
















5 พฤศจิกายน 2563 ณ หอ้งประชมุ 2 ชัน้ 4 สถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแห่งชาติ

ประธานโดย : นายแพทยธี์รชยั บุญยะลพีรรณ รองผูอ้  านวยการสถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแหง่ชาติ 
วัตถุประสงค ์: เพื่อชีแ้จงการด าเนินงานขบัเคลื่อนงานตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแหง่ชาติ ในระดบัพืน้ท่ี 

ประเด็นส าคัญ : 1. แนวทางการเข้าดูข้อมูล มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเปิดไฟล ์“KPI Detail”
ค้นหาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ดูคะแนนตัวชีว้ัด และค าอธิบายชีท 2. ส ารวจสถานการณเ์ฝ้าระวังการ
เจริญเติบโตและส่งเสริมพัฒนาการเดก็ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อส ารวจสถานการณ์
เบือ้งต้นถึงผลกระทบของโควิด 19 ต่อสุขภาวะของเด็ก 0-2 ปี ด าเนินการเดือนพฤศจิกายน 2563
ส่ิงที่ต้องด าเนินต่อ : ศึกษาการเข้าดูข้อมูลมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สืบค้นข้อมูลประเมินตนเอง สพด.
ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลให้กับทาง สมศ.ประเมิน เบือ้งต้น /ศูนยเ์ด็กสามารถดูข้อมูลได้เพื่อการพัฒนา
ส่งเสริม ในเร่ืองของการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก งานสุขภาพช่องปาก งานโภชนาการ และเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก 



บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

ด้วยรัฐธรรมญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. ได้บัญญัติให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา โดยดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนิการด้วย ตามมาตรา 54 วรรคสอง ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความสำคัญเรื่องการ
พัฒนาเด็กและยาวชนโดยเฉพาะช่วงปฐวัย ซึ่งถือเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญสูงสุดในการวางรากฐานการพัฒนาคน
ให้มีความสมบูรณ์ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ที ่มีพัฒนาการไม่สมวัยเป็นจำนวนมาก 
นับเป็นวิกฤตร้ายแรงต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างประเทศให้
เจริญรุ่งเรือง มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในสภาพสังคมท่ีบิดามารดาและผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความจำเป็น ต้องพาเด็ก
ปฐมวัยไปรับบริการการดูแลและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพแตกต่างเหลื่อมล้ำกันมาก ระหว่างกลุ่มมี
โอกาสกับกลุ่มด้อยโอกาส ระหว่างการจัดการศึกษาเร่งเรียนจนเครียดกับแบบละเลยขาดความเอาใจใส่ ดังนั้นการ
พัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้หมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก จึงป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งจาก
มุมมองของการพัฒนาคุณภาพมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา 

ที่ผ่านมาประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง องค์กรท้องถิ่น เอกชนจัดบริการดูแล พัฒนา และ
จัดการศึกษาเด็กปฐมวัยหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละหน่วยงานมีมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินแตกต่างกัน
ตามภารกิจของหน่วยงาน แม้จะมีการจัดทำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ในทางปฏิบัติมีมาตรฐาน
หลากหลายจากหน่วยงนต่าง ๆ ท่ีเน้นการประเมินตามภารกิจของหน่วยงาน และข้อจำกัดของการใช้มาตรฐานเดิม
ที่ครอบคลุมเฉพาะเด็กอายุ 2-5 ปี เท่านั้น ไม่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา  
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ยังต้องใช้หลายมาตฐานทำให้ผู้ปฏิบัติสับสนและต้องทำงานซ้ำซ้อน และยังไม่ได้
นำผลการประเมินไปพัฒนาเท่าท่ีควร 

ความก้าวหน้าในการพัฒนาเต็กปฐมวัยของภาคส่วนต่งๆ ได้มีหน่วยงานร่วมกันดำเนินงานอย่าง
หลากหลาย เช่น การเพิ่มโอกาสให้ครู ผู้ดูแลเด็กได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาปฐมวัย การมีโครงการ
ส่งเสริมพัฒนการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมด็พระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี เนื ่อง ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ ครอบคลุมท่ัวประเทศ การมีมาตรฐานความปลอดภัย การบูรณาการงานภายในกระทรวง และ
การบูรณาการงานของ 4 กระทรวงหลัก ตลอดจรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาและให้
การศึกษาที่เหมาะสมแก่เด็กปฐวัย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำมาตรฐานกลาง ที่ทุกภาคส่วนจะใช้ร่วมกันได้
การจัดทำมาตรฐนสถานพัฒนาเด็กปมวัยแห่งชาติ ดำเนินการโดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทุก 



ภาคส่วน ในรูปของคณะอนุกรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป) 3 คณะ ได้แก่   
1) คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  2) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำร่างมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำ
ของการเล้ียงดู การพัฒนา และการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 3) คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจจัดทำร่างมาตฐานคุณภาพขั้นต่ำของการเลี้ยงดู การพัฒนา และการให้การศึกษาแก่เด็กปฐวัยสำหรับ
โรงเรียนอนุบาล และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน แห่งชาติ (กดยช.) 
2 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจปรับปรุงร่างมาตรฐานคุณภาพขั้นต่ำของการอบรมเลี้ยงดูเด็ปฐมวัย
ของสถานรับเล้ียงเด็กเอกชน และ 2) คณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็ก โดยแต่งต้ังคณะทำงาน
จัดทำมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติฉบับปรับปรุง รวมทั้งสิ้น 5 คณะ โดยมีรองศาสตราจารย์นิตยา ภชภักดี  
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อจัดทำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติขึ้นเป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงาน
ใช้ร่วมกันในการประเมิน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด 
ถึงก่อนเข้าประถมศึกษา เป็นการปรับกระบวนทัศน์ ให้ใช้เด็กเป็นที่ตั ้งของการกำหนดมาตรฐานคำนึงถึง  
การตอบสนองต่อสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับ ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนามนุษย์แทนการใช้บริบท
หรือหน่วยงนตันสังกัดเป็นที่ต้ัง การมีมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับเดียวเป็นมาตรฐานกลางให้ทุก
หน่วยงานร่วมจัดทำ ร่วมใช้เป็นหลักประเมินการดำเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกันและประสานงานเพื่อมุ่ง
เป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องและตอบสนองต่อการบูรณาการงานพัฒนาเด็กปฐมวัยของ 
4 กระทรวงหลักและอีกหลายหน่วยงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ของเด็กปฐมวัย สร้างรากฐานท่ีแข็งแรงของพลเมืองคุณภาพต่อไป 

คณะรัฐมตรีมีมติเมื ่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เห็นชอบให้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
เป็นมาตรฐานกลางของประเทศใช้แทนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (ซึ ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันท่ี  
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) เพื่อให้ทุกหน่วยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ  
ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากต้นสังกัด และภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

โดยในการจัดทำมาตรฐานสถนพัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมดำเนินการ ได้แก่ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ผลการวิจัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
มาตฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานคุณภาพของอาเซียน มาตรฐานความปลอดภัย คู่มือเฝ้าระวัง คัดกรอง
และส่งเสริมพัฒนกา DSPM เป็นต้น ถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติด้วย 

 



มาตรฐานสถานพัฒนเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ถือเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเด็กของ
ประเทศ และเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานและจัดบริการให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาส
เริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหล่ือมล้ำ เป็นการเพิ่มคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ท่ีสำคัญ
ท่ีสุดในการนำประเทศไทยสู่ความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืง ท่ามกลางความท้าทายของโลกในศตวรรษท่ี 21 

นอกจากนี้ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ถือเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพของการ
ดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ท่ีดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุต้ังแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์
หรือก่อนเข้าเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ซึ่งใช้ได้กับทุกบริบท โดยได้มีการเทียบเคียงกับมาตรฐานของ 
ทุกหน่วยงานที่มีอยู่แล้วร่วมกับมาตรฐานคุณภาพของภูมิภาคอาเชียนฯ ทั้งนี้ หากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที ่มี
ศักยภาพการให้บริการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานนี้ สามารถพิจารณาเพิ่มเติมเกณฑ์ดังกล่าวได้ตาม
บริบท เช่น สถานรับล้ียงและพัฒนาเด็กเอกชน สถานพัฒนาเด็กปฐวัยท่ีมีความต้องการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลท้ัง
รัฐและเอกชน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม แม้คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเดิมจะหมดวาระลงแล้ว แต่พระราชบัญญัติการ 

พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาเด็ปฐวัย โดยหนึ่งในอำนาจหน้ที่คือ การกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องเช่ือมโยงกับส่ิงที่ได้ดำเนินการแล้ว ดังนั้น การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ จึงเป็นเรื่องท่ีจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการดูแลเด็กปฐมวัยให้ 

ได้มาตรฐานทั้งประเทศสำหรับการนำ “มาตรฐนสถานพัฒนาด็กปฐมวัยแห่งชาติ” สู ่การปฏิบัติ สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำคู่มือมาตฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ี เกณฑ์และ
รายละเอียดการพิจารณา พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และง่ายต่อการ
นำไปปฏิบัติ โดยปี 2562 ได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พร้อม
มอบคู่มือมาตรฐานฯแก่ กระทรวงหน่วยงานตันสังกัดของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งในส่วนกลางและระดับ
ภูมิภาค 

ดังนั้น เพื่อให้การนำ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปมวัยแห่งชาติ” สู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ สำนักงานฯ จึงได้ติดตามการดำเนิงานตามมาตรฐาน เพื่อให้ทราบถึงผลการนำมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐวัยแห่งชาติการปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรค เพื่อจะรวบรวมเป็นข้อมูลเสนอหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 



1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
และมีการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบ 

2) ผลการขับเคล่ือนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยสามารถนำไปกำหนดทิศทางและกลไกการ 

พัฒนาเด็กปฐมวัยของรัฐให้สอดรับกับการพัฒนาประเทศในอนาคตได้ 

1.4 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย คือ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง สถานท่ีรับดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และ 

การศึกษา สำหรับเด็กปฐวัยครอบคลุมต้ังแต่ทารกแกเกิดถึง 6 ปี หรือก่อนเข้าเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีใช้ซื่อ 

หลากหลายรวมทุกสังกัดในประเทศไทย ได้แก่ 
1) กระทรวมหาดไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนอนุบาล 

2) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สถานรับเล้ียงเด็กเอกชน 

3) กรุงเทพมหานคร : ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (สำนักพัฒนาสังคม) สถานรับเลี ้ยงเด็กกลางวัน  
(สำนักอนามัย) และโรงเรียนอนุบาล (สำนักการศึกษา) 

4) กระทรวงสาธารณสุข : ศูนย์เด็กเล็กในโรงพยาบาล 

5) กระทรวงศึกษาธิการ : โรงเรียนอนุบาล (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) และโรงเรียน 

อนุบาลเอกชน (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) และ 

6) หน่วยงานอื่นๆ เช่น โรเรียนอนุบาลสาธิตในมหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

มูลนิธิ และองค์กรเอกชน 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

“เด็กปฐมวัย” หมายถึง เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าหกปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึงทารกในครรภ์มารดา 

และเด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา 

“สถานพัฒนาด็กปฐมวัย” หมายถึง สถานรับดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้และการศึกษาสำหรับ 

เด็กปฐมวัยครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี หรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ชื่อหลากหลายรวมทุก
สังกัดในประทศไทย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลรัฐ/เอกชน สถานรับ
เล้ียงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กเล็กในโรงพยาบาล โรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดับช้ันอนุบาล ฯลฯ 

“มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 2 

มกราคม 2562 ให้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ต้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านท่ี 1 การ 

บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (จำนวน 5 ตัวบ่งช้ี/ 26 ข้อ) มาตรฐานด้านท่ี 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล 

และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย (จำนวน 5 ตัวบ่งซื้/ 20 ขอ) และมาตรฐาน 

ด้านท่ี 3 คุณภาพของเด็กปฐวัย แบ่งป็น 3 ก แรกเกิด ถึง 2 ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน) (จำนวน 2 ตัวบ่งขี้/ 7 ข้อ) 
และ 3 ข 3 ปี ถึง 6 ปี ก่อนข้าเรียนช้ันประถศึกษาปีท่ี 1) (จำนวน 7 ตัวบ่งช้ี/ 22 ข้อ) 



บทที่ 2  

สาระสำคัญของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ 

• มาตรฐานด้านท่ี ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

- จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี/ ๒๖ ข้อ 

• มาตรฐานด้านท่ี ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

- จำนวน ๕ ตัวบ่งช้ี/ ๒๐ ข้อ 

• มาตรฐานด้านท่ี ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

- ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) จำนวน ๒ ตัวบ่งช้ี/๗ ข้อ 

- ๓ ข ๓ ปี ถึง ๖ ปี (ก่อนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑) จำนวน ๗ ตัวบ่งช้ี/๒๒ ข้อ 

สาระของมาตรฐานแต่ละด้าน มีดังนี้ 

มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๑.๑.๑  บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
   ๑.๑.2 บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   ๑.๑.3 บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานท่ีสังกัด 
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
   ๑.๒.2 ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดำเนินกิจการ มี

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๑.๒.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีทำหน้าท่ีหลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยมีวุฒิการศึกษา/

คุณสมบัติเหมาะสม 
   ๑.๒.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู ้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อ

จำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

เด็ก (อายุ) อัตราส่วนครู/ผู้ดูแล : เด็ก(คน) จำนวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม 
ต่ำกว่า ๑ ปี ๑ : ๓ กลุ่มละไม่เกิน ๖ คน 
ต่ำกว่า ๒ ปี ๑ : ๕ กลุ่มละไม่เกิน ๑๐ คน 
ต่ำกว่า ๓ ปี ๑ : ๑๐ กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน 

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



 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
   ๑.๓.2 โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ต้ังอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย 
   ๑.๓.3 จัดการความปลอดภัยของพื ้นที ่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อม

ภายนอกอาคาร 
   ๑.๓.4 จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย

เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 
   ๑.๓.5 จัดให้มีของเล่นท่ีปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาดเหมาะสมกับ

ระดับพัฒนาการของเด็ก 
   ๑.๓.6 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 
   ๑.๓.7 จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย 
   ๑.๓.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเส่ียงของพื้นท่ี 
 ตัวบ่งชี้ที ่๑.๔ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู ้
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กและดูแลการ

เจ็บป่วยเบ้ืองต้น 
   ๑.๔.2 มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน ตรวจสุขภาพประจำปี และ

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
   ๑.๔.3 อาคารต้องมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กที่เหมาะสม

ตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 
   ๑.๔.4 จัดให้มีพื้นท่ี/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
   ๑.๔.5 จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาดปลอดภัย 

และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 
   ๑.๔.6 จัดการระบบสุขาภิบาลที ่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุงประกอบ

อาหาร น้ำด่ืมน้ำใช้ กำจัดขยะ ส่ิงปฏิกูล และพาหะนำโรค 
   ๑.๔.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน 

และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 
  



 ตัวบ่งชี้ที ่๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๑.๕.๑ มีการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง 

กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

   ๑.๕.2 การจัดกิจกรรมท่ีพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม 
   ๑.๕.3 ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื ่องการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 
   ๑.๕.4 มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     

มาตรฐานด้านที่ ๒ คร/ูผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรยีนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนา   
                       เด็กปฐมวัย 
 ตัวบ่งชี้ที ่๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

มีการดำเนินงานและประเมินผล 
   ๒.๑.2 จัดพื้นท่ี/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นท่ีเหมาะสมอย่างหลากหลาย 
   ๒.๑.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กท่ี

เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 
   ๒.๑.4 เลือกใช้ส่ือ/อุปกรณ์ เทคโนโลย ีเครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก 

แหล่งเรียนรู้ ท่ีเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 
   ๒.๑.5 เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัดกิจกรรม

พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 
 ตัวบ่งชี้ที ่๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๒.๒.๑ ให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพยีงพอ 

และส่งเสริมพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม 
   ๒.๒.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ 

ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 
   ๒.๒.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน ความสะอาดของร่างกายฟันและช่อง

ปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 
   ๒.๒.4 เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ

โภชนาการอย่างต่อเนื่อง 
   ๒.๒.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามกำหนด 

  



 ตวับง่ชีท้ี ่๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการส่ือสาร 
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถามสืบเสาะหา

ความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานท่ี
แตกต่างของเด็ก 

   ๒.๓.2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพื่อการสื่อสาร
อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลำดับขั้นตอน
พัฒนาการ 

   ๒.๓.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพฟังเรื่องราว 
พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามลำดับพัฒนาการโดยครู/ผู้ดูแลเด็ก เป็น
ตัวอย่างของการพูด และการอ่านท่ีถูกต้อง 

   ๒.๓.4 จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่และ
ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

   ๒.๓.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบ้ืองต้นตามวัย 
โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

 ตัวบ่งชี้ที ่๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๒.๔.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กบัเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
   ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์

ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคล่ือนไหวร่างกายศิลปะ ดนตรี ตามความ
สนใจและถนัด 

   ๒.๔.3 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัยซื่อสัตย ์รู้จัก
สิทธิและหน้าท่ีรับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัวโรงเรียน ชุมชนและ
ประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ 

 ตัวบ่งชี้ที ่๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปล่ียนผ่านให้ปรับตัวสู่การเช่ือมต่อในขั้นถัดไป 
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู ่สถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย /โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวใน
บรรยากาศท่ีเป็นมิตร 

   ๒.๕.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น 
จนถึงการเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

     
  



มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
 • สำหรับเด็กแรกเกิด - อายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 
 ตัวบ่งชี้ที ่๓.๑ ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๓.๑.๑ ก เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
 ตัวบ่งชี้ที ่๓.๒ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๓.๒.๑ ก เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
   ๓.๒.2 ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) 
   ๓.๒.3 ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย (Fine Motor 

Adaptive) 
   ๓.๒.4 ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา (Receptive Language) 
   ๓.๒.5 ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language) 
   ๓.๒.6 ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม (Personal 

Social) 
 • สำหรับเด็ก อายุ ๓ ปี - อายุ ๖ ปี (ก่อนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) 
 ตัวบ่งชี้ที ่๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม 
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๓.๑.๑ ข เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น 

รายบุคคล 
   ๓.๑.2 ข เด็กมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
   ๓.๑.3 ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 
 ตัวบ่งชี้ที ่๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
 ตัวบ่งชี้ที ่๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว 
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคล่ือนไหวและทรงตัวได้

ตามวัย 
   ๓.๓.2 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตา

กับมือตามวัย 



 ตัวบ่งชี้ที ่๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง

และผู้อื่นได้สมวัย 
   ๓.๔.2 ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ ่งรวมการเล่น การ

ทำงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
   ๓.๔.3 ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับย้ังช่ังใจ ทำตามข้อตกลง คำนึงถึง

ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
 ตัวบ่งชี้ที ่๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานท่ีแวดล้อมธรรมชาติ และ 

ส่ิงต่างๆ รอบตัวเด็ก ได้สมวัย 
   ๓.๕.2 ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ 

จำนวน มิติสัมพันธ์ (พื้นท่ี/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 
   ๓.๕.3 ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 
   ๓.๕.4 ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ท่ีแสดงออกได้สมวัย 
   ๓.๕.5 ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นต้ังใจ ทำกิจกรรมให้สำเร็จสมวัย 
 ตัวบ่งชี้ที ่๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการส่ือสาร 
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๓.๖.1 ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และส่ือสารได้สมวัย 
   ๓.๖.2 ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิด

เขียนคำ และการอ่านเบ้ืองต้นได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ 
   ๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับข้ันตอนพัฒนาการสมวัย นำไปสู่

การขีดเขียนคำท่ีคุ้นเคย และสนใจ 
   ๓.๖.4 ข เด็กมีทักษะในการส่ือสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และ

มีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 
 ตัวบ่งชี้ที ่๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี 
  ตัวบ่งช้ีย่อย 
   ๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 
   ๓.๗.2 ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 
   ๓.๗.3 ข เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ท้ังผู้นำและผู้ตาม 

แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
   ๓.๗.4 ข เด็กภาคภูมิใจท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
 



บทที่ 3 

แนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาสถานพฒันาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

  



สรุปผลการประเมินตนเอง โดยยึดแบบประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 
1. สถานเลี้ยงเด็กโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
มาตรฐานที่ 1 78 50 64.10 
มาตรฐานที่ 2 60 27 45 
มาตรฐานที่ 3 ก 21 19 90.47 

มาตรฐานที่ 3 ข 66 47 71.21 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย จำนวนข้อที่ต้องปรับปรุง 

B ดี 67.69 3 ข้อ 

2. สถานเลี้ยงเด็กกลางวันสำหรับครอบครัวนมแม่ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 72 92.30 
มาตรฐานท่ี 2 60 60 100 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
B ดี 97.43 1 ข้อ 

 
เขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 17 21.79 
มาตรฐานท่ี 2 60 3 5 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 20 95.23 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
D ต้องปรับปรุง 40.67 28 ข้อ 

  



2. ศูนย์สาธิตทางการด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์  
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 43 55.12 
มาตรฐานท่ี 2 60 43 71.66 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
B ดี 75.59 6 ข้อ 

 
เขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 

1. ศูนย์เด็กเล็กวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท  
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 46 58.97 

มาตรฐานท่ี 2 60 33 55 

มาตรฐานท่ี 3 ก 21 18 85.71 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 51 77.27 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 69.24 8 ข้อ 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 34 43.58 

มาตรฐานท่ี 2 60 7 11.66 

มาตรฐานท่ี 3 ก 21 14 66.66 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
D ต้องปรับปรุง 40.64 17 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. สถานรับเลี้ยงและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 77 98.71 
มาตรฐานท่ี 2 60 59 98.33 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 65 98.48 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 98.88 0 ข้อ 

 
เขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 

1. ศูนย์เด็กเล็กรพ.ปทุมธานี  
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 31 39.74 
มาตรฐานท่ี 2 60 15 25 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 54.91 12 ข้อ 

2. Day care รพ.พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 39 50 
มาตรฐานท่ี 2 60 40 66.66 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 72.22 10 ข้อ 

3. ศูนย์เด็กเล็กรพ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 65 83.33 
มาตรฐานท่ี 2 60 44 73.33 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 15 71.42 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 53 80.30 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
B ดี 77.09 0 ข้อ 



4. ศูนย์เด็กเล็กศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี  
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 9 11.53 
มาตรฐานท่ี 2 60 5 8.33 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
D ต้องปรับปรุง 39.95 35 ข้อ 

5. ศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี    
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 64 82.05 
มาตรฐานท่ี 2 60 50 83.33 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 20 95.23 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 59 89.39 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 87.50 0 ข้อ 

 
เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 

1. สวัสดิการบุตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม  
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 46 58.97 
มาตรฐานท่ี 2 60 28 46.66 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 3 14.28 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
D ต้องปรับปรุง 39.97 8 ข้อ 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีราชบุรี  
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 65 83.33 
มาตรฐานท่ี 2 60 50 83.33 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 17 80.95 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 65 98.48 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 86.52 0 ข้อ 



3. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยที ่5 จังหวัดราชบุรี 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 74 94.87 
มาตรฐานท่ี 2 60 53 88.33 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 66 100 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
B ดี 95.80 1 ข้อ 

4. สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 57 73.07 
มาตรฐานท่ี 2 60 45 75 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 15 71.42 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 51 77.27 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
B ดี 74.19 1 ข้อ 

5. ศูนย์เตาะแตะโรงพยาบาลสมุทรสาคร  
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 30 38.46 

มาตรฐานท่ี 2 60 8 13.33 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 20 95.23 
มาตรฐานท่ี 3 ข - - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
D ต้องปรับปรุง 49.01 22 ข้อ 

6. ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กวัยเตาะแตะโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 43 55.12 
มาตรฐานท่ี 2 60 31 51.66 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 15 71.42 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
D ต้องปรับปรุง 59.40 17 ข้อ 

 



เขตสุขภาพที่ 6 จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 

มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
มาตรฐานท่ี 1 78 74 94.87 
มาตรฐานท่ี 2 60 58 96.66 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 61 92.42 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 95.99 0 ข้อ 

2. สถานเลี้ยงเด็กกลางวันโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 36 46.15 
มาตรฐานท่ี 2 60 23 38.33 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 61.49 15 ข้อ 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “สมศรี  แสงแจ่ม” วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชลบุรี 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 78 100 
มาตรฐานท่ี 2 60 59 98.33 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 17 80.95 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 62 93.93 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 93.30 0 ข้อ 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 46 58.97 
มาตรฐานท่ี 2 60 54 90 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 51 77.27 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
B ดี 81.56  7 ข้อ 



5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรพ.ระยอง จังหวัดระยอง 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 34 43.58 
มาตรฐานท่ี 2 60 40 66.66 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 66 100 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 77.56 15 ข้อ 

6. สถานเลี้ยงเด็กกลางวันรพ.แกลง จังหวัดระยอง 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 41 52.56 
มาตรฐานท่ี 2 60 36 60 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 66 100 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 78.14 9 ข้อ 

 
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรพ.สมเด็จพระยุพราชสระแกว้ 

มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
มาตรฐานท่ี 1 78 75 96.15 
มาตรฐานท่ี 2 60 60 100 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 19 90.47 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 66 100 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 96.65 0 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 
1. สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดขอนแก่น 

มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
มาตรฐานท่ี 1 78 59 75.64 
มาตรฐานท่ี 2 60 57 95 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 20 95.23 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 59 89.39 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 88.81 0 ข้อ 

2. ศูนย์เด็กเล็กสวนพยอม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม จังหวัดร้อยเอ็ด 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 34 43.58 
มาตรฐานท่ี 2 60 19 31.66 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 20 95.23 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 64 96.96 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 66.86 14 ข้อ 

 
เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ 

1. ศูนย์ส่งเสริมเด็กวัยเตาะแตะ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 54 69.23 
มาตรฐานท่ี 2 60 35 58.33 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
B ดี 75.85  0 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. หน่วยรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงพยาบาลหนองคาย 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 58 74.35 
มาตรฐานท่ี 2 60 50 53.33 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 20 95.23 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 50 75.75 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
B ดี 82.17 1 ข้อ 

 
เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 75 96.15 
มาตรฐานท่ี 2 60 59 98.33 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 66 100 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 98.62 0 ข้อ 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลสุรินทร์  
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 39 50 

มาตรฐานท่ี 2 60 52 86.66 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
B ดี 78.88 4 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 

1. ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน (DAY Care Center) โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 67 85.89 
มาตรฐานท่ี 2 60 53 88.33 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
B ดี 91.41 1 ข้อ 

2. ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย จังหวัดอุบลราชธานี 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 76 97.43 
มาตรฐานท่ี 2 60 60 100 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 19 90.47 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 65 98.48 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 96.59 0 ข้อ 

3. ห้องสวัสดิการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 75 96.15 
มาตรฐานท่ี 2 60 54 90 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
B ดี 95.38 1 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
1. ศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  

มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
มาตรฐานท่ี 1 78 77 98.71 
มาตรฐานท่ี 2 60 60 100 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 66 100 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 99.67 0 ข้อ 

2. ศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 38 48.71 
มาตรฐานท่ี 2 60 25 41.66 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 17 80.95 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 57.11 7 ข้อ 

3. ศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลตะก่ัวป่า จังหวัดพังงา 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 74 94.87 
มาตรฐานท่ี 2 60 58 96.66 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 20 95.23 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 95.59 0 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ 

1. ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวันโรงพยาบาลตรัง 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 68 87.17 

มาตรฐานท่ี 2 60 53 88.33 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 91.83 0 ข้อ 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 72 92.30 
มาตรฐานท่ี 2 60 57 95 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 65 98.48 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 96.44 0 ข้อ 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีปังกรการุณยามิตร จังหวัดนราธิวาส 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 58 74.35 
มาตรฐานท่ี 2 60 32 53.33 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
B ดี 75.89 2 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กเล็กศูนย์อนามัยที่ 12 จังหวัดยะลา 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 67 85.89 
มาตรฐานท่ี 2 60 57 95 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 18 85.71 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 88.87 0 ข้อ 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดวงใจ จังหวัดสงขลา 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 67 85.89 
มาตรฐานท่ี 2 60 56 93.33 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 20 95.23 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 59 89.39 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 90.96 0 ข้อ 

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิทยาลัยพยาบาลเกาะยอ โรงพยาบาลสงขลา 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 74 94.87 
มาตรฐานท่ี 2 60 58 96.66 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 64 96.96 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 97.12 0 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิทยาลัยพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสงขลา 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 74 94.87 
มาตรฐานท่ี 2 60 58 96.66 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 64 96.96 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 97.12 0 ข้อ 

 
8. บ้านลูกกวาด จังหวัดสตูล 

มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
มาตรฐานท่ี 1 78 35 44.87 

มาตรฐานท่ี 2 60 9 15 

มาตรฐานท่ี 3 ก 21 14 66.66 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 63 95.45 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
D ต้องปรับปรุง 55.49 19 ข้อ 

 
เขตสุขภาพที่ 13 (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 

1. ศูนย์เด็กเล็กโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 73 93.58 
มาตรฐานท่ี 2 60 60 100 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 63 95.45 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
B ดี 97.26 1 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. ศูนย์เด็กเล็กสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรุงเทพฯ 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 77 98.71 
มาตรฐานท่ี 2 60 59 98.33 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 18 85.71 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 94.25 0 ข้อ 

3. หน่วยเลี้ยงเด็กกลางวันโครงการนมแม่  รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 42 53.85 
มาตรฐานท่ี 2 60 23 38.33 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 - - 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
B ดี 64.05 7 ข้อ 

 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่วนกลาง จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 

1. ศูนย์เด็กเล็กสถาบันบำราชนราดูร จังหวัดนนทบุรี 

2. ศูนย์เด็กเล็กสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จังหวัดนนทบุรี 

3. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ  ไทยเหนือ) จังหวัดนนทบุรี 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 67 85.89 

มาตรฐานท่ี 2 60 58 96.66 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 66 100 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 95.64 0 ข้อ 

หมายเหตุ : ตัวบ่งช้ีท่ีควรปรับปรุง เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.1, 1.3.7  
               และ 2.1.2 
 
 
 
 



4. สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (สถานอนามัยเด็กกลาง) จังหวัดนนทบุรี 
มาตรฐาน คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 78 72 92.30 
มาตรฐานท่ี 2 60 54 90 
มาตรฐานท่ี 3 ก 21 21 100 
มาตรฐานท่ี 3 ข 66 45 68.18 
    

ระดับคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย จำนวนข้อท่ีต้องปรับปรุง 
A ดีมาก 87.62 0 ข้อ 

หมายเหตุ : ตัวบ่งช้ีท่ีควรปรับปรุง เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1.1, 1.1.2  
               และ 1.1.3 

 
 
 













 

  

  
 

บทที่ 4 

ผลการติดตามการดำเนินงาน 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 

สรุปผลการประเมินตนเอง โดยยึดแบบประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ มีสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามาทําแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
จํานวน 49 แห่งจากทั้งหมด 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.23 ผลการประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์ขั ้นต้น 42 แห่ง 
จากทั ้งหมด 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.77 โดยมีระดับคุณภาพ A 20/52=38.46% ระดับคุณภาพ B 
14/52=26.92% ระดับคุณภาพ C 8/52=15.38% และระดับคุณภาพ D 9/52=17.30% (หมายเหตุ 
สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปิดปรับปรุงชั่วคราว) 

มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
➢ ตัวบ่งช้ีย่อย 1.1.2 บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 26.53 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย  
➢ ตัวบ่งชี้ย่อย 1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอก

อาคาร คิดเป็นร้อยละ 26.53 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
➢ ตัวบ่งชี้ย่อย 1.5.2 การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ ผู้ปกครอง/ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม คิดเป็น 

ร้อยละ 28.57 
➢ ตัวบ่งช้ีย่อย 1.5.3 ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนา

เด็กปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 28.57 
มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
➢ ตัวบ่งช้ีย่อย 2.1.1 มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มี

การดำเนินงานและประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 22.45   
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการส่ือสาร 
➢ ตัวบ่งชี้ย่อย 2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย 

โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 22.44   
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปล่ียนผ่านให้ปรับตัวสู่การเช่ือมต่อในขั้นถัดไป 



 

  

  
 

➢ ตัวบ่งช้ีย่อย 2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร คิดเป็นร้อยละ 
20.40 

➢ ตัวบ่งชี้ย่อย 2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น 
จนถึงการเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ คิดเป็นร้อยละ 32.65   

 
มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย สำหรับเด็กแรกเกิดถึงอายุ 2 ปี ( 2 ปี 11 เดือน) 

ตัวบ่งช้ี 3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
➢ ตัวบ่งช้ีย่อย 3.2.5 ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (EL) คิดเป็นร้อยละ 6.12 

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย สำหรับเด็ก อายุ 3 ปี ถึงอายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม  
➢ ตัวบ่งช้ีย่อย 3.1.3 ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ คิดเป็นร้อยละ 3.70 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการส่ือสาร 
➢ ตัวบ่งช้ีย่อย 3.6.3 ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลาดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัยนำไปสู่การขีด

เขียนคำท่ีคุ้นเคยและสนใจ คิดเป็นร้อยละ 3.70 
ร้อยละปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1.1 บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ ปัญหา/อุปสรรค 
- การบริหารไม่เป็นระบบ 
- ความร่วมมือมีน้อย 
- ขาดความเข้าใจในระบบ/ไม่ได้รับการอบรม 
- ไม่มีงบประมาณ 
- อัตรากำลังไม่เพียงพอ 
- การบังคับบัญชาจากต้นสังกัด 
- บุคลากรต้นสังกัดขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

มาตรฐานฯ ผลักภาระให้ผู้ปฏิบัติรับผิดชอบ 
- การจัดเก็บคู่มือตามมาตรฐานฯ มีเครื ่องมือและ

แบบฟอร์ม ต่างๆมากเกินไป ไม่เหมาะกับ สพด. 
ท่ีเน้นการดูแลเด็ก 



 

  

  
 

- การบริหารหลักสูตรสถาน ยังขาดที่ปรึกษาด้าน
หล ักส ูตรการศ ึกษาปฐมว ัย  ท ี ่ สามารถให้
คำปรึกษาในสพด.ในสังกัดของโรงพยาบาล 

 
ข้อเสนอแนะ 
- มีหน่วยงานกลางไว้สำหรับให้ความช่วยเหลือ

ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อพบเจอปัญหาด้านต่างๆ คอย
สนับสนุนและให้คำปรึกษา 

- ควรมีแบบฟอร์มสำเร็จรูปให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้
ได้อย่างสะดวก และจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสาร 

- ควรจัดอบรมให้กับผู ้บริหารและผู้ที ่เกี ่ยวข้อง 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีการพัฒนาสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีมาตรฐาน และการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ 

- การจัดบร ิหารสถานศึกษาสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย จะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงมาดูแล มีส่วน
ร่วมและเห็นความสำคัญมากกว่าท่ีเป็นอยู่ 

1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงาน
ทุกสังกัด 

ปัญหา/อุปสรรค 
- อัตราส่วนของครู/ผู ้ดูแลเด็ก ไม่เหมาะสมต่อ

จำนวนเด็ก (จำนวนครูน้อยเกินไป) 
- ครูมีวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามท่ีมาตรฐานกำหนด 

(ครูไม่จบการศึกษาปฐมวัย) 
- ค่าตอบแทนของครู/ผู ้ดูแลเด็ก ไม่เหมาะสมกับ

วุฒิการศึกษาท่ีจบ 
- สถานภาพครู/ผู ้ดูแลเด็ก ยังไม่ได้รับการบรรจุ

เป็นข้าราชการ ทำให้ไม่ได้รับค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการที่เหมาะสม ทำให้ขาด
แรงจูงใจในการทำงาน 

- อยากให้หน่วยงานต้นสังกัด จัดหลักสูตรการ
อบรมเกี ่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยไม่มีค่าใช้ 
เพื่อให้ครู/ผู ้ปฏิบัติงาน ได้มีโอกาสเข้ารับการ



 

  

  
 

ฝึกอบรม และเข้าใจวิธีการ ดำเนินงานและนำมา
ปฏิบัติ  

ข้อเสนอแนะ 
- ปรับคุณวุฒ ิคร ู/ผู ้ด ูแลเด็ก ให้ตรงกับสาขา

อนุบาล/ปฐมวัย โดยจัดอบรมหรือให้เร ียน
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มวุฒิหรือได้รับประกาศนียบัตร 

- ควรจัดอบรมให้ความรู้ก่อนที่จะนำมาตรฐานมา
ใช้ เพื่อจะได้เป็นแนวทางเดียวกัน และวิธีคิดร้อย
ละจะได้ตรงกัน 

- ควรจัดอบรมการให้ความรู้เกี ่ยวกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้กับบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ไม่มีวุฒิสาขาการศึกษาปฐมวัย 

- เรื่องการพัฒนา/อบรมครูด้านการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับปริญญาตรี สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูล
ได้ที ่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ ิราช ระดับ
อนุปริญญา สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ ท่ี
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร 
(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) หลักสูตรอบรมการ
ดูแลเด็กปฐมวัย ระยะเวลา ๔ เดือน ของวิทยาลัย
พยาบาลต่าง ๆ เช่น คณะพยาบาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น 
หรือการอบรม 20 ช่ัวโมง ต่อปี (ประมาณ 3วัน) 
ประกอบไปด้วย ความรู้ทางด้านสายการแพทย์ 
ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก เช่น การเล่านิทาน เป็นต้น  

1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ปัญหา/อุปสรรค 
- โครงสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้

มาตรฐานตามท่ีกำหนด 
- การส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย

ยังขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองท่ีพักอาศัยอยู่
ในบ้านพักของโรงพยาบาล 



 

  

  
 

- ด้านสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อ สพด. เนื่องจากมี
เนื ้อที ่ค่อนข้างน้อย ยังขาดพื ้นที ่ที ่เป็นสนาม
เพื่อให้เด็กได้เล่นกลางแจ้งและเล่นครื ่องเล่น
สนาม 

- ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกต้องคอยระมัดระวัง
เนื่องจากอยู่ใกล้ถนนท่ีมีรถวิ่งผ่าน 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรพ ัฒนาสภาพแวดล้อมน ่าอย ู ่ เหมาะสม

ปลอดภัย 
- ควรมีอาคารเรียนปฐมวัยแยกเป็นเอกเทศ เพื่อ

ความเหมาะสมปลอดภัย ทุกด้านทั ้งภายใน 
ภายนอก เครื่องเล่น และมีรั้วรอบขอบชิด 

- ควรมีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐานมีจำนวน
เพียงพอ สะอาดเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ
ของเด็ก 

- ควรมีสนามเด็กเล่นท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
- ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และสนับสนุน

วิทยากรจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้
เกี ่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ และฝึกซ้อมแผนอพยพ
ให้กับครูและบุคลากรและเด็กทุกคนให้เสมือน
เกิดเหตุจริง  

- การจัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/
ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่โดยการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในเด็ก
ปฐมวัย 

- การซ้อมหนีไฟของโรงพยาบาล ซึ่งเน้นไปที่การ
อพยพผู้ป่วย ดังนั้นหากมีการซ้อมหนีไฟของทาง
โรงพยาบาล ขอให้ศูนย์เด็กเล็กเข้าร่วมด้วย 

- มีการสำรวจการเดินทางเพื ่อความปลอดภัย
ร่วมกับจิตอาสา และเพิ่มแผนการตรวจคัดกรอง
มีเอกสารหลักฐานจัดให้มีการเช้าถึงชุมชนโดย
ผู้บริหารสนับสนุน 

-  



 

  

  
 

1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ปัญหา/อุปสรรค 
- พื้นที่ไม่เพียงพอ สำหรับการจัดกิจกรรมของเด็ก 

ห้องเรียนมีขนาดเล็กไม่เหมาะสมต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามวัย และมีจำนวน
ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

- ระบบสุขาภิบาล ห้องน ้ำ ห้องส้วม สถานท่ี
สำหรับทำภารกิจส่วนตัว เช่น การแปรงฟัน ล้าง
มือ สถานที่ประกอบอาหาร/ที่เตรียมอาหาร น้ำ
ด่ืม น้ำใช้ การกำจัดขะ ส่ิงปฏิกูลและพาหนะโรค 
ยังไม่ถูกสุขลักษณะและไม่ได้มาตรฐานเหมาะสม
กับเด็ก 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีพื้นท่ีสำหรับแยกเด็กป่วย (ห้องพยาบาล) 
- ควรจัดพื้นท่ีใช้สอยในห้องเรียนเป็นสัดส่วนอย่าง

เหมาะสมสะอาด และปลอดภัย 
- การจัดพื ้นที ่ห้องน้ำ ห้องส้วม และจำนวนโถ

สุขภัณฑ์สำหรับเด็กอายุ ๑ ปีขึ้นไป เนื่องจากเด็ก
ที่อายุต่ำกว่า ๑ ปี ยังไม่สามารถเข้าห้องน้ำด้วย
ตนเองได้ 

1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ปัญหา/อุปสรรค 
- ผู้ปกครองเด็กขาดความร่วมมือในการทำกิจกรร

และส่งเสริมการทำกิจกรรมของโรงเรียน 
- ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจเรื ่องหลักสูตร

ปฐมวัยและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย
อย่างเหมาะสม 

- ผู ้ปกครองไม่ตระหนัก ไม่ยอมรับ และไม่เห็น
ความสำคัญในความผิดปกติของพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย 

- การดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็น
แหล่งเรียนรู ้แก่ชุมชนในเรื ่องการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ดำเนินการได้บางส่วนเนื่องจากศูนย์เด็ก
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ไม่ได้มีพื้นที่ดำเนินงาน
ชัดเจนจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้สม่ำเสมอตาม
มาตรฐาน 



 

  

  
 

 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
- มีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู ้ปกครองใน

เรื่องความสำคัญและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ตามวัยอย่างเหมาะสม 

มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ปัญหา/อุปสรรค 

- คร ู/ผ ู ้ด ูแลเด ็กย ังขาดทักษะ ความร ู ้  และ
ประสบการณ์ในจัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การ
เรียนรู้ และการเล่นท่ีเหมาะสมสำหรับเด็ก 

- คร ู / ผ ู ้ ด ู แล เด ็ กขาดท ักษะ  ความร ู ้  แล ะ
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเร ียนรู้
สำหรับเด็กพิเศษ (เรียนร่วม) 

- ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดพื ้นที ่/มุม
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นในห้องเรียน 

- ยังขาดพื้นทีในการจัดมุมประสบการณ์การเรียนรู้
การเล่นที่หลากหลาย เนื่องจากพื้นที่มีจำนวน
จำกัด 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

อย่างเหมาะสม 
- ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ครู/ผู้ดูแลเด็กในการ

สร้าง การเลือกใช้สื ่อ และจัดสภาพแวดล้อมท่ี
ส่งเสริมทักษะให้กับเด็กอย่างเหมาะสม 

- การอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ starfishlabz   
และการจัดพื้นท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
คร ูผ ู ้ด ูแลเด็กด้วยกันในห้องเรียน Learning 
Space 

- เรื่องการจัดพื้นท่ีมุมประสบการณ์การเรียนรู้ โดย
ควรจัดให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อม
ของศูนย์ฯ และความสะดวกในการทำความ

2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการ

ส่ือสาร 
2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม 

ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 



 

  

  
 

สะอาด โดยอาจไม่จำเป็นต้องจัดพื ้นที ่มุมใน
ห้องเรียน หากมีความแออัดมากเกินไป 

- จัดกิจกรรมตามช่วงวัยของเด็กให้เป็นในแบบ
รูปธรรมคือการบูรณาการผ่านการเล่นเพื่อให้เด็ก
รับประสบการณ์ตรง เกิดการ เรียนรู้และพัฒนา
ทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
กิจกรรมที่จัดให้เด็ก ในแต่ละวันอาจใช้ชองเล่น
ต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้ประสบการณ์สำคัญที่จัด
ต้องครอบคลุมประสบการณ์สำคัญที่กำหนดใน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

- เสนอแนะ การนำหลักสูตร HAPPY BRAIN ของ
ศูนย์อนามัยที ่  3 ไปปรับใช้และพัฒนาเป็น
หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา/
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปล่ียนผ่านให้ปรับตัวสู่การ
เช่ือมต่อในขั้นถัดไป 

ปัญหา/อุปสรรค 
- ขาดวิธีการในการเตรียมความพร้อมเด็กในระยะ

เปล่ียนผ่านให้ปรับตัวสู่การเช่ือมต่อในขั้นถัดไป  
ข้อเสนอแนะ 
- สร้างความตระหนักเรื่องการเตรียมความพร้อม

เด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อ
ในชั้นถัดไป โดยผลักดันให้มีนโยบายและการ
ปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 

- จัดกิจกรรมส่งเสร ิมการปรับตัวก ่อนเข้ารับ
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นแต่ละขั้นจนถึงการเป็น
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย สำหรับเด็กแรก
เกิดถึงอายุ 2 ปี ( 2 ปี 11 เดือน) 

ปัญหา/อุปสรรค 
- เด็กมีปัญหาฟันมาจากท่ีบ้าน ทำให้ สพด. ไม่ผ่าน

ตัวบ่งช้ีนี้ 
- เด็กมีภาวะโภชนาการไม่เหมาะสม เช่น เด็กมี

น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เด็กมี
น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

- เด็กขาดทักษะในการส่ือสารอย่างเหมาะสม  
ข้อเสนอแนะ 

3.1 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 
3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย สำหรับเด็ก อายุ 
3 ปี ถึงอายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ) 
3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม 
3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว 



 

  

  
 

3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ - สร้างความรู้ความเข้าใจ แก่พ่อแม่ ผู ้ปกครอง 
และครู/ผู ้ดูแลเด็กในการดูแล ส่งเสริม และ
พัฒนาเด็กตามวัยอย่างเหมาะสม 

- แนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับโภชนาการที่ถูกต้อง 
ในเด ็กท ี ่ม ีน ้ำหน ักมากกว ่าเกณฑ์ น ้ำหนัก
ค่อนข้างมาก น้ำหนักค่อนข้างน้อย น้ำหนักน้อย
กว่าเกณฑ์ 

- ควรม ีการพ ัฒนาให ้ เด ็กม ีค ุณล ักษณะที ่พึง
ประสงค์ รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมด้วย 

- ในส่วนของบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควร
เพิ่มในเรื่องการเพิ่มความรู้การอบรมที่เกี่ยวข้อง
ด้านสาธารณสุข เช่นการอบรมการทดสอบ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย Denver II 

3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการส่ือสาร 
3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และ

ความเป็นพลเมืองดี 

 

ให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี อีกทั้งการวิเคราะห์และประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมทั้งการเจริญเติบโต  
ของเด็กปฐมวัย สูงดี สมส่วน ให้ประเมินในต้นปีการศึกษา (ตอนเด็กแรกเข้า) และส้ินปีการศึกษา 

 

สรุปโครงการโดย 
             นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

   นางสาวดวงใจ ปั้นคุ้ม            นักวิชาการศึกษา 
 

เอกสารอ้างอิง 

สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. (2562). (ร่าง)  
          รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปี 
         งบประมาณ 2562. กรุงเทพมหานคร 

 
  

   

 





การด าเนินงาน 

มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแหง่ชาติ
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ผลการขบัเคลื่อน มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแห่งชาติ(11มคี63)

ประเมินตนเองครบ

ใชม้าตรฯชาติ

จ านวนทัง้หมด 54,006

ใช ้49,992

ครบ 27,748 ไม่ครบ 22,174

ไม่ใช ้4,084



ผลการขบัเคลื่อน มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแหง่ชาติ

รวมผ่าน 27,057/54,006=50%



การด าเนนิงานปี2564

ประชุมVDO 
conference

ชีแ้จง(5พย.63)

เยีย่มเสรมิพลัง
(ธค-มค)

ประชมุ VDO 
conference สรปุ
(มคี-สค.64)



Collaboration Tools Goal Monitoring and Evaluation

1.(ร่วม) วิเคราะห์
ข้อมูลการด าเนินงาน 
ม.ชาติ ในระดับพื้นที่

-ระบบ
ฐานข้อมูล
มาตรฐานชาติ

-พัฒนาและยกระดับสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ในสังกัด ก.สธ
(ผ่านเกณฑ์ ม.ชาติ ร้อยละ 100 ) 
-(ร่วม) พัฒนาและยกระดับสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย นอกสังกัด ก.สธ 

-ศอ./ส่วนกลางติดตาม
ผลการด าเนินงาน
-เป็น Technical 
support

2.เยี่ยมเสริมพลัง ฯ
(4ภาค)
(พร้อมDSPM)

-แนวทาง
ติดตามเยี่ยม
เสริมพลัง ฯ

-ต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน
พื้นที่ เขตละ 1 แห่ง

-ศอ./ส่วนกลางติดตาม
เยี่ยมเสริมพลัง
-สรุปผลการเยี่ยมเสริม
พลัง ฯ

3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การด าเนินงาน ม.ชาติ 
(Video-conference)

-Video-
conference

-ผลการด าเนินงาน ม.ชาติ ในสังกัด 
ก.สธ

-สรุปผลการด าเนินงาน 
ม.ชาติ ในสังกัด ก.สธ

สรุปประเดน็ขบัเคลือ่นงานเดก็ปฐมวยั

ประเด็นย่อย : มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ



ไม่รูจ้กั
•ประชาสมัพนัธ ์เขา้ถงึ

ใชไ้ม่เป็น

• จดัอบรมการใชแ้ละปฏบิตัิอย่าง

ถูกตอ้ง เขา้ใจแลว้ใช้

กระตุน้ไม่ได ้
•แนวทางปฏบิตัแิกไ้ขและสง่ต่อ                   

ตัวบ่งชี้ด้านพัฒนาการเด็ก(3.1ก, 3.2ก., 3.1ข,3.2ข)

สถานพฒันาเด็กปฐมวยั ทกุสงักดั แบ่งเป็น 3 กลุม่

1

2

3



1.DSPM Training (พยาบาลหลงัคลอด)
2.DSPM e-leaning ยาว (ส าหรับ
เจ้าหน้าที่)
3.เยีย่มเสริมพลงั เขต 3, 4, 10, 12
ณ เดือน ธ.ค.63-ม.ค.64

4.สัปดาห์รณรงค์ 5-9 ก.ค.64

1.DSPM Off 
line 
(หลกัสูตรผู้ดูแล
เด็กร่วมกบั มก.)
2. E-leaning 
ระยะส้ัน (12 hr.)
และยาว

E-leaning ระยะส้ัน
(12 ช่ัวโมง)

E-leaning ระยะส้ัน
(12 ช่ัวโมง)

แผนการด าเนินงาน “พัฒนาการเด็ก” ประจ าปี 2564

ครอบครวั ครู/ผูดู้แลเด็ก

บุคลากรการแพทย์

อสม.



ประเดน็ขบัเคล่ือนงานโภชนาการ

Collaboration Tools Goal Monitoring and 
Evaluation

ตดิตาม เยีย่มเสรมิ
พลัง 
การด าเนนิงาน   
โภชนาการ การ

จัด  
อาหารและการใช ้          
ต ารับอาหารใน

ศนูย ์ 
พัฒนาเด็กเล็ก

และ
โรงเรยีนอนุบาล

• ต ารับอาหาร

ส าหรับศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กและ

โรงเรยีนอนุบาล 

• แบบฟอรม์การ

ตดิตามการ

ด าเนนิงาน

• ศนูยอ์นามัยตดิตาม

การด าเนนิงานฯ 

สพด. 3 แหง่ 

โรงเรยีนอนุบาล 3 

แหง่ 

• ศนูยอ์นามัยที่ 1

-12 สง่รายงาน 

ตามแบบฟอรม์

ใหก้ับ 

สว่นกลาง



ประเดน็ขบัเคล่ือนงานสรา้งเสริมสขุภาพช่องปาก

Collaboration Tools Goal Monitoring and Evaluation

การจัดกจิกรรม

แปรงฟันหลงั

อาหารกลางวนัใน

สถานพฒันาเดก็

ปฐมวยั

• มาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั

แห่งชาติ ที่เกีย่วข้องกบัตัวบ่งช้ีประเดน็

สุขภาพช่องปาก

• Kick off กจิกรรม “ขยบัแปรง 2 นาที” ใน

สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั ช่วงวนัเดก็

แห่งชาติ

• การประกวดต้นแบบสถานพฒันาเดก็

ปฐมวยั ในการจัดกจิกรรม “ขยบัแปรง 2

นาที”

• สถานพฒันาเดก็ปฐมวยัทุก

แห่งมีกจิกรรมแปรงฟันหลงั

อาหารกลางวนั

• มีต้นแบบสถานพฒันาเดก็

ปฐมวยัในการจัดกจิกรรม 

“ขยบัแปรง 2 นาที”อย่างน้อย

เขตสุขภาพละ 1 แห่ง

• ผลการประเมินตนเองของ

สพด.ตามมาตรฐานสถาน

พฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาติ

• ข้อมูลเฝ้าระวงัทันตสุขภาพ

ของส านักทันตสาธารณสุข



ประเดน็ขับเคล่ือนงาน “เดก็ไทย เล่นเปลีย่นโลก”

Collaboration Tools Goal
Monitoring and 

Evaluation

1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทกัษะ
ผู้อ านวยการเล่น 
(Play worker) แก่ศูนย์อนามยั (ครู ก) 
(โดยส่วนกลาง) วนัที ่25-27 พ.ย. 63

• งบประมาณ
• คู่มือ/VDO เล่นเปลีย่นโลก/ ผู้อ านวยการเล่น

• ผู้อ านวยการเล่น (Play worker) ครู ก (บุคลากร
ศอ.) จ านวน 50 คน ศูนย์อนามยัละ 2-3 คน

• One page

2. จัดมหกรรม Play day และ
มหัศจรรย์ 1,000 วนัแรกของชีวติ
ระดับประเทศ
(โดยส่วนกลาง) เดือนธันวาคม 2563

• งบประมาณ
• คู่มือ/VDO เล่นเปลีย่นโลก/ ผู้อ านวยการเล่น

• ส่ือสาร สร้างกระแสความร่วมมือขับเคล่ือน
นโยบาย “เด็กไทย เล่นเปลีย่นโลก” 

• แผนการจัดมหกรรม
• One page

3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทกัษะ
ผู้อ านวยการเล่น 
(Play worker) แก่สสจ. สพด. (ครู ข)
(โดยศูนย์อนามยั)

• งบประมาณ
• วทิยากร
• คู่มือ/VDO เล่นเปลีย่นโลก/ ผู้อ านวยการเล่น

• ผู้อ านวยการเล่น (Play worker) ครู ข 
ศูนย์อนามยัละ 50 คน ครอบคลุมทุกจังหวดัใน
เขต

• แผนการจัดอบรม
• One page

4. ตดิตาม เยีย่มเสริมพลงั
(โดยศูนย์อนามยั)

• แนวทางการพัฒนาพ้ืนทีต้่นแบบเด็กไทยเล่น
เปลีย่นโลก 

• พ้ืนทีต้่นแบบเด็กไทยเล่นเปลีย่นโลก 
ศูนย์อนามยัละ 30 แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวดัใน
เขต

• สรุปผลตามแบบฟอร์มรายงาน
ส่งให้ส่วนกลาง

5. ตดิตาม เยีย่มเสริมพลงั (8 เขต) 
(โดยส่วนกลาง)

• แนวทางการพัฒนาพ้ืนทีต้่นแบบเด็กไทยเล่น
เปลีย่นโลก 

• คู่มือ/VDO เล่นเปลีย่นโลก/ ผู้อ านวยการเล่น

• การด าเนินงานเด็กไทยเล่นเปลีย่นโลกของ
ศูนย์อนามยั

• แผนการลงตดิตามเยีย่มเสริม
พลงั

• Feed back ข้อมูลส่งกลบัศูนย์
อนามยั

6. ประชุมตดิตามการด าเนินงาน VDO 
Conference
(โดยส่วนกลาง)

• แบบฟอร์มรายงานการด าเนินงานเด็กไทยเล่น
เปลีย่นโลก(แผนการด าเนินงาน, ผู้อ านวยการ
เล่น, พ้ืนทีต้่นแบบ)

• เดือนละ 1 คร้ัง (ตั้งแต่มกราคม 2564 เป็นต้นไป) • แผน VDO Conference





แนวทางการเขา้ดูขอ้มูล

มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยั

กลุม่ศูนยส์าธติสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั 

สถาบนัพฒันาอนามยัเดก็แห่งชาต ิกรมอนามยั



เปิดไฟล ์“KPI_Detail”01
ค้นหาสถานพฒันาเดก็ปฐมวัย02

ค าอธิบายชีท04

ดคูะแนนตวัชีว้ัด03



เปิดไฟล ์“KPI_Detail”01



ค้นหาสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย02
1. ในชีท Orgnize คลิกคอลัมน์ B เพือ่ค้นหา org_name โดยใช้ Filter (ตัวกรอง)

2

1

3



ค้นหาสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย02
2. คลกิ  เพือ่เปิดหน้าตา่งค้นหาและพมิพช์ือ่ สพด. ทีต่อ้งการค้นหา 
ใส่เคร่ืองหมาย  หน้าชือ่ สพด. ทีป่รากฏ แล้วคลกิ “OK”

1

2

3



ค้นหาสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย02
3. จะปรากฏหน้ากระดาษแสดงข้อมูลของ สพด. ทีค้่นหา
“ใหจ้ า ord_id (ตัวเลข 3-4 หลัก) ในคอลัมน ์A”

ยกตัวอย่างเช่น ord_id ของสถาบนัพฒันาอนามัยเด็กแหง่ชาติ (สถานอนามัยเด็กกลาง) คือ 53137



1. ข้อมูลตัวชีวั้ดของ org_id (สพด. แต่ละแหง่) จะอยู่ในชีท L3_0-20000
ชีท L3_20001-40000 และชีท L3_40001-57663

ดูคะแนนตัวชีวั้ด03

ยกตวัอย่างเช่น ord_id 53137 ใหด้ใูนชที L3_40001-57663
เพราะ org_id 53137 อยู่ระหว่าง org_id 40001-57663



2. ในชีท L3_0-20000 ชีท L3_20001-40000 และชีท L3_40001-57663 
คลิกคอลัมน ์E เพือ่ค้นหา org_id โดยใช้ Filter (ตัวกรอง) 

21

ดูคะแนนตัวชีวั้ด03



3. คลกิ   เพือ่เปิดหน้าตา่งค้นหาและพมิพ์ org_id ทีต่อ้งการค้นหา 
ใส่เคร่ืองหมาย  หน้า org_id ทีป่รากฏ แล้วคลกิ “OK”

1

2

3

ดูคะแนนตัวชีวั้ด03



3. จะปรากฏหน้ากระดาษแสดงข้อมูลของ org_id ทีค้่นหา ใหดู้ที่ kpi_id (คอลัมน ์B) จะปรากฏ 
kpi_id ตั้งแต่ 52-126 โดยแต่ละ kpi_id แทนตัวชีว้ัดในแต่ละข้อ (ดูได้จากชีท L1_kpi_data
ว่า kpi_id แทนตัวชีว้ัดข้อใด)

ดูคะแนนตัวชีวั้ด03



3. ในชีท L1_kpi_data จะแสดงรายละเอียดตัวชีว้ัดทัง้หมด ดูได้จาก kpi_id ในคอลัมน ์A และ 
kpi_name ในคอลัมน ์C เช่น kpi_id 54 แทนตัวชีว้ัด 1.1.3 บริหารจดัการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ดูคะแนนตัวชีวั้ด03



4. คะแนนในแต่ละ kpi_id ดูได้จาก score_real ในคอลัมน ์P ซ่ึงมีระดับคะแนนต้ังแต่ 0-4 คะแนน

ดูคะแนนตัวชีวั้ด03



ค าอธิบายชที04



ค าอธิบายชที04



ค าอธิบายชที04



ค าอธิบายชที04



ค าอธิบายชที04



การส ารวจสถานการณ์เฝ้าระวัง
การเจริญเติบโตและส่งเสริม

พัฒนาการเด็กที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด 19 (Rapid Survey) 

กลุม่ศนูยส์าธิตสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั 
สถาบนัพฒันาอนามยัเดก็แหง่ชาติ กรมอนามยั



ที่มา 
• สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเข้าถึง

บริการ การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
วัตถุประสงค์
• เพื่อส ารวจสถานการณ์เบื้องต้นถึงผลกระทบของโควิด 19 ต่อสุขภาวะ

ของเด็ก 0-2 ปี
กลุ่มเป้าหมาย
• เด็กอายุท่ี 9 เดือน กับ 18 เดือน แยกเป็น กลุ่มไม่มารับบริการ25 คน 

กับมารับบริการ 25 คน  รวมท้ังหมด 50 คน ในช่วง ม.ค. – มิ.ย. 63
ระยะเวลาด าเนินการ
• พฤศจิกายน 2563

การส ารวจสถานการณ์เฝ้าระวังการเจริญเติบโตและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 (Rapid Survey) 



แบบเกบ็ข้อมูลระบบการเฝ้าระวังการเจริญเตบิโตและส่งเสริม
พัฒนาการเดก็ทีไ่ด้รับผลกระทบจากโควิด 19 (Rapid Survey)



ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนตัวเดก็



ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านการเจริญเตบิโต



ส่วนที ่3 ข้อมูลด้านพฒันาการตามอายุปัจจุบัน



ส่วนที ่4 ข้อมูลด้านทนัตกรรม



สรุปการประชุมออนไลน์ VDO conference การดำเนินงานขับเคลือ่นงาน 

ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ในระดับพื้นที่ คร้ังที่ 1/2564 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น. 

ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 4 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย 

1. ผลการขับเคล่ือนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จากท้ังหมด จำนวน 54,006 แห่ง ใช้
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจำนวน 49,992  และประเมินตนเองครบทุกตัวช้ีวัดจำนวน 
27,748 แห่ง (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 มีนาคม 63) 

2. สรุปผลการขับเคล่ือนจากท้ังหมด จำนวน 54,006 แห่ง ผลการประเมินพบว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
จำนวน 27,057 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50% โดยมีระดับคุณภาพ A จำนวน 15,298 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 28  ระดับคุณภาพ B จำนวน 10,463 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19% ระดับคุณภาพ C จำนวน 
1,296 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2%  และระดับคุณภาพ D จำนวน 691 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1%  

3. กิจกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ การประชุมออนไลน์ VDO 
conference เพื่อช้ีแจง การเยี่ยมเสริมพลัง และการประชุมออนไลน์ VDO conference สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

4. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง ระหว่างวันท่ี 14 – 24 ธันวาคม 2563  

วันที่ สถานที่ 
วันท่ี 14-15 ธันวาคม 2563 ศูนย์อนามัยท่ี 3 จังหวัดนครสวรรค์ 
วันท่ี 17-18 ธันวาคม 2563 ศูนย์อนามัยท่ี 10 จังหวัดยโสธร  
วันท่ี 21-22 ธันวาคม 2563 ศูนย์อนามัยท่ี 4 จังหวัดสระบุรี 
วันท่ี 11-12 มกราคม 2564 ศูนย์อนามัยท่ี 12 จังหวัดสตูล 

 
5. การใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติจำนวน ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด 

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม (ตัวบ่งช้ีด้านพัฒนาการเด็ก ได้แก่ 3.1ก, 3.2ก., 3.1ข,3.2ข) 

กลุ่ม แนวทางการแก้ไข 
ไม่รู้จัก ประชาสัมพันธ์ เข้าถึง 
ใช้ไม่เป็น จัดอบรมการใช้และปฏิบัติอย่างถูกต้อง เข้าใจแล้วใช้ 
กระตุ้นไมไ่ด้ แนวทางปฏิบัติแก้ไขและส่งต่อ 

 
  



7. แนวทางการเข้าดูข้อมูลมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจากไฟล์ “KPI Detail” เพื่อค้นหาข้อมูล/
คะแนนของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รายแห่ง รายสังกัด และเพื่อค้นหาข้อมูล/คะแนนตามตัวชี้วัด 
โดยใช้ Filter หรือตัวกรอง 

8. ทันตแพทย์ณัฐพงศ์ กันทะวงศ์ ทันตแพทย์ชํานาญการ จากสํานักทันตสาธารณสุข เสนอแนะการดึง
ข้อมูลการประเมินสุขภาพช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดด้านทันตกรรม 

9. การสำรวจสถานการณ์เฝ้าระวังการเจริญเติบโตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด 
19 (Rapid Survey) ใน Google Form โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานการณ์เบ้ืองต้นถึง
ผลกระทบของโควิด 19 ต่อสุขภาวะของเด็ก 0-2 ปี  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 9 เดือน กับ 18 
เดือน แยกเป็น กลุ่มไม่มารับบริการ 25 คน กับมารับบริการ 25 คน  รวมทั้งหมด 50 คน ในช่วง ม.ค. 
– มิ.ย. 63 มอบหมายให้ทุกศูนย์เขตดำเนินการเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2563 
   ส่ิงท่ีดำเนินการต่อ    
-ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ศึกษาการเข้าดูข้อมูล สืบค้นข้อมูล
ประเมินตนเอง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลให้กับทางสมศ ประเมิน 
เบ้ืองต้น และ สามารถเข้าดูข้อมูลเพื่อการพัฒนาส่งเสริมในด้านการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก งาน
สุขภาพช่องปาก งานโภชนาการ และเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก 

     ปิดการประชุม 15.00 น 

                                                                         สรุปการประชุมโดย 

                                                          นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

                                                          นางเบญจวรรณ วงษ์ใหญ่ นักวิชาการศึกษา 

                                                           นางพรทิพย์  วรวิชญ์      นักวิชาการศึกษา 

                                                           นางอรัญญา  ทับน้อย   นักวิชาการศึกษา 

                                                          นางสาวดวงใจ  ปั้นคุ้ม    นักวิชาการศึกษา 

 



ผลกระทบสถานการณ์ COVID-19

สตรีและเดก็ปฐมวยั



ขอ้มูลทัว่ไปกลุ่มตวัอยา่ง
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ส ารวจระหวา่ง เดือน16พฤศจิกายน-18ธนัวาคม2563



พฒันาการเดก็ปฐมวยั
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พฒันาการเดก็ปฐมวยั
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N ท้ังหมด = 463 คน
N ท่ี exclude = 7 คน
N ท่ีใช้ = 456 คน
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ภาวะการเจริญเตบิโต 
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