัง
ติดตามการ
เจริญเติบโตของเด็ก
เป็นรายบุคคล  ตาม 

ครู/ผู้ดูแลเด็กเฝ้า
ระวังติดตามการ
เจริญเติบโตของเด็ก
เป็นรายบุคคล ตาม

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
เฝ้าระวังติดตาม
การเจริญเติบโต
ของเด็กเป็น

-บันทึกการ
เจริญเติบโตของ
เด็กเป็นรายบุคคล 
ทุก ๓ เดือน  
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล
ประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๑. การติดตามและบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก
เป็นรายบุคคล ทุก ๓ เดือน 

 ๒. บันทึกลงในกราฟน้ าหนักตามอายุ  ส่วนสูงตามอายุ  
น้ าหนักตามส่วนสูง  และแปลผลภาวะโภชนาการ  

 ๓. มีการให้ค าแนะน า/ความรู้ด้านโภชนาการที่
สอดคล้องกับการเจริญเติบโต  ภาวะโภชนาการ
ของเด็กแก่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก 

 ๔. น าผลการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโตมาปรับ
การจัดอาหารให้เหมาะสมกับเด็ก 

 ๕. มีแผนการแก้ปัญหาเด็กเตี้ย ผอม อ้วนกว่า
มาตรฐานอย่างเป็นระบบ 

เด็ก  รายการพิจารณาข้อ 
๑-๒  

รายการพิจารณา  
๑-๔ ข้อ 

รายบุคคล ตาม
รายการ
พิจารณาครบ
ทุกข้อ 

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

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

ก าหนด 
 ๒. มีบันทึกผลการตรวจสุขภาพตามก าหนดเป็น

รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. มีการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กท่ีมี

ปัญหาสุขภาพ และส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ มี
การบันทึกการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กท่ีมี
ปัญหาสุขภาพ (ซึ่งรวมทั้งการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ) 

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่มี
การตรวจและ
บันทึกการตรวจ
สุขภาพเด็ก  

ครู/ผู้ดูแลเด็กเฝ้าระวัง
ติดตามส่งเสริม 
บันทึกการตรวจ
สุขภาพ ตามรายการ
พิจารณา ๑-๒ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กเฝ้า
ระวังติดตาม ส่งเสริม 
บันทึก และ
ช่วยเหลือการตรวจ
สุขภาพ ตามรายการ
พิจารณา ๓-๔ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็ก
เฝ้าระวังติดตาม 
ส่งเสริม บันทึก 
และช่วยเหลือ
การตรวจสุขภาพ 
ตามรายการ
พิจารณาครบ
ทุกข้อ 

-การวางแผนการ
ส่งเสริมให้เด็ก
ได้รับการตรวจ
สุขภาพตาม
ก าหนด 
-แบบบันทึกการให้
ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นกับเด็กที่มี
ปัญหาสุขภาพ 
และวิธีช่วยเหลือ 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา ข้อมูล
ประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

  ๔. ครู/ ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาประวัติและบันทึกสุขภาพ
เด็กในความดูแล  เพื่อปฏิบัติต่อเด็กได้อย่าง
เหมาะสม 

 ๕. ครู/ ผู้ดูแลเด็กสามารถสังเกต  ค้นพบเมื่อเด็กมี
อาการผิดปกติ และให้การช่วยเหลือในกรณีที่เด็กมี
โรคประจ าตัว หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

 ระยะตามก าหนดที่ระบุในสมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก 

-ข้อมูลการส่งต่อ
บุคลากรทาง
การแพทย์  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร  

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

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

พัฒนาการด้านการคิด และสติปัญญา 
 

ครู/ผู้ดูแลไมจ่ัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านการคิด และ
สติปัญญา การ
แก้ปัญหา 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านการคิด และ
สติปัญญา การ
แก้ปัญหา 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
การคิด และ
สติปัญญา การ

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ที่
ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านการคิด และ
สติปัญญา การ
แก้ปัญหา 

-แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านการ
คิด ทักษะ
กระบวนการคิด 
จินตนาการ และ
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๒. มีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
ผ่านการเล่นอย่างอิสระ  

 ๓. มีการส่งเสริมให้เด็กได้แก้ปัญหาด้วยตนเองใน
ชีวิตประจ าวัน 

 ๔. การสร้างบรรยากาศให้เด็กรู้สึกอบอุ่น กล้าคิดกล้า
ท า ครูมีท่าทีและค าถามกระตุ้นการคิด  และครู
ยอมรับความคิดและผลงานของเด็กที่แตกต่างแต่ละ
คน ไม่เปรียบเทียบ ไม่ตีค่า หรือตัดสินผลงานเด็ก 

 ๕. เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิด ผ่านการเล่นอย่างอิสระและได้น าเสนอผลงาน 
และมีพ้ืนที่จัดแสดงของเด็ก 

 ๖. การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ ที่หลากหลาย
เอ้ือต่อการส่งเสริม กระตุ้นการคิด ค้นคว้าและลงมือ
ท าของเด็ก  และสื่อที่สนับสนุนการท ากิจกรรมและ
สร้างผลงานของเด็ก  

 

จินตนาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
และหรือไม่ยอมรับ
ความคิดและผลงาน
ที่แตกต่างของเด็ก  

จินตนาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
และยอมรับความคิด
และผลงานที่
แตกต่างของเด็ก 
ตามรายการ
พิจารณา ๑-๓ ข้อ 

แก้ปัญหา 
จินตนาการ 
ความคิด
สร้างสรรค์ และ
ยอมรับความคิด
และผลงานที่
แตกต่างของเด็ก 
ตามรายการ
พิจารณา ๔-๕ ข้อ 

จินตนาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
และยอมรับ
ความคิดและ
ผลงานที่แตกต่าง
ของเด็ก ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

ความคิดสร้างสรรค์ 
-กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้เด็กพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด
ผ่านการเล่นอย่าง
อิสระ 
-บันทึกผลการจัด
กิจกรรม/บันทึก
หลังการสอน 
-บทบาทครูในขณะ
จัดกิจกรรมให้กับ
เด็ก ที่สนับสนุนให้
เด็กคิดและลงมือ
ท า เช่น การใช้
ค าถามกระตุ้นให้
คิด การให้อิสระใน
การคิดและการลง
มือท างาน การ
ยอมรับความคิด
และผลงานที่
แตกต่าง 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

-การจัด
สภาพแวดล้อม   
สื่อ อุปกรณ์ และ
พ้ืนที่แสดงผลงาน
ของเด็ก  
-หลักฐานการ
เรียนรู้ หรือการร่วม
กิจกรรมของเด็ก 
เช่น ภาพถ่าย หรือ
วีดิโอ 

๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อ
เด็ก เพ่ือการสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ 
เล่าและสนทนาตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ  โดยมีการ
ด าเนินการตามรายการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. ให้เด็กได้สื่อสารความต้องการด้วยภาษาท่าทาง 

ภาษาพูด และได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม   
ตามวัย   

 ๒. มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาที่
หลากหลาย โดยเริ่มจากภาษาแม่/ภาษาถิ่นก่อน แล้ว
จึงใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านประสบการณ์การ
เรียนรู้และการเล่น 

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่จัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ทาง
ภาษาท่ีหลากหลาย 
ทั้งภาษาท่าทาง 
และภาษาพูด และ
หรือไม่จัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาทักษะ
การฟัง และการพูด
ให้กบัเด็ก 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ทาง
ภาษาท่ีหลากหลาย 
ทั้งภาษาท่าทาง 
และภาษาพูด และ
จัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการฟัง 
และการพูดให้กับ
เด็กตามรายการ
พิจารณา ๑-๒ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ทาง
ภาษาท่ี
หลากหลาย ทั้ง
ภาษาท่าทาง และ
ภาษาพูด และจัด
กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการ
ฟัง และการพูด
ให้กับเด็กตาม

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ทาง
ภาษาท่ีหลากหลาย 
ทั้งภาษาท่าทาง 
และภาษาพูด และ
จัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการ
ฟัง และการพูด
ให้กับเด็กตาม
รายการพิจารณา

-ขณะท ากิจกรรมที่
ครเูปิดโอกาสให้
เด็กได้พูด ได้แสดง
ความคิดเห็น และ
ท่าทีในการ
ตอบสนองของครู 
และการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการให้เด็ก
ได้ฟังและพูด 
-แผนการจัด
ประสบการณ์การ
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๓. มีการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะการฟัง การพูดผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย การจัดกิจกรรมมีลักษณะการบูรณาการ 
สนุกสนานและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษา 

 ๔. ครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นแบบอย่างของผู้ฟัง และผู้พูดที่ดี 
ทั้งด้านการใช้ภาษา และมารยาทที่ดีในการฟังและพูด 

 ๕. มีการใช้สื่อ และการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
ทักษะการฟัง และการพูดให้กับเด็กอย่างเหมาะสม  

 ๖. มีการส ารวจความสามารถในการพูด การได้ยิน  
หากพบว่ามีเด็กท่ีมีปัญหาหรือความบกพร่องในการ
ฟังและการพูด มีการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
ตามความต้องการจ าเป็นของเด็ก และแนะน า
ผู้ปกครอง/หรือส่งต่อ ให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือ
วินิจฉัยและให้ความช่วยเหลือต่อไป 
 

รายการพิจารณา 
๓-๕ ข้อ 

ครบทุกข้อ เรียนรู้ที่ส่งเสริม
ทักษะทางภาษา 
ด้านการฟัง และ
การพูด 
-บันทึกผลการจัด
กิจกรรม/บันทึก
หลังการสอน 
-ร่องรอย/หลักฐาน
การเรียนรู้ หรือการ
ร่วมกิจกรรมของ
เด็ก เช่น ผลงาน
ของเด็ก ภาพถ่าย 
หรือวีดีโอ 
-สื่อ และจัด
สภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมทักษะการ
ฟัง และการพูด
ให้กับเด็ก 
-แบบบันทึกค าพูด
ของเด็ก เช่น กรณี
เด็กพูดช้า 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะ
การดูภาพ  ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น 
ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของ
การพูด และการอ่านที่ถูกต้อง  โดยมีการด าเนินการตาม
รายการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. เด็กเลือกอ่านหนังสือในมุมหนังสือ หรือสถานที่

ที่ครูจัดไว้ให้อย่างอิสระ  มีความรู้สึกมั่นใจที่จะอ่าน
และสื่อสารความคิด ความต้องการ และความรู้สึก 
ผ่านการพูด วาดรูป หรือขีดเขียนอย่างเหมาะสม
ตามวัยและระดับพัฒนาการ 

 ๒. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การอ่านและ
การเขียนเบื้องต้น มีลักษณะการบูรณาการผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย ด้วยการออกแบบกิจกรรมให้
ความส าคัญกับการเรียนรู้การอ่านและเขียนอย่างมี
ความสุข และมีความหมายต่อเด็ก 

 ๓. การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้  
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนการอ่านและการ
เขียน  อยู่บนพื้นฐานของพัฒนาการและธรรมชาติ
การเรียนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัย  

 ๔. การจัดกิจกรรมที่เน้นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการ
ใช้ภาษาอย่างมีความสุขและมีความหมายต่อเด็ก  

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่จัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้เด็ก
มีทักษะการอ่าน 
การเขียนเบื้องต้น 
และหรือไม่ปลูกฝัง
ให้เด็กมีนิสัย      
รักการอ่าน  

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้เด็ก
มีทักษะการอ่าน 
การเขียนเบื้องต้น 
และปลูกฝังให้เด็กมี
นิสัยรักการอ่าน 
ตามรายการ
พิจารณา ๑-๒ ข้อ 

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

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

-แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริม
ทักษะทางภาษา 
ด้านการอ่านและ
การเขียน  
-บันทึกผลการจัด
กิจกรรม/บันทึก
หลังการสอน 
-หลักฐานการ
เรียนรู้ หรือการร่วม
กิจกรรมของเด็ก 
เช่น ผลงานของเด็ก 
ภาพถ่าย หรือวีดิโอ 
-สื่อ และจัด
สภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมทักษะการ
อ่านและการเขียน
ให้กับเด็ก 
-แบบบันทึกการ
อ่านและการเขียน
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

การเป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี มากกว่าการเน้นความ
สมบูรณ์แบบของการอ่านและเขียน  

 ๕. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการ
อ่าน การสร้างความคุ้นเคยและการเห็นคุณค่าของ
การอ่านและการเขียน โดยบูรณาการการอ่านการ
เขียนสู่กิจกรรมประจ าวัน  

 ๖. มีการใช้สื่อ และการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
ทักษะการอ่านและการเขียนเบื้องต้นให้กับเด็ก
อย่างเหมาะสม จัดเตรียมกระดาษ เครื่องเขียน ให้
เด็กเลือกเขียนอย่างอิสระตามความต้องการ และ
ครู/ผู้ดูแลเด็กเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการอ่านและ
การเขียนให้กับเด็ก 

 ๗. มีการประเมินความสามารถตามวัยในการอ่าน 
การเขียนภาพและสัญลักษณ์ของเด็ก  หากพบว่ามี
เด็กท่ีมีปัญหาในการอ่านและการเขียน ต้องให้
ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และแนะน าผู้ปกครอง
หรือส่งต่อแพทย์/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
 
 
 
 

ของเด็กเป็น
รายบุคคล 
-แผนการจัด
กิจกรรม/โครงการ
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
นิสัยรักการอ่าน 
 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  | ๕๓ |   

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

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

เด็ก บุคคล สถานที่ สิ่งต่างๆ และธรรมชาติรอบตัว  
สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของเด็ก ยืดหยุ่นและพร้อม
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความสนใจและความ
ต้องการของเด็ก 

 ๒. การจัดกิจกรรมมุ่งให้เด็กมีความกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้ สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว และเรียนรู้กระบวนการ
แสวงหาความรู้ หาค าตอบในสิ่งที่สงสัย  ผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย  

 ๓. การใช้สื่อ / อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ บริบท
สังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และความสนใจของเด็ก 

 ๔. จัดพื้นที่และโอกาสให้เด็กทุกคนได้น าเสนอสิ่งที่
เด็กเรียนรู้ และผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของเด็ก 

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่จัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้เด็ก
มีความรู้เกี่ยวกับตัว
เด็ก บุคคล และ
สถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติรอบตัว 
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
ด้วยวิธีการที่
เหมาะสมกับวัย 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ให้เด็ก
มีความรู้เกี่ยวกับตัว
เด็ก บุคคล และ
สถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติรอบตัว สิ่ง
ต่างๆ รอบตัวเด็ก
ด้วยวิธีการที่
เหมาะสมกับวัย 
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 และสถานที่
แวดล้อมธรรมชาติ
รอบตัว สิ่งต่างๆ 
รอบตัวเด็กด้วย
วิธีการที่เหมาะสม
กับวัย ตามรายการ
พิจารณาครบทุกข้อ 

-แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้เด็กมี
ความรู้เกี่ยวกับตัว
เด็ก บุคคล และ
สถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติรอบตัว 
สิ่งต่างๆ รอบตัว 
-การจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย และ
เหมาะสมกับเด็ก  
-บันทึกผลการจัด
กิจกรรม/บันทึก
หลังการสอน 
-ร่องรอย/หลักฐาน
การเรียนรู้ หรือการ
ร่วมกิจกรรมของ
เด็ก เช่น ผลงาน
ของเด็ก ภาพถ่าย 
หรือวีดีโอ 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

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

ทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ 
 ๒. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้าน

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
 ๓. การน าความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้าน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ 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/ผู้ดูแลเด็กไม่จัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์ด้าน
ทักษะคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
ให้กับเด็ก ตาม
รายการพิจารณา
ครบทกุข้อ 

-แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ส่งเสริม 
-การจัดกิจกรรมที่
ทักษะคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 
-บันทึกผลการจัด
กิจกรรม/บันทึก
หลังการสอน 
-หลักฐานการ
เรียนรู้ หรือการร่วม
กิจกรรมของเด็ก 
เช่น ผลงานของเด็ก 
ภาพถ่าย หรือวีดีโอ 
-แบบบันทึกทักษะ
ทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
ของเด็กเป็น
รายบุคคล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 
๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

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

ความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างบรรยากาศที่
ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์  เห็น
คุณค่าและมีความภาคภูมิใจในตนเอง   

 ๒. ให้แรงเสริมทางบวกต่อพฤติกรรมที่ดี ชมเชย 
ให้ก าลังใจอย่างสม่ าเสมอ ทั้งจากครู/ผู้ดูแลเด็ก
และจากกลุ่มเพ่ือน 

 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
ความสัมพันธ์ที่มั่นคง
ทางบวกระหว่าง
ผู้ใหญ่กับเด็ก เด็กกับ
เด็ก และส่งเสริมให้
เด็กกล้าแสดงออก 
รับรู้เกี่ยวกับตนเอง มี
ความมั่นใจ และ
แสดงอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ตาม
รายการพิจารณา   
๑-๒ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่
มั่นคงทางบวก
ระหว่างผู้ใหญ่กับ
เด็ก เด็กกับเด็ก 
และส่งเสริมให้เด็ก
กล้าแสดงออก รับรู้
เกี่ยวกับตนเอง มี
ความมั่นใจ และ
แสดงอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม 
ตามรายการ
พิจารณา ๓-๔ ข้อ 

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

- ครู/ผู้ดูแลเด็กกับ
เด็ก เด็กกับเด็กมี
สร้างความสัมพันธ์
ที่มั่นคงทางบวก 
- มีการให้แรงเสริม
ทางบวกต่อ
พฤติกรรมที่ดี 
ชมเชย ให้ก าลังใจ 
และรับฟังเด็ก 
- มีการจัดกิจกรรม
ที่ช่วยให้เด็ก
สามารถรับรู้
เกี่ยวกับตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้า
แสดงออก และ
แสดงอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสมตาม
วัย 
- มีการจัดกิจกรรม
กลุ่มท่ีช่วยให้เด็กได้
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๕. จัดกิจกรรมที่เด็กได้พัฒนาการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครู/ผู้ดูแลเด็ก เด็ก
ต่อเด็ก และจัดการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม 

เรียนรู้เกี่ยวกับการ
เล่นและการท างาน
ร่วมกับเพื่อน   
- แผนการจัด
ประสบการณ์มี
ขั้นตอนที่เด็กได้
สะท้อนการ
ประเมินการท างาน 
หรือผลงานของเด็ก 

๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข  แจ่มใส  ร่าเริง มี
ความรู้สึกดีต่อตนเอง  แสดงออกด้านอารมณ์โดยผ่านการ
เคลื่อนไหวร่างกาย  ศิลปะ  ดนตรี  ตามความสนใจและ
ความถนัด  โดยมีการด าเนินการตามรายการพิจารณา 
ดังนี้ 
 ๑. จัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนได้แสดงออกทาง

อารมณ์  อย่างอิสระ  โดยครู/ ผู้ดูแลเด็ก  ยิ้ม
แย้มแจ่มใส เอาใจใส่ในการเสนอ สนองกับเด็ก 
และสนใจในสิ่งที่เด็กท า 

 ๒.  ครูจัดให้เด็กมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  
ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามความสนใจและความถนัด 

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

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้
เด็กมีความสุข  
แจ่มใส ร่าเริง  มี
ความรู้สึกดีต่อตนเอง 
แสดงอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ตาม
รายการพิจารณา    
๑-๒ ข้อ 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้
เด็กมีความสุข  
แจ่มใส ร่าเริง  มี
ความรู้สึกดีต่อ
ตนเอง แสดง
อารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ตาม
รายการพิจารณา 
๓-๔ ข้อ 

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

- จากการสอบถาม
ครู/ ผู้ดูแลเด็ก/ 
เพ่ือนร่วมงาน/ 
เด็ก/ ผู้ปกครอง  
- แผนการจัด
ประสบการณ์มี
ขั้นตอนที่เด็กได้
สะท้อนการ
ประเมินการท างาน 
หรือผลงานของเด็ก 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๓. ครูให้โอกาสเด็กได้ชื่นชมผลงานของตนเอง
และผู้อ่ืน  เพื่อสร้างความสุขและความภูมิใจใน
ตัวเอง 

 ๔. ครูเป็นแบบอย่างที่ดีควบคุมการแสดงออก
ทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งทางสีหน้า 
ท่าทาง 

 ๕. ครู/ ผู้ดูแลเด็ก น าผลการประเมินหลังจากจัด
กิจกรรมมาพิจารณาปรับปรุงวิธีการที่จะให้การ
ช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีความสุข/ ไม่ร่าเริง 

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

ให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตามวัย โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้   

 ๒. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยให้เด็กได้ลง
มือท า ได้คิดเชิงเหตุผลทางจรยิธรรม และน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 

 

ครู/ผู้ดูแลเด็กไม่จัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์เพ่ือ
ปลูกฝังให้เด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามวยั 

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์เพ่ือ
ปลูกฝังให้เด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามวยั ตาม
รายการพิจารณา ๑-
๒ ข้อ 

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

ครู/ผู้ดูแลเด็กจัด
กิจกรรมและ
ประสบการณ์เพ่ือ
ปลูกฝังให้เด็กมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามวยั 
ตามรายการ
พิจารณาครบทุก
ข้อ 

-แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้เพ่ือปลูกฝังให้
เด็กมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
ตามวัย การเป็นผู้น า 
และผู้ตามที่ด ี
-บันทึกผลการจัด
กิจกรรม/บันทึก
หลังการสอน 
-หลักฐานการ



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา 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
หนา้ทีต่ามวิถีประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม  

เรียนรู้ หรือการร่วม
กิจกรรมของเด็ก 
เช่น ผลงานของเด็ก 
ภาพถ่าย หรือวีดีโอ 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

 
ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วง
ปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศท่ีเป็นมิตร 
 
 

ไม่มีตามรายการ
พิจารณา 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ได้ ข้อ ๑, ๒ และ
ข้อ ๓ 

ด าเนินการได้
ตามรายการ
พิจารณาข้อ ๑ 
๒, ๓ และ    
ข้อ ๔ 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ครบทุกข้อ 

-ก าหนดการ
ปฐมนิเทศ 
-เอกสารต่างๆ
เกี่ยวกับสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๑. สื่อสารและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมของผู้ปกครองและเด็กก่อนเข้าสู่สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย/โรงเรียน 

 ๒. รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของเด็กเก่ียวกับสุขภาพการ
เติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก ตลอดจน
ความต้องการพิเศษและปัญหาที่อาจพบได้เพ่ือส่งต่อ
ในขั้นถัดไป 

 ๓. จัดให้พ่อแม่ ผู้ปกครองพาเด็กไปท าความรู้จักสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และพบครู/ผู้ดูแลเด็ก 

 ๔. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก และเตรียม
ความพร้อมเพ่ือให้การดูแลและพัฒนาเด็กได้เหมาะสม
อย่างต่อเนื่อง 

 ๕. มีการสื่อสารของครู/ผู้ดูแลเด็กระหว่างชั้นหรือไปสู่
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งใหม่ ด้วยการส่งต่อข้อมูล
ประวัติ ผลพัฒนาการและการเรียนรู้ โดยให้ผู้ปกครอง
รับทราบและมีส่วนร่วมกันพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

-แนวทางการจัด
กิจกรรมเตรียมเด็กจาก
บ้านสู่สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย/โรงเรียน  

๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้นแต่ละขั้น  จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 
 

ไม่มีตามรายการ
พิจารณา 

ด าเนินการได้ตาม
รายการพิจารณา
ได้ ข้อ ๑ และ ๒  

มีตามรายการ
พิจารณาข้อ ๑ 
๒ และ ข้อ ๓ 

มีตามรายการ
พิจารณาครบ   
ทุกข้อ 

-แผนการจัดกิจกรรม 
-หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
-หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ข้อ 

 
รายการพิจารณา 

เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

 ๑. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการ
เรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 ๒. ครู/ผู้ดูแลเด็กแนะน าให้ผู้ปกครองเรียนรู้วิถีชีวิต
และศึกษาหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจัดการเรียนการสอนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑  

 ๓. มีการประมวลผลข้อมูลพัฒนาการ และการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลเพ่ือให้การส่งเสริมและ
ช่วยเหลือในระดับข้ันถัดไป 

 ๔. ครู/ผู้ดูแลเด็กวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก
คุ้นเคย ปรบัตัวกับสิ่งแวดล้อม และครู/ผู้ดูแลเด็กใหม่ 

-ข้อมูลพัฒนาการ 
และการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล 
-ก าหนดการ
ปฐมนิเทศ 
 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๑.๑ก  เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน 
ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล  
 ๑. น้ าหนักตัวตามเกณฑ์อายุ              

(Weight for age) 
 ๒. ความยาว/ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ          

(Height for age) 
 ๓. น้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ ส่วนสูง 

(Weight for height) 

เด็กมีน้ าหนัก
สมวัย สูงดี      
สมส่วน  

เด็กมีน้ าหนักสมวัย 
สูงดีสมส่วน ร้อยละ 
๕๐ – ๕๖  
 

เด็กมีน้ าหนัก
สมวัย สูงดี      
สมส่วน ร้อยละ 
๕๗ – ๖๓  
 

เด็กมีน้ าหนัก
สมวัย สูงดี      
สมส่วน ร้อยละ 
๖๔ ขึ้นไป  
 

  -สมุดบันทึกการ
เจริญเติบโตของเด็ก 

-กราฟแสดงเกณฑ์
อ้างอิงการเจริญเติบโต
ของกระทรวง
สาธารณสุขฉบับ
ปัจจุบัน 

 

มาตรฐานด้านที ่๓  



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๒.๑ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
(คัดกรองตามช่วงอายุ) 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า   
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ    
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ     
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยร้อยละ ๘๕ 
หรือขึ้นไป 

-คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM)  
- แบบบันทึกการคัดกรอง
และส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ  
โดยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข  
 (๙ เดือน/๑.๖ ปี/๒.๖ ปี) 
- กราฟแสดงเกณฑ์
อ้างอิงการเจริญเติบโต
ของกระทรวง
สาธารณสุข  

๓.๒.๒ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัด
ใหญ ่(Gross Motor)  

      (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า    
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๗๕-
๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๐-
๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๕ 
หรือขึ้นไป 

-บันทึกข้อมูลรายบุคคล
ของเด็กโดยครู 
- คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM)  
- แบบบันทึกการเฝ้า
ระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

๓.๒.๓ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ
มัดเล็กและสติปัญญาสมวัย (Fine Motor 
Adaptive)   

     (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 
 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า    
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๗๕-
๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๐-
๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๕ 
หรือขึ้นไป 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๒.๔ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้
และเข้าใจภาษา (Receptive Language)   

     (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า     
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๗๕-
๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๐-
๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๕ 
หรือขึ้นไป 

ตามช่วงอายุ  โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

๓.๒.๕ก  รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษา
สมวัย (Expressive Language) 

      (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า     
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๗๕-
๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๐-
๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๕ 
หรือขึ้นไป 

๓.๒.๖ก  รายด้าน :เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือ
ตนเองและการเข้าสังคม (Personal 
Social)  

     (เฝ้าระวังตามช่วงอายุ) 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่า     
ร้อยละ ๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๗๕-
๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๐-
๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย รอ้ยละ ๘๕ 
หรือขึ้นไป 

 

 
 
 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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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 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๑.๑ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน 
ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล  
 ๑. น้ าหนักตัวตามเกณฑ์อายุ  

    (weight for age) 
 ๒. ความยาว/ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ          

            (Height for age) 
 ๓. น้ าหนักตามเกณฑ์ความยาว/ ส่วนสูง 

            (Weight for height) 

เด็กสูงดีสมส่วน    
ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐  
 

เด็กสูงดีสมส่วน 
ร้อยละ ๕๐ - ๕๖  
 
 

เด็กสูงดีสมส่วน
ร้อยละ ๕๗ - 
๖๓  

เด็กสูงดีสมส่วน
ร้อยละ ๖๔ ขึ้นไป  

-สมุดบันทึกการ
เจริญเติบโตของเด็ก 
-กราฟแสดงเกณฑ์
อ้างอิงการเจริญเติบโต
ของกระทรวง
สาธารณสุข 
ฉบับปัจจุบัน 

๓.๑.๒ข  เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง
ตามวัย 

 

เด็กมีสุขนิสัยตาม
รายการพิจารณา
ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕  
 

เด็กมีสุขนิสัยตาม
รายการพิจารณา
ร้อยละ ๗๕-๗๙  
 

เด็กมีสุขนิสัย
ตามรายการ
พิจารณา  
ร้อยละ ๘๐-
๘๔  
 

เด็กมีสุขนิสัย
ตามรายการ
พิจารณา    
ร้อยละ ๘๕ 
หรือขึ้นไป  
 

-บันทึกผลการตรวจ
สุขภาพเด็ก 
-แบบการสังเกต
พฤติกรรม 
-แบบบันทึกพัฒนาการ
ตามวัยรายบุคคล 
-สมรรถนะเชิง
พฤติกรรม 

มาตรฐานด้านที ่๓  



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ข้อ รายการพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๑.๓ข  เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 
 

เด็กไม่มีฟันผุ   
น้อยกว่า        
ร้อยละ ๔๐  

เด็กไม่มีฟันผุ 
ร้อยละ ๔๐-๕๐ 

เด็กไม่มีฟันผุ
มากกว่า    
ร้อยละ ๕๐ 

เด็กไม่มฟัีนผุ
มากกว่า     
ร้อยละ ๕๕ 

-บันทึกผลการตรวจ
สุขภาพเด็ก 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

ข้อ รายการพิจาณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๒.๑ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
(คัดกรองตามช่วงอายุ) 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ต่ ากว่าร้อยละ 
๗๕ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ    
๗๕-๗๙ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ     
๘๐-๘๔ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๕ 
หรือขึ้นไป 

-คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM)  
- แบบบันทึกการคัด
กรองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามช่วงอายุ  โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  

 (ช่วงอายุ ๓.๖ ปี)  
- กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิง
การเจริญเติบโตของ
กระทรวงสาธารณสุข 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๓.๓ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 

ข้อ รายการพิจาณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๓.๑ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่  
สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ต่ ากว่าร้อย
ละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เดก็มีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๕ 
หรือขึ้นไป 

-คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM) 
-แบบบันทึกการเฝ้า
ระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามช่วงอายุ  โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

๓.๓.๒ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และการประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ต่ ากว่าร้อย
ละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๕ 
หรือขึ้นไป 

 
 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ 

ข้อ รายการพิจาณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๔.๑ข  เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคง
ปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อื่นได้สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ต่ ากว่า    
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๕ หรือขึ้นไป 

- แบบการสังเกต
พฤติกรรม 
- แบบบันทึกพัฒนาการ
ตามวัยรายบุคคล 
- แบบประเมิณ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
รายบุคคล 
- สมรรถนะเชิง
พฤติกรรม 
-แบบบันทึกการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ  
โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

๓.๔.๒ข  เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่าง
สมวัย  ซึ่งรวมการเล่น การท างาน ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ต่ ากว่า    
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๕ หรือขึ้นไป 

๓.๔.๓ข  เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง 
ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง ค านึงถึงความรู้สึก
ของผู้อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

 
 
* การอดทนรอคอย เช่น รอท ากิจกรรมพร้อมเพ่ือน 

การเข้าแถวตามล าดับ  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ต่ ากว่า     
ร้อยละ ๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๕ หรือขึ้นไป 

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 

ข้อ รายการพิจาณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๕.๑ข  เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่
แวดล้อมธรรมชาติ  และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 
ได้สมวัย (ระบุรายละเอียดในคู่มือ ) 

      (อ้างอิงจากหลักสูตรฯ หน้า ๔๐) 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ต่ ากว่าร้อยละ 
๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๗๕-
๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๕ หรือขึ้นไป 

-ประเมินคุณภาพเด็ก
ทางด้านพัฒนาการโดยดู
ผลงาน จากการสังเกต
พฤติกรรม การแสดงออก 

๓.๕.๒ข  เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถ
สังเกต จ าแนกและเปรียบเทียบ จ านวน มิติ
สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ต่ ากว่าร้อยละ 
๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๗๕-
๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๕ หรือขึ้นไป 

และการตอบสนองของเด็ก 
โดยไม่ใช้แบบทดสอบ/
แบบฝึกหัด 

๓.๕.๓ข  เด็กสามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้
สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ต่ ากว่าร้อยละ 
๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๗๕-
๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๕ หรือขึ้นไป 

-บันทึกการสังเกต ติดตาม
พฤติกรรมความสามารถใน
การเรียนรู้  

๓.๕.๔ข  เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 
ทีแ่สดงออกได้สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ต่ ากว่าร้อยละ 
๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๗๕-
๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๕ หรือขึ้นไป 

- แบบการสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกพัฒนาการ
รายบุคคล 
 

๓.๕.๕ข  เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจท ากิจกรรม
ให้ส าเร็จสมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ต่ ากว่าร้อยละ 
๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๗๕-
๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๕ หรือขึ้นไป 

- สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
- คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(DSPM) 
-หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ข้อ รายการพิจาณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ๐ 

ต้องปรับปรุง 
๑ 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

- แฟ้มสะสมผลงานของเด็ก
ที่แสดงถึงความ ก้าวหน้า
ของพัฒนาการ (ค าพูด การ
เล่น ศิลปะ ดนตรี) 
- บันทึกการติดตาม
ประเมินผลหลังการจัด
กิจกรรมตามสาระการ
เรียนรู้ 

 
 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  

ข้อ รายการพิจาณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๖.๑ข  เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ  เล่า 
สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 

 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ต่ ากว่าร้อยละ 
๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๕ 
หรือขึ้นไป 

- มีการติดตามและบันทึก
การใช้ภาษาของเด็กอย่าง
สม่ าเสมอ  
- บันทึกการติดตาม
ประเมินผลหลังการจัด
กิจกรรมตามสาระ 
การเรียนรู้ 
- แบบการสังเกต
พฤติกรรม 
- แบบบันทึกพัฒนากา
รายบุคคล 
-สมรรถนะเชิงพฤติกรรม 
- คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM) 
- มีการติดตามและบันทึก
การใช้ภาษาของเด็กอย่าง
สม่ าเสมอ  

๓.๖.๒ข  เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ 
การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิด
เขียนค า* และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัย
และตามล าดับพัฒนาการ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ต่ ากว่าร้อยละ 
๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๕ 
หรือขึ้นไป 

๓.๖.๓ข  เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียน
ตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย  
น าไปสู่การขีดเขียนค าท่ีคุ้นเคยและ
สนใจ 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ต่ ากว่าร้อยละ 
๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๕ 
หรือขึ้นไป 

๓.๖.๔ข  เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสม
ตามวัย โดยใชภ้าษาไทยเป็นหลกั และมี
ความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ต่ ากว่าร้อยละ 
๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๕ 
หรือขึ้นไป 

 
 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 

ข้อ รายการพิจาณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา 

๐ 
ต้องปรับปรุง 

๑ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

๒ 
ดี 

๓ 
ดีมาก 

๓.๗.๑ข  เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวยั และ
แสดงออกถึงยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่าร้อยละ 
๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๕ 
หรือขึ้นไป 

-แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม 
-มีการติดตามและบันทึก
การใช้ภาษาของเด็กอย่าง
สม่ าเสมอ  
-บันทึกการติดตาม
ประเมินผลหลังการจัด
กิจกรรมตามสาระการ
เรียนรู้ 
-แบบบันทึกพัฒนาการ
ตามวัยรายบุคคล 
-สมรรถนะของเด็ก
ปฐมวัยในการพัฒนาตาม
วัย ( 3-5 ปี) 
-คู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM) 

๓.๗.๒ข  เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินยั ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบต่อตนเองและสว่นรวม และมี
ค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่าร้อยละ 
๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๕ 
หรือขึ้นไป 

๓.๗.๓ข  เด็กสามารถเล่นและท างานรว่มกับผู้อื่นเป็น
กลุ่ม  เปน็ได้ทั้งผู้น าและผู้ตาม แก้ไขข้อ
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่าร้อยละ 
๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๗๕-๗๙  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๕ 
หรือขึ้นไป 

๓.๗.๔ข  เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว  
ชุมชน  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
ตระหนักถึงความเปน็พลเมืองดขีองประเทศ
ไทย และภูมภิาคอาเซียน 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยต่ ากว่าร้อยละ 
๗๕  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๗๕-๗๙  

 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 
๘๐-๘๔  

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ ๘๕ 
หรือขึ้นไป 

 
 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 

 

  
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  | ๗๒ |   

      

 
  แบบบันทึกการประเมิน 
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ผู้ตอบแบบประเมิน  ชื่อ ..............................สกุล ..........................   ต าแหน่ง ............................ หน่วยงาน..................................   
โทรศัพท์ / มือถือ........................................................ อีเมล์ …………………………..………………..…………… ID Line ……………..…………………… 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน  

๑. ช่ือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย................................................................................................................................................... 
  ที่ตั้ง ช่ืออาคาร………………………………………….เลขท่ี ..........หมู่ที/่หมู่บ้าน……...................................................................... 
  ซอย…………………………………………………………ถนน……………………………………ต าบล/แขวง………………………………………….. 
  อ าเภอ/เขต…..………………………….….…..………จังหวัด……….……………………………………………รหัสไปรษณีย์ ........................  
  หมายเลขโทรศัพท์....................................................................โทรสาร ............................................................................... 
  อีเมล์..............................................................................เว็บไซต์........................................................................................... 

๒. สังกัด  (   ) ภาครัฐ โปรดระบ…ุ…………………………………………………………………………………………………………………………. 
         (   ) เอกชน โปรดระบุ …………………………………………………………..………  (   ) อ่ืนๆ............................................... 

      ๓. เปิดด าเนินการเมื่อ ( ว/ด/ป ) .............................................................................................................................................. 
๒. หัวหน้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั/ โรงเรียนระดับอนุบาล/ ผู้รับใบอนญุาต  

ช่ือ ............................................สกุล.......................................อเีมล…์……………………........โทรศัพท์/ มอืถือ………………...... 
           วุฒิการศึกษา  (   )  ๑. สาขาปฐมวัย คือ.................................... (   )  ๒. สาขาอ่ืน…………………………….………………….......   

๓. รับเด็กตั้งแต่อาย…ุ…............... เดอืน/ ปี   ถึง ……..…….......ปี 
จ านวนเด็กทั้งหมด...................................คน เป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ/ทีส่งสัยมีพัฒนาการลา่ช้า........................คน 
๕.๑ แบ่งตามช่วงอาย ุ

 จ านวน (คน) 
ช่วงอายุเด็ก 

เมื่อเริม่ปีการศึกษาปจัจุบัน 
ชาย  หญิง  รวม 

 
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ*/       

ที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า 
ครู/ 

ผู้ดูแล 
๑) ทารกแรกเกดิ ถึง อายุก่อน ๑ ปี      
๒) อายุ ๑ ปี ถึง อายุก่อน ๒ ปี      
๓) อาย ุ๒ ปี ถึง อายุก่อน ๓ ปี                
๔) อายุ ๓ ปี ถึง อายุก่อน ๔ ปี                
๕) อายุ ๔ ปี ถึง อายุก่อน ๕ ปี                
๖) อายุ ๕ ปี ถึง อายุก่อน ๖ ปี                
๗) อายุ ๖ ปี ถึง ก่อนเข้า ป.๑                 

(* เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  ต้องมีใบรับรองจากแพทย์/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) 
๕.๒ จ านวนเฉลี่ยทีร่ับเด็กเข้าในรอบปี …………….…………..คน 
๕.๓ จ านวนเด็กลาออกกลางคันในรอบปี ……………….…..คน 
๕.๔ จ านวนเด็กท่ีออกต่อปี .............................................คน 
 
 
 
  

ID No. ID No. ID No. ID No. ID No.  
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๕.๕ แบ่งตามระดับช้ัน     

      ระดับชั้น จ านวนห้อง จ านวนเด็กต่อห้อง (คน) 
(  ) ๑.  ทารกขวบปีแรก     
(  ) ๒.  วัยเตาะแตะ(อายุ ๑ปี – ๒ ปี)     
(  ) ๓.  เตรียมอนุบาล     
(  ) ๔.  อนุบาล ๑           
(  ) ๕.  อนุบาล ๒            
(  ) ๖.  อนุบาล ๓             
(  ) ๗.  อื่นๆ ………………………....   

 

       ๖. อัตราก าลังผู้ปฏิบัติงาน   

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา (คน) อายุเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี (ปี) 
หัวหน้าสถาน/  
ผู้ด าเนินกิจการ 

      

รองหัวหน้าสถาน       
*ครู       
ผู้ดูแลเด็ก/ พ่ีเลี้ยง       
ผู้ประกอบอาหาร       
พนักงานท าความสะอาด       
พนักงานรักษาความปลอดภัย       
คนสวน       
พนักงานขับรถ       
บุคลากรอื่นๆ ระบ…ุ….……………….       
* ครูมีใบประกอบวิชาชีพครู จ านวน ………………………….คน 

            ๖.๑ ครู/ผูดู้แลเด็ก/พีเ่ลีย้งท่ีสอนตรงตามวิชาเอก สาขาอนุบาลศึกษา/การศึกษาปฐมวยั...................คน คิดเป็นร้อยละ...................... 
           ๖.๒ ครู/ผู้ดูแลเด็ก/พี่เลี้ยงท่ีสอนสาขาอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง ระบุวุฒิ…………………………………..จ านวน ……… คน คิดเป็นร้อยละ.................. 
       ๗. ค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการด าเนินการ  

    ๑) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนีไ้ด้รบัจาก (ตอบไดม้ากกว่า ๑ ข้อ) 
(   )  ๑.๑ หน่วยงานต้นสังกัด ......................................(   )  ๑.๒ รัฐ ผ่านกระทรวง........................................ 
(   )  ๑.๓ ผู้ปกครองของเด็ก  (   ) ๑.๔ อื่นๆ โปรดระบุ............................................... 

    ๒) ในปีท่ีผ่านมา สถานะทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายเป็นอย่างไร    
(   ) ๒.๑  เพียงพอ  (   ) ๒.๒ ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ........................................................................................ 

      ๘. ในระยะเวลา ๑ ปีท่ีผา่นมาท่านมีการประเมินผลการด าเนนิงาน/ประกันคณุภาพภายใน    
(   ) ๘.๑ มี           (   ) ๘.๒ ไมม่ี  
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แบบบันทึกการประเมิน 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส่วนที่ ๒  สรุปผลการประเมิน 
 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อมูลจากเอกสารหมายเลข ๑  และน าผลการประเมินที่ได้จากแต่ละตัวบ่งชี้และข้อย่อยมา
บันทึก   โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่องผลการประเมิน 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 บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ      
 ๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย      
 ๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ      
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ      
 ๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนินกิจการมี

คุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
     

 ๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก  มีคุณวุฒิ/
คุณสมบัติเหมาะสม 

     

 ๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม
พอเพียงต่อจ านวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ   

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ      
 ๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่

ปลอดภัย 
     

 ๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น /สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร 

     

 ๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้
ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน และเพียงพอ 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

 ๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด 
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 

     

 ๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย      
 ๑.๓.๗ จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัย 
     

 ๑.๓.๘ จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตามความเสี่ยง
ของพ้ืนที่ 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก 

และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 
     

 ๑.๔.๒ มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพประจ าปี 
และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  

     

 ๑.๔.๓ อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่
เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

     

 ๑.๔.๔ จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

     

 ๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

     

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

     

 ๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของ
เด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อ

แม่/ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับตัวเด็กและการ
ด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

     

 ๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ ผู้ปกครอง/ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม      
 ๑.๕.๓ ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนใน

เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     

 ๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย      
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/ผู้ดูแลเด็กให้การดแูลและจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ละการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย มีการด าเนินงานและประเมินผล   
     

 ๒.๑.๒ จัดพ้ืนที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่าง
หลากหลาย 

     

 ๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ
ของเด็กที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 

     

 ๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อม
ภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

     

 ๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๒.๒.๑ ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และส่งเสริม

พฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 
     

 ๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม  ในการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน  

     

 ๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟัน
และช่องปากเพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

     

 ๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ
โภชนาการอย่างต่อเนื่อง  

     

 ๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามก าหนด       
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถาม สืบ

เสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์  โดยยอมรับ
ความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

     

 ๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือ
การสื่อสารอย่างหลากหลาย  ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนา
ตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ 

     

 ๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ        
ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ   
โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านท่ีถูกต้อง 

     

        
 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

 ๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์ เรียนรู้ เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ 
สถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่ เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการ 

     

 ๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เบื้องต้นตามวัย  โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็นพลเมืองด ี                  

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรม
สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเด็กกับเด็ก  และการแก้ไข 
ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

     

      ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน
อารมณ์  ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย 
ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและถนัด 

     

 ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย 
ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่ เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการ 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๕  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อ 
                  ในขั้นถัดไป 

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

     ๒.๕.๑  จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองเพ่ือเตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อย
ปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

     

 ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
แต่ละข้ัน  จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

     

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

                                                                                ๖๐ 
 

มาตรฐานด้านที่ ๒ มีจ านวนตัวบ่งชี้ ท่ีต้องปรับปรุง ข้อ 
 
 
 
 
 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

ส าหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๒ ปี ( ๒  ปี ๑๑ เดือน) 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๓.๑.๑ก เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น

รายบุคคล 
     

ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๓.๒.๑ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน      
 ๓.๒.๒ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (GM)      
 ๓.๒.๓ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย 

(FM) 
     

 ๓.๒.๔ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (RL)      
 ๓.๒.๕ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (EL)      
 ๓.๒.๖ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม 

(PS) 
     

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

                                                                                  ๒๑ 
 

มาตรฐานด้านที่ ๓ก  มีจ านวนตัวบ่งช้ี ที่ต้องปรับปรุง ข้อ 
 

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

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ข   เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๓.๑.๑ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น

รายบุคคล 
     

 ๓.๑.๒ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดใีนการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย       
 ๓.๑.๓ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๓.๒.๑ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๓.๓.๑ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่  สามารถเคลื่อนไหว

และทรงตัวได้ตามวัย 
     

 ๓.๓.๒ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงาน
ระหว่างตากับมือตามวัย 

     

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ข  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๓.๔.๑ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกที่ดี

ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้สมวัย 
     

 ๓.๔.๒ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย  ซึ่งรวมการเล่น 
การท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา  

     

 ๓.๔.๓ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตามข้อตกลง 
ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่
ได้สมวัย 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๓.๕.๑ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ  และ          

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ได้สมวัย 
     

 ๓.๕.๒ข เด็ กมี พ้ืนฐานด้ านคณิ ตศาสตร์  สามารถสั งเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา  ได้สมวัย 

     

 ๓.๕.๓ข เด็กสามารถคิด อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย      

 ๓.๕.๔ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย      

 ๓.๕.๕ข เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย      
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ข  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ๐ ๑ ๒ ๓ รวม 
 ๓.๖.๑ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ  เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย      
 ๓.๖.๒ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร 

การคิดเขียนค า* และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามล าดับ
พัฒนาการ 

     

 ๓.๖.๓ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย  
น าไปสู่การขีดเขียนค าท่ีคุ้นเคยและสนใจ 

     

 ๓.๖.๔ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็น
หลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

     

ตัวช้ีวัดที่  ๓.๗ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและ 
                     ความเป็นพลเมือง 

๐ ๑ ๒ ๓ รวม 

 ๓.๗.๑ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     

 ๓.๗.๒ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

     

 ๓.๗.๓ข เด็กสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม  เป็นได้ทั้งผู้น าและ
ผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

     

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
 ๓.๗.๔ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว  ชุมชน  สถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และ
ภูมิภาคอาเซียน 

     

  มาตรฐานด้านที่ ๓ข  มีคะแนนรวม คะแนน 
มาตรฐานด้านที่ ๓ข  มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ =  คะแนนรวม x ๑๐๐ 
                                                                         ๖๖ 

 

  มาตรฐานด้านที่ ๓ข  มีจ านวนตัวบ่งช้ี ที่ต้องปรับปรุง ข้อ 
 

 

        สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลรวมของร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน คะแนน 

มาตรฐานทุกด้าน มีจ านวนตัวบ่งชี้ท่ีต้องปรับปรุงรวม  ข้อ 
ระดับคุณภาพ    A      ดีมาก 

   B      ดี 
   C      ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
   D      ต้องปรับปรุง 

 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

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

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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***โปรดศึกษาวิธีการค านวณคะแนนรวม และสรุปผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพ*** 
           

วิธีการค านวณคะแนนรวมและสรุปผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพ 

เนื่องจากการใช้มาตรฐานในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ต้องค านึงถึง
ภาพรวมของมาตรฐานทั้ง ๓ ด้าน จึงมีการให้น้ าหนักเท่ากันด้วยการน าคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ที่ได้ในแต่ละมาตรฐานมา
รวมกันเป็นคะแนนรวมรายมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ  เม่ือจะสรุปผลการประเมินจะน าผลรวมของร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
รวมมาตรฐานทุกด้าน มาหารด้วยจ านวนมาตรฐานทั้งหมดของแต่ละสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้ท าการประเมิน  ตาม
สูตรวิธีการค านวณคะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน  ตามข้อ ๑ 

แม้ว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ค านวณได้จะสามารถก าหนดระดับคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้   
แต่ปัจจัยส าคัญคือ การระบุข้อย่อยในตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาขั้นต้น  เพื่อจะได้รีบปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว  
จึงต้องน ามาพิจารณาร่วมด้วย  ตามข้อ ๒ 

ในการใช้มาตรฐานนี้ส าหรับพัฒนาคุณภาพ  ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และต้นสังกัดสามารถใช้เกณฑ์
การพิจารณาในระดับที่ดีขึ้นได้ตามเกณฑ์ที่ระบุ  ไม่ว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจะได้ผลการประเมินในระดับใดก็ตาม  
ยังต้องพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ ในทุกระดับ และพัฒนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจนดีเลิศ  เช่น การส่งเสริมภาษาที่ ๒ 
และ ๓ ให้กับเด็ก  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมมาใช้จัดประสบการณ์เรียนรู้ ระเบียบวินัยและความ
เป็นพลเมืองโลก   การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสมรรถนะส าหรับเด็กที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์  เป็นการ
พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

วิธีการค านวณคะแนนรวมและสรุปผลการประเมิน  

๑. พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยของเด็กที่มีคุณลักษณะตามตัวบง่ชี้มาตรฐานที่ ๑-๓ 

คะแนนเฉลี่ย   =    ผลรวมของร้อยละของคะแนนรวมมาตรฐานทุกด้าน 
 จ านวนมาตรฐาน 

 

ตัวอย่างที่ ๑ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ที่มีเด็กอายุแรกเกิด - ๒ ปี   จะค านวณโดยน าร้อยละของคะแนนมาตรฐาน
ที่ ๑ มารวมกับ ร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๒ และรอ้ยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ก (เด็กอายุแรกเกิด- ๒ ปี)  
หารด้วยจ านวนมาตรฐานที่ไดป้ระเมินไป คือ ๓ ดังนี้   

คะแนนเฉลี่ย  =   ร้อยละของคะแนน มฐที่ ๑ + ร้อยละของคะแนน มฐที่ ๒ + ร้อยละของคะแนน มฐที่ ๓ก (แรก
เกิด- ๒ ปี) 

                                                          ๓ 

ตัวอย่างที่ ๒ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ที่มีเด็กอายุ ๓-๖ ปี (ก่อนเข้า ป.๑)   จะค านวณโดยน าร้อยละของคะแนน
มาตรฐานที่ ๑ มารวมกับ ร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๒ และร้อยละของคะแนนมาตรฐานที ่๓ ข  เด็กอายุ ๓-๖ ปี 
(ถึงก่อนเข้า ป.๑)  หารด้วยจ านวนมาตรฐานทีไ่ด้ประเมินไป คือ ๓   ดังนี้   

 



ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ ร่าง โปรดอย่าคัดลอกหรือเผยแพร่ 
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คะแนนเฉลี่ย  =   ร้อยละของคะแนน มฐที่ ๑ + รอ้ยละของคะแนน มฐที่ ๒ + ร้อยละของคะแนน มฐที่ ๓ ข (๓ – ๖ 
ปี) 

                                                          ๓ 

ตัวอย่างที่ ๓ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ที่มีเด็กอายุแรกเกิด - ๖ ปี (ถึงก่อนเข้า ป. ๑)   จะค านวณโดยน าร้อยละ
ของคะแนนมาตรฐานที่ ๑ มารวมกับร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๒ ร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๓ ก (เด็กอายุ
แรกเกิด- ๒ ปี)  และร้อยละของคะแนนมาตรฐานที่ ๓ข เด็กอายุ ๓-๖ ปี(ถึงก่อนเข้า ป.๑) หารด้วยจ านวนมาตรฐานที่
ได้ประเมินไป คือ ๔  ดังนี้   

 คะแนนเฉลี่ย  
=   

ร้อยละของคะแนน มฐที่ ๑ + รอ้ยละของคะแนน มฐที่ ๒ + ร้อยละของคะแนน มฐที่ ๓ก (แรก
เกิด- ๒ ปี) +  ร้อยละของคะแนน มฐที่ ๓ข (๓ – ๖ ปี) 

                                                          ๔ 
 

การสรุปผลการประเมินของสถานพฒันาเด็กปฐมวัย ตาม(ร่าง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ……  

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

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

 

 

 


