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คูมือการประเมินตามเกณฑศูนยเด็กเล็กคุณภาพ ประจําปงบประมาณ 2557
เกณฑมาตรฐาน
ดานบุคลากร (20 คะแนน)
1. ความรูและการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก (6 คะแนน)
1.1 ครูผูดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาการศึกษาปฐมวัยอยางนอย 1 คน
1.2 ครูผูดูแลเด็กทุกคนไดรับการอบรมในเรื่องพัฒนาการ
การเลี้ยงดูเด็ก การจัดกิจกรรม การปองกัน และ
ควบคุมโรคติดตอ
1.3 ครูผูดูแลเด็กทุกคน มีความรูในเรื่องอบรมเลี้ยงดูเด็ก/
การจัดกิจกรรม
(หารูป คุณครูรับเด็ก รูปเด็กกับกิจกรรมตางๆ)

แนวทางการประเมิน

1.1 ตรวจสอบหลักฐานการศึกษาครูผูดูแลเด็ก (มีตามเกณฑถือวาผาน)
1.2 ตรวจสอบแฟมประวัติครูผูดูแลเด็กทุกคน เชน คําสั่ง กําหนดการอบรม รายงานผลการอบรม/ใบประกาศนียวุบัฒติบร/ัตร
(มีตามเกณฑถือวาผาน)
1.3 สุมสัมภาษณครูผูดูแลเด็ก อยางนอยรอยละ 50 เชน มีครู 4 คน ใหสุมมา 2 คน แลวถามองคความรู (ทั้ง 2 คนที่สุมได
ตอบถูกรอยละ 80 หรือไดคะแนน 8 ใน10 คะแนน ถือวาผาน) โดยถามคําถามในเรื่องตอไปนี้ (คะแนนเต็ม 10
คะแนน) ไดแก
1.3.1 ความสําคัญของพัฒนาการเด็ก ( Key การเจริญเติบโตของเด็กวัยนี้รวดเร็วมาก โดยเฉพาะพัฒนาการดาน
สติปญญา การมีภาวะโภชนาการที่ไมดี เด็กอวน ผอม เตี้ย จะสงผลตอการพัฒนาดานสติปญญาเมื่อเด็กเขาสู
วัยเรียนจึงมีความจําเปนที่ตองมีการเฝาระวังการเจริญเติบโตของเด็กอยางตอเนื่อง (ตอบถูกได 2 คะแนน)
1.3.2 พัฒนาการกับการเจริญเติบโตตางกันหรือไม/อยางไร? (Key การเจริญเติบโต : Growth หมายถึง ความ
เปลี่ยนแปลงในดานขนาด รูปราง สัดสวน ตลอดจนกระดูกและกลามเนื้อแตพัฒนาการ คือ การเปลี่ยนแปลง
ดานการทําหนาที่ และวุฒิภาวะของอวัยวะระบบตางๆ รวมทั้งความสามารถในการทําหนาที่ในดานตางๆ
เชน ทักษะการทรงตัว ทักษะการใชภาษา การชวยเหลือตนเอง) ตอบถูกได 2 คะแนน)
1.3.3 การจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก เพื่อการสงเสริมพัฒนาการเด็ก มีอะไรบาง? ( Key : 1. กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ จัดใหเด็กมีการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย ใหเปนอิสระใชจังหวะและดนตรีประกอบ เชน
การตบมือ เสียงเพลง 2. กิจกรรมสรางสรรคเปนกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ ไดแก วาดภาพ ติดปะ เปนตน
3. กิจกรรมเสรี เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดเลนกับสื่อและเครื่องเลนอยางอิสระในมุมการเลนกิจกรรม
เพื่อตอบสนองความตองการตามธรรมชาติ 4. กิจกรรมเสริมประสบการณ เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดฟง
พูด สังเกต คิดและปฏิบัติการทดลองใหเกิดความคิดรวบยอดและเพิ่มพูนทักษะตางๆ 5. กิจกรรมกลางแจง
เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กออกนอกหองเรียนไปสูสนามเด็กเลน เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระ
6. กิจกรรมเกมการศึกษา เปนกิจกรรมการเลนที่มีกระบวนการในการเลนตามชนิดของเกมเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูและความคิดรวบยอด (ตอบถูกขอยอยละ 1 คะแนน รวมเปน 6 คะแนน)
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แนวทางการประเมิน

1.4 อัตราสวนการดูแลเด็กเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้ 1.4 ตรวจสอบทะเบียนจํานวนเด็กและจํานวนครูผูดูแลเด็กที่ปฏิบัติงานจริง (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
- เด็กอายุต่ํากวา 1 ป มีครูผูดูแลเด็ก 1 คนตอเด็ก 3 คน
- เด็กอายุ 1-2 ป ครูผูดูแลเด็ก 1 คนตอเด็ก 5 คน
- เด็กอายุ 2-3 ป ครูผูดูแลเด็ก 1 คนตอเด็ก 7-10 คน
- เด็กอายุ 3 ปขึ้นไป ครูผูดูแลเด็ก 1 คนตอเด็ก 10-15 คน
2. สุขภาพรางกายและจิตใจ (4 คะแนน)
2.1 สุขภาพรางกายแข็งแรง ไมมีอาการปวยดวยโรคติดตอ 2.1 ดูผลการตรวจสุขภาพประจําป โดยเฉพาะการเอ็กซเรยปอด 2ป / ครั้ง และการตรวจอุจจาระทุกป (ถามีตามเกณฑ
และภาวะทางจิตใจ
ที่กําหนดถือวาผาน)
2.2 ประเมินและวิเคราะหความเครียดดวยตนเองอยาง
2.2 ดูแบบประเมินวิเคราะหความเครียดและการแกไขกรณีพบวา มีความเครียด (แบบประเมินความเครียด 20 ขอ ของ
นอยปละ 1 ครั้ง
กรมสุขภาพจิต)(ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
3. มีการจัดโรงเรียนพอแมและการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
นอยปการศึกษาละ 4 ครั้ง(10 คะแนน)

ขอดูแผนการสอน/สื่อการสอน/เอกสารคูมือ/ทะเบียน/แบบประเมินความคิดเห็น/ภาพถายกิจกรรม
3.1 มีแผนการจัดกิจกรรมใหความรูผูปกครอง (ถามีถือวาผาน)
3.2 มีสื่อ อุปกรณตางๆ (ถามีถือวาผาน)
3.3 มีบันทึกรายชื่อผูเขารวมกิจกรรมโรงเรียนพอแม (ถามีถือวาผาน)
3.4 มีภาพถายกิจกรรม (ถามีถือวาผาน)
3.5 มีแบบประเมินความคิดเห็น/ความตองการของผูเขารวมกิจกรรม (ถามีถือวาผาน)

ดานการเจริญเติบโต สุขภาพชองปากและการจัดอาหาร
(20 คะแนน)
1. เด็กทุกคนไดรับการเฝาระวังการเจริญเติบโต (5 คะแนน)
1.1 ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงเด็กทุก 3 เดือน
1.1.1 มีเครื่องชั่งน้ําหนักและเครื่องวัดสวนสูงตามมาตรฐาน และควรใชเครื่องชั่งที่มีความละเอียด 0.1 กิโลกรัม
(ถามีถือวาผาน)
1.1.2 ชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงอยางถูกวิธี เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ใชอุปกรณวัดสวนสูงแบบนอน ถาเด็กอายุมากกวา 2 ป
ใชอุปกรณวัดสวนสูงแบบยืน (ถามีถือวาผาน)
1.1.3 มีบันทึกขอมูลน้ําหนักและสวนสูงเด็กเปนรายบุคคลและภาพรวมของเด็ก (ถามีถือวาผาน)
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แนวทางการประเมิน
1.1.4 มีการแปลผลโดยการจุดน้ําหนักและสวนสูงในกราฟการเจริญเติบโต ทั้ง 3 เกณฑ (ถามีครบทั้ง 3 เกณฑถือวาผาน)
- กราฟน้ําหนักตามเกณฑอายุ
- กราฟสวนสูงตามเกณฑอายุ
- กราฟน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง
1.2 มีแผนและบันทึกการแกไขเด็กที่มีปญหาดานโภชนาการ (ถามีถือวาผาน)
1.3 มีรายงานแจงผลภาวะการเจริญเติบโต และการใหคําแนะนํากับผูปกครอง (ถามีถือวาผาน)

1.2 เด็กที่อวน ผอม เตี้ยไดรับการแกไข
1.3 แจงและอธิบายผลการประเมินใหกับพอแม หรือผู
เลี้ยงดู พรอมคําแนะนํา
2. อาหารที่จัดใหเด็กมีคุณคาทางโภชนาการทุกวัน
(3 คะแนน)
2.1 จัดอาหารกลางวันและอาหารวาง ครบ 6 กลุมอาหาร 2.1 มีเมนูที่หลากหลายมีคุณคาทางโภชนาการ ไมควรซ้ํากันในรอบ 1 สัปดาหและจัดใหมีปริมาณเหมาะสมกับจํานวน
ทุกวัน (กลุมขาว-แปง กลุมผัก กลุมผลไม กลุมเนื้อสัตว
เด็ก ควรมีอยางนอย 2 เมนู เชน ขาวสวย แกงจืด ไขเจียว ขาวผัด แกงจืด หรือสลับกับอาหารจานเดียว เชน
กลุมนมและกลุมไขมัน)
กวยเตี๋ยวหมู ราดหนาหมูสับ อยางนอย 1 วัน/สัปดาห (ถามีถือวาผาน)
2.2 จัดอาหารวางที่มีคุณคาทางโภชนาการ
2.2.1 ดูอาหารวางที่จัดใหเด็ก เชน นมรสจืด ผลไม ขนมไทยรสไมหวานจัด (ถามีถือวาผาน)
2.2.2 มีขอกําหนดไมใหเด็กนําขนมมาจากบาน และไมนําขวดนมมาศูนยฯ หลังจากเขามาอยูในศูนยได 1 เดือน
(ถามีถือวาผาน)
2.2.3 สุมถามเด็กเรื่องการดื่มนม การกินขนมกรุบกรอบ/ขนมขบเคี้ยว (ถาเด็กตอบไดถือวาผาน)
3. การดูแลสุขภาพชองปาก (5 คะแนน)
3.1 การตรวจและเฝาระวังปญหาสุขภาพชองปาก
3.1.1 ครูผูดูแลเด็กตรวจความสะอาดชองปากทุกวัน
3.1.1 มีบันทึกรายงานการตรวจสุขภาพชองปาก โดยครูผูดูแลเด็ก (ถามีถือวาผาน)
ตรวจฟนผุเดือนละ 1 ครั้ง
3.1.2 ทันตบุคลากรหรือเจาหนาที่สาธารณสุขตรวจ
3.1.2 มีบันทึกรายงานการตรวจสุขภาพชองปาก โดยทันตบุคลากร (ถามีถือวาผาน)
สุขภาพชองปากภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3.1.3 มีการแจงผลการตรวจใหกับพอแมหรือ
3.1.3 มีรายงานแจงผลการตรวจพรอมใหคําแนะนํากับผูปกครองของเด็ก (ถามีถือวาผาน)
ผูปกครองพรอมทั้งใหคําแนะนํา
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3.2 การแกไขปญหาสุขภาพชองปาก
3.2.1 ครูผูดูแลเด็กใหคําแนะนําผูปกครองใหพาเด็กไป
ตรวจสุขภาพชองปาก
3.2.2 เด็กกลุมเสี่ยงไดรับการทาฟลูออไรดวานิช/
ตรวจฟนผุ โดยทันตบุคลากร
3.3 การแปรงฟน
3.3.1 ครูผูดูแลเด็ก ดูแลและตรวจความสะอาดในการ
แปรงฟนของเด็ก
3.3.2 เด็กทุกคนแปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวัน
3.3.3 เด็กทุกคนมีแกวน้ํา และแปรงสีฟน
4. น้ําดื่ม น้ําใช (2 คะแนน)
4.1 มีน้ําดื่ม น้ําใชที่สะอาดและบรรจุในภาชนะที่สะอาด
มีฝาปด

แนวทางการประเมิน
3.2.1 มีรายงานการใหคําแนะนําผูปกครองเด็กกลุมเสี่ยง (ถามีถือวาผาน)
3.2.2 มีรายงานการแกไขปญหาสุขภาพชองปากเด็กกลุมเสี่ยง (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) (ถามีถือวาผาน)
3.3.1 สังเกตกิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน (ถามีถือวาผาน)
3.3.2 สุมถามจากเด็ก เรื่องการแปรงฟนหลังอาหารกลางวัน (ถามีถือวาผาน)
3.3.3 ตรวจจํานวนและสภาพของแปรงสีฟน แกวน้ํา การเปลี่ยนแปรงสีฟนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
(ถามีถือวาผาน)
4.1.1 น้ําดื่มบรรจุขวดไดรับเครื่องหมายรับรองจาก อย.
4.1.2 น้ําจากแหลงอื่นตองมีการปรับปรุงคุณภาพ เชน การตมหรือการกรองและมีการบํารุงรักษาเครื่องกรองน้ําตาม
คําแนะนําของผลิตภัณฑ (ถามีขอ 4.1.1 หรือ 4.1.2 ขอใดขอหนึ่งถือวาผานในทั้ง 2 ขอ)
4.1.3 มีภาชนะบรรจุน้ําดื่มสะอาด ฝาปดมิดชิด พรอมจัดเก็บในที่ที่ไมโดนแสงแดด (ถามีถือวาผาน)
4.1.4 มีน้ําดื่มเพียงพอที่จะใหเด็กดื่มไดตลอดเวลา (ถามีถือวาผาน)
4.1.5 น้ําใชเปนน้ําประปาหรือน้ําที่สะอาดปลอดภัย ภาชนะบรรจุสะอาดมีฝาปด (ถามีถือวาผาน)

5. การจัดเตรียมอาหารสะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร
(5 คะแนน)
5.1 สถานที่เตรียมและปรุงอาหาร สะอาด ถูกหลักอนามัย 5.1.1 สถานที่เตรียมและปรุงอาหารแยกเปนสัดสวน (ถามีถือวาผาน)
5.1.2 มีอางสําหรับลางอาหาร โตะประกอบอาหาร และตูเย็น (ถามีถือวาผาน)
5.1.3 มีการระบายอากาศดี ไมมีกลิ่นควันรบกวนเด็ก การระบายน้ําดี (ถามีถือวาผาน)
5.1.4 พื้น ผนัง เพดาน เตาไฟ ทําดวยวัสดุที่แข็งแรง คงทน ทําความสะอาดงาย (ถามีถือวาผาน
5.1.5 โตะที่ใชประกอบอาหารแข็งแรงสภาพดี พื้นผิวเรียบ สูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร (ถามีถือวาผาน)
5.1.6 มีการปกปดอาหารที่ปรุงเสร็จเพื่อปองกันแมลงพาหนะนําโรคและฝุนละออง (ถามีถือวาผาน)
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5.2 ผูประกอบอาหารหรือผูจัดเตรียมอาหาร มีสุขภาพดี
ไดรับการอบรมดานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
อยางนอยทุก 2 ป

5.3 อุปกรณและภาชนะใสอาหารสะอาด ปลอดภัย

5.4 การเก็บอาหาร ผักสด ผลไม เนื้อสัตว เครื่องปรุง

แนวทางการประเมิน
5.1.7 นมที่ใหเด็กดื่มเปนนมรสจืด จัดเก็บในสภาพที่เหมาะสมไมหมดอายุและมีทะเบียนการแจกจายใหเด็ก
(ถามีถือวาผาน)
5.1.8 มีการปองกันไมใหเด็กเขามาในบริเวณที่ประกอบอาหาร (ถามีถือวาผาน)
5.2.1 ตรวจสอบแฟมประวัติผูประกอบอาหารหรือผูจัดเตรียมอาหาร เชน หลักฐานการฝกอบรม/ใบประกาศนียบัตร
(ถามีถือวาผาน)
5.2.2 แตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ใสหมวกคลุมผม และผากันเปอนขณะปฏิบัติงานและซักทําความสะอาดทุกวัน
(ถามีถือวาผาน)
5.2.3 มีผลการตรวจสุขภาพประจําปโดยเฉพาะการเอ็กซเรยปอด 2ป / ครั้ง และการตรวจอุจจาระทุกป
(ถามีถือวาผาน)
5.3.1 ภาชนะใสอาหารทําดวยวัสดุที่ปลอดภัย เชน สแตนเลส อลูมิเนียม เมลามีน สีขาวหรือสีออน ไมแตกงายหรือมี
ความคม (ถามีถือวาผาน)
5.3.2 ที่ลางภาชนะ อุปกรณ ควรใชอางที่มีกอกน้ําและทอระบายน้ํา ไมลางภาชนะตางๆ บนพื้น ที่ลางวางสูงจากพื้น
อยางนอย 60 ซม. และบริเวณที่ลางมีการระบายน้ําที่ไมเฉอะแฉะ (ถามีถือวาผาน)
5.3.3 ลางภาชนะ อุปกรณดวยน้ํายาลางภาชนะ และน้ําสะอาดอีกอยางนอย 2 ครั้ง หรือลางดวยน้ําไหล
(ถามีถือวาผาน)
5.3.4 ภาชนะ อุปกรณเมื่อลางเสร็จแลว ตองคว่ําใหแหง หามเช็ด วางในตะแกรงโปรงสะอาดสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม
(ถามีถือวาผาน)
5.3.5 เขียง มีด สภาพดี สะอาด แยกใชตามประเภทของอาหาร ไดแก ผัก ผลไม เนื้อสัตวสุก เนื้อสัตวดิบ
(ถามีถือวาผาน)
5.4.1 ผักสด ผลไม ตองลางดวยน้ําสะอาดอยางนอย 2 ครั้ง หรือลางดวยน้ําไหลผาน (ถามีถือวาผาน)
5.4.2 เนื้อสัตวทุกชนิดตองปรุงใหสุกดวยความรอนอยางทั่วถึง (ถามีถือวาผาน)
5.4.3 ใชเครื่องปรุงที่มีสารไอโอดีนในการประกอบอาหารทุกครั้ง เชน เกลือ น้ําปลา ซีอิ๊ว (ถามีถือวาผาน)
กรณีที่ไมไดปรุงอาหารเองใหไปตรวจสอบสถานที่ปรุงอาหารตามมาตรฐานขางตน พรอมทั้งการขนสงอาหารที่
พรอมบริโภค ตองมีการปกปด ถาไมสามารถไปตรวจได ใหผูปรุงอาหารถายรูปมาเปนหลักฐาน
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ดานพัฒนาการและการเรียนรูตามชวงวัย(25 คะแนน)
1. การคัดกรองและสงเสริมพัฒนาการ (10 คะแนน)
1.1 บุคลากรทางดานสาธารณสุขคัดกรองเด็กดวย
เครื่องมือที่กรมวิชาการรับรอง ปละ 2 ครั้ง
1.2 บุคลากรทางดานสาธารณสุขแจงผลการคัดกรองและ
สอนการสงเสริม/การกระตุนพัฒนาการเด็กแกครู
ผูดูแลเด็ก
1.3 ครูผูดูแลเด็กแจงผลการคัดกรอง และสอนการ
สงเสริม/การกระตุนพัฒนาการเด็กแกพอแม หรือผู
เลี้ยงดูเด็ก
1.4 เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยลาชา สงตอ รพช.
1.5 เด็กมีทักษะดานการคิด การแกปญหา การมีวินัย และ
ความคิดสรางสรรค

แนวทางการประเมิน

1.1.1 ตรวจสอบแบบคัดกรองดวยเครื่องมือที่กรมวิชาการรับรองและไดรับการตรวจจากเจาหนาที่สาธารณสุข
(ถามีถือวาผาน)
1.1.2 มีขอมูลพัฒนาการเด็ก เด็กที่มีพัฒนาการสมวัย/เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยลาชา (ถามีถือวาผาน)
1.2 มีแบบบันทึกการแจงผลการคัดกรองและการแนะนําครูผูดูแลเด็ก (ถามีถือวาผาน)
1.3.1 มีแบบบันทึกการแจงผลการคัดกรองและการแนะนําพอแมหรือผูเลี้ยงดูเด็ก (ถามีถือวาผาน)
1.3.2 สุมสัมภาษณผูปกครอง จํานวน 5 คน วาไดรับแจงผลการคัดกรองและสอนการสงเสริม/การกระตุน
พัฒนาการเด็ก จากครูผูดูแลเด็กหรือไม (ถาผูปกครองไดรับการแจงผลครบทั้ง 5 คน ถือวาผานไดเต็ม 1 คะแนน แตถา
ผูปกครองไดรับการแจงผล 3-4 คน ให 0.5 คะแนน ถานอยกวา 3 คน ไมไดคะแนน)
1.4 ตรวจสอบทะเบียนเด็กที่มีพัฒนาการ สงสัยลาชาและการสงตอ หรือตรวจสอบแนวทางการสงตอเด็กที่สงสัยมี
พัฒนาการลาชา (ถามีถือวาผาน)
1.5.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของเด็กตามแผนการจัดกิจกรรม (ถามีถือวาผาน)
1.5.2 มีบันทึกการสังเกต การติดตามพฤติกรรมและความสามารถในการเรียนรูของเด็ก (ถามีถือวาผาน)
1.5.3 มีแฟมสะสมผลงานของเด็ก (ถามีครบถวนเปนปจจุบันถือวาผาน)

2. การประเมินความฉลาดทางอารมณโดยครูผูดูแลเด็ก (10
คะแนน)
2.1 เด็กทุกคนไดรับการสงเสริม/พัฒนาความฉลาดทาง
2.1 มีแผนและจัดกิจกรรมการสงเสริม/พัฒนาความฉลาดทางอารมณไปกับการจัดประสบการณการเรียนการสอน (ถามี
อารมณโดยครูผูดูแลเด็ก
ครบถวนเปนปจจุบันถือวาผาน)
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2.2 เด็กอายุ 3-5 ป ทุกคนไดรับการประเมินความฉลาด
ทางอารมณ ปละ 1 ครั้ง
2.3 แจงผลความฉลาดทางอารมณและใหคําแนะนําพอ
แม/ผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ
3. ของเลน สื่ออุปกรณและหนังสือนิทาน
(5 คะแนน)
ดานจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (15 คะแนน)
1. พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร (4 คะแนน)
1.1 พื้นที่ใชสอยแยกเปนสัดสวนตามกิจกรรม
1.2 พื้น ฝาผนัง และบริเวณภายในอาคารแหง สะอาด
1.3 หองมีแสงสวางที่สามารถอานหนังสือ ทํากิจกรรมได
สบายตา
1.4 มีหนาตางหรือชองลมระบายอากาศ รวมกันไมนอย
กวารอยละ 20 ของพื้นที่หอง
1.5 มีพื้นที่ใชสอย เฉลี่ย 2 ตารางเมตรตอเด็ก 1 คน

แนวทางการประเมิน
2.2 มีแบบประเมินความฉลาดทางอารมณของเด็ก 3-5 ป ทุกคนและมีการประเมิน ปละ 1 ครั้ง (ถามีครบถวนเปน
ปจจุบันถือวาผาน)
2.3 มีบันทึกการแจงผลความฉลาดทางอารมณและคําแนะนําใหกับผูปกครอง (ถามีครบถวนเปนปจจุบันถือวาผาน)
3.1 มีของเลนเด็กที่สภาพดี เหมาะสมกับวัย (ถามีถือวาผาน)
3.2 มีหนังสือนิทานที่เหมาะสมกับวัยและมีการเลานิทานใหเด็กฟงอยางนอยวันละ 1 ครั้ง (ถามีถือวาผาน)
3.3 มีการจัดเก็บของเลน หนังสือนิทาน แยกเปนสัดสวนตามชวงอายุ และดูแลใหอยูในสภาพดีพรอมใชงานตลอดเวลา
(ถามีถือวาผาน)

1.1 พื้นที่ใชสอยเปนสัดสวนตามกิจกรรม เชน หองนอน หองกิจกรรม หองครัว หองปฐมพยาบาล มุมนมแม อางลางมือ
และแปรงฟน หองน้ําหองสวม (ถามีถือวาผาน)
1.2 สังเกตความสะอาดภายในอาคารแตละหอง (ถามีถือวาผาน)
1.3 สังเกตและประเมินดวยสายตา (ถามีถือวาผาน)
1.4.1 สังเกตการระบายอากาศ และความสะอาดของมุงลวด ผามาน (ถามีถือวาผาน)
1.4.2 หองที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศอยางนอยหองละ1 เครื่อง (ถามีถือวาผาน)
1.5 สอบถามพื้นที่ใชสอยภายในอาคาร (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
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แนวทางการประเมิน

2. หองน้ํา หองสวม (3 คะแนน)
2.1 หองน้ํา หองสวม สะอาด พื้นไมลื่น อากาศถายเท
สะดวก
2.2 โถสวมมีขนาดเหมาะสมกับเด็ก จํานวนโดยเฉลี่ยอยาง
นอย 1 โถตอเด็ก 10-12 คน
2.3 หองน้ําแยกสวนออกจากหองสวม และหองสวมควร
แยกชาย-หญิง
2.4 ไมเก็บอุปกรณทําความสะอาด

2.1 สังเกต ความสะอาดของหองน้ําหองสวม กรณีมีประตูไมใสกลอนหรือลูกบิด (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
2.2 ดูความเหมาะสมของโถสวมถาสูงหรือเปนของผูใหญตองมีสิ่งชวยเสริมการใชที่ปลอดภัย เชน ฐานรองนั่งสําหรับชัก
โครก ราวจับ เปนตน (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
2.3 มีปายบอกหองน้ํา หองสวม ชาย-หญิง (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
2.4 อางลางมือและที่ลางมือสะอาด มีสบู (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
2.5 สํารวจหองน้ํา หองสวมไมพบอุปกรณทําความสะอาด เชน ไมมอบ น้ํายาทําความสะอาด ผาเช็ดทําความสะอาด
เปนตน (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)

3. ตัวอาคารมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย
(2 คะแนน)
3.1 โครงสรางอาคารและสวนประกอบของอาคารอยูใน
สภาพดี แข็งแรง
3.2 บริเวณภายนอกและรอบอาคาร สะอาดปลอดภัย
4. มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ (2 คะแนน)
4.1 มีภาชนะรองรับขยะสภาพดี มีฝาปดมิดชิด
4.2 มีการจัดเก็บขยะออกจากอาคารทุกวัน
4.3 มีหองหรือบริเวณพักขยะ

3.1 สํารวจโครงสรางอาคารและสวนประกอบของอาคาร เชน ประตู หนาตาง และฝาอยูในสภาพดี (ถามีตามเกณฑที่
กําหนดถือวาผาน)
3.2 สํารวจบริเวณภายนอก และรอบอาคาร สะอาดและปลอดภัย เชน ไมมีหลุม ไมมีน้ําขัง เฉอะแฉะ ไมมีเศษวัสดุที่
เปนอันตราย ไมมีแหลงเพาะพันธุแมลงวัน ยุง และสัตวนําโรค เปนตน รวมทั้งมีการกั้นขอบเขตชัดเจน (ถามีตาม
เกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
4.1 มีภาชนะรองรับขยะ สภาพดี มีฝาปดมิดชิด พรอมถุงรองรับขยะและทําความสะอาดที่รองรับขยะอยูเสมอ (ถามี
ตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
4.2 ดูและสัมภาษณผูรับผิดชอบการจัดเก็บขยะ (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
4.3 มีหองหรือบริเวณพักขยะสามารถปองกันแมลงหรือสัตวไปรบกวน พรอมทั้งมีการนําขยะไปกําจัดอยางถูกวิธี (ถามี
ตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
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5. มีมาตรการความปลอดภัย (2 คะแนน)
5.1 มีอุปกรณดับเพลิงพรอมใชงาน
5.2 เจาหนาที่ในศูนยเด็กเล็กใชอุปกรณ
ดับเพลิงได
5.3 มีมาตรการความปลอดภัย

แนวทางการประเมิน
5.1 มีอุปกรณดับเพลิง พรอมใชงาน เชน ถังดับเพลิง ถังเก็บน้ํา และสายยาง เปนตน (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวา
ผาน)
5.2 มีแผนการซอมใชเครื่อง/อุปกรณดับเพลิง/การเคลื่อนยายเด็ก และมีการซักซอมอยางนอยปละ 1 ครั้ง (ถามีตาม
เกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
5.3.1 อุปกรณไฟฟา และสายไฟ มีการจัดเก็บเปนระเบียบและปลอดภัย (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน
5.3.2 ตรวจสอบปลั๊กไฟติดตั้งสูงจากพื้นมากกวา 1.5 เมตร หากสูงจากพื้นไมถึง 1.5 เมตร ควรมีฝาปด ปองกันเด็กเลน
(ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
5.3.3 พื้นของสนามเด็กเลนมีความเหมาะสมกับพื้นที่และปลอดภัย เชน พื้นทรายสนามหญา หรือยางสังเคราะห เปน
ตน (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
5.3.4 เครื่องเลนสําหรับเด็กไดมาตรฐานและความปลอดภัย มีการติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสมและยึดติดฐานรากที่
มั่นคง และมีการตรวจสอบซอมบํารุงอยางสม่ําเสมอ (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
5.3.5 ของเลนสําหรับเด็กไดรับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)

6. เครื่องใชสําหรับเด็ก สะอาด และเพียงพอ
(2 คะแนน)
6.1 เด็กทุกคนมีแกวน้ํา ที่นอน หมอน ผาหม อุปกรณ
6.1 มีแกวน้ํา ที่นอน หมอน ผาหม อุปกรณเครื่องใชสําหรับเด็กทุกคน สะอาดจัดเก็บเรียบรอย (ถามีตามเกณฑที่
เครื่องใชประจําตัว
กําหนดถือวาผาน)
6.2 โตะ เกาอี้ สําหรับรับประทานอาหารหรือทํากิจกรรมมี 6.2 โตะ เกาอี้แข็งแรง สะอาด มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
ขนาดเหมาะสมและปลอดภัย
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ดานการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
(10 คะแนน)
1. การตรวจสุขภาพ (3 คะแนน)
1.1 เด็กทุกคนไดรับการตรวจสุขภาพ คัดกรองอาการปวย
และลงบันทึกทุกวัน
1.2 มีการแยกเด็กปวย

แนวทางการประเมิน

1.1 มีบันทึกการตรวจสุขภาพและคัดกรองอาการปวยของเด็กประจําวัน (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)

1.2 มีการแยกเด็กปวย โดยมีหองแยกหรือหากไมมีหองแยก ใชมานหรือฉากกั้นเปนสัดสวนและหางจากเด็กอื่นอยาง
นอย 1 เมตร มีตูยา ปรอทวัดไข และวัสดุอุปกรณตางๆ และมีการบันทึกปญหาสุขภาพ การดูแลเบื้องตนรายบุคคล
(ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
1.3 ตรวจสอบประวัติการไดรับวัคซีนอยางนอยปละ 1 ครั้ง 1.3 มีการบันทึกประวัติการรับวัคซีนรายบุคคลและรายละเอียดการแนะนําผูปกครองในสมุดบันทึกประวัติเด็ก (ถามี
ตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
และแนะนําผูปกครองใหนําเด็กไปรับวัคซีนตามเกณฑ
อายุ
2. จัดทําแผนและกิจกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอ (5
คะแนน)
2.1 จัดทํานโยบาย/แผนปฏิบัติงานในการปองกันควบคุม 2.1 มีนโยบาย แผนปฏิบัติงานในการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอของศูนยเด็กเล็ก หากเกิดการระบาดหรือเด็ก
ปวยมากผิดปกติ ใหแจงเจาหนาที่สาธารณสุข (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
โรคติดตอของศูนย เด็กเล็ก
2.2 ความสะอาดหองนอน หองเรียน หองครัว หองน้ําและ 2.2 ดูความสะอาดหองนอน หองเรียน หองครัว หองน้ําและรอบๆ บริเวณศูนยเด็กฯ (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวา
รอบๆ บริเวณศูนยเด็กทุกวัน
ผาน)
2.3 ความสะอาดของเลน/ที่นอน เครื่องนอน อยางนอย 2.3 ดูความสะอาดของเลน ที่นอน เครื่องนอง และสอบถามครู (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
สัปดาหละ 1 ครั้ง
2.4 แผนกิจกรรมรูปภาพ และเอกสารการใหความรูกับผูปกครอง (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
2.4 จัดกิจกรรมใหความรูกับผูปกครอง อยางนอยปละ 1 2.5 แผนกิจกรรม รูปภาพ และสื่อการใหความรูกับเด็ก (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
ครั้ง
2.6 สังเกตและสุมสอบถามเด็ก (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
2.5 จัดกิจกรรมใหความรูกับเด็ก เชน การลาง
2.7 สังเกตและสอบถามเจาหนาที่ถึงแนวทางการปฏิบัติ (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
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มือ การใสหนากากอนามัย เปนตน
2.6 ลางมือกอนและหลังการรับประทานอาหาร หลังเขา
หองสวมดวยน้ําและสบู
2.7 บุคลากรในศูนยเด็กเล็ก ปวยเปนโรคระบบทางเดิน
หายใจและระบบทางเดินอาหารตองหยุดงาน
3. การปองกันแมลงและพาหะนําโรค
(2 คะแนน)
3.1 มุงลวดสภาพดีติดตั้งบริเวณหองนอน
3.2 กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายทุกสัปดาห
ดานการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่นและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(10 คะแนน)
1. ผูปกครอง ชุมชน (6 คะแนน)
1.1 คณะกรรมการพัฒนาศูนยเด็กเล็กที่มาจากผูปกครอง
ชุมชน และมีการประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง
1.2 มีผูแทนจากชุมชน ทองถิ่น ผูปกครองรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาศูนยเด็กเล็กแผนการแกไขปญหาเฉพาะ
ดาน
1.3 ชุมชน ทองถิ่นมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เชน วันเด็ก
วันครอบครัว เปนตน

แนวทางการประเมิน

3.1 มีการติดตั้งมุงลวดบริเวณหองนอน (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
3.2 มีแผนการกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย ปลอดลูกน้ํายุงลายและผูรับผิดชอบ (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)

1.1 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ กําหนดการประชุม บันทึกการประชุม (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
1.2 มีบันทึกการประชุม เอกสารประกอบการประชุม (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
1.3 ดูแผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ รูปภาพการจัดกิจกรรม (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
1.4 ดูแผนงานสนับสนุนงบประมาณ จาก อปท. (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
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แนวทางการประเมิน

1.4 อปท.สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
แกไขปญหาสุขภาพเด็ก เชน เด็กพัฒนาการลาชา ภาวะ
โภชนาการ ฟนผุ ฯลฯ
2.เครือขาย ภูมิปญญาทองถิ่น และการขับเคลื่อนศูนยเด็ก
เล็กเปนแหลงเรียนรูในชุมชน (4 คะแนน)
2.1มีการสรางเครือขายภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย เด็กเล็ก
2.2สนับสนุนใหศูนยเด็กเล็กเปนแหลงเรียนรู

2.1.1 มีทะเบียนเครือขายภูมิปญญาทองถิ่น (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
2.1.2 มีบันทึกการเขารวมกิจกรรม การสนับสนุนการดําเนินงานศูนยเด็กเล็ก/รูปภาพการจัดกิจกรรม (ถามีตามเกณฑที่
กําหนดถือวาผาน)
2.2 มีแผนการดําเนินงานสนับสนุนใหเกิดเปนแหลงเรียนรู/มีทะเบียนเยี่ยม/เอกสาร/รูปภาพ กิจกรรม (แหลงเรียนรู
หมายถึง แหลงขาวสาร สารสนเทศที่ประชาชนสามารถหาความรูไดดวยตัวเองตลอดเวลา ตามอัธยาศัยเพื่อ
พัฒนาตนเอง) (ถามีตามเกณฑที่กําหนดถือวาผาน)
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แนวทางการประเมิน

ดานผลลัพธ (ตองผานทุกขอ)
1. สุมประเมินพัฒนาการ ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง และตรวจฟนเด็ก อยางนอย 10 คน
1. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวา รอยละ 85
2. เด็กมีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวนไมนอยกวา รอยละ 2. มีเอกสารหลักฐานและสรุปผลการดําเนินงานในดานผลลัพธทั้ง 4 ขอ (Key : มีการวางแผนแกปญหาอยางเปน
ระบบ เชน หากผลลัพธไมผานตามเกณฑ แตมีการแกไขปญหาโดยการประชุมรวมกันระหวาง อปท. รพ.สต. สสอ.
70 (หรือมีผลงานเพิ่มขึ้นปละ รอยละ 5)
รร. เกษตร อสม. ชมรมผูสูงอายุ ชมรมกํานัน ผูใหญบาน ตัวแทนผูปกครองเด็ก ปราชญ ฯลฯ จัดแผนงาน/
3. เด็กมีฟนน้ํานมผุไมเกินรอยละ 55 (หรือมีผลงานลดลงปละ
โครงการ ดําเนินงานตามแผนและประเมินผลหรือใชเวลา 3 เดือนในการจัดทําแผนแกปญหา ถือวาผานอยางมี
รอยละ 3)
เงื่อนไข)
4. มีการสงตอเด็กที่มีพัฒนาการไมสมวัยเขารับการประเมิน
3. มีแผนงาน/โครงการการแกไขปองกันและปญหาสุขภาพชองปากเด็ก
และแกไขพัฒนาการ ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกคน
4. การสงตอเด็กที่สงสัยพัฒนาการลาชาสําคัญมากขอนี้จะตองมีทะเบียนเด็กและเด็กไดรับการแกไขพัฒนาการทุกคน
จึงถือวาผาน
รวมคะแนน
หมายเหตุ : การใหคะแนนใหพิจารณาตามเกณฑดังนี้
- ถามีตามเกณฑครบถวนให 1 คะแนน
- ถามีตามเกณฑเกินกวาหรือมากกวาครึ่งให 0.5 คะแนน
- ถาไมผานตามเกณฑที่มีหรือผานนอยกวาครึ่ง ให 0 คะแนน

