เกณฑ์ประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
(พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (25 ปี)สมศ.

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา

1.เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
1.1 เด็กมีสุขภาพกายสมวัย
มาตรฐานที่ 3 ด้านคุณภาพเด็ก
1.2 เด็กมีสุขนิสัยสมวัย
2.เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
มาตรฐานที่ 4 ด้านคุณภาพเด็กปฐมวัย
2.1 เด็กมีสุขภาพจิตสมวัย
2.2 เด็กมีสุนทรียภาพสมวัย
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 3.เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
ที่พึงประสงค์
3.1 เด็กมีวินัยและรูผ้ ิดชอบสมวัย
มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตาม
3.2 เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
หลักสูตร
4.เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และ
4.1 เด็กมีความใฝ่รสู้ มวัย
สุขภาพจิตทีด่ ี
4.2 เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสมวัย
มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
4.3 เด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัย
ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
4.4 เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย
5.เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
5.1 เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย
5.2 เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
9.ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
10.ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
11.ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
(อายุ 2-5 ปี) ครม. อนุมัติ 3 พ.ค. 54
สท.

ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินที่ดําเนินการประเมิน
18,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สกศ. และ มสด.

3.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน
3.2 เด็กมีพัฒนาการด้านจิตใจ – อารมณ์ สังคม
3.3 เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่
พึงประสงค์
3.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปญ
ั ญา

4.1.1 เด็กปฐมวัยมีสมรรถนะตามวัย 7 ด้าน
- ความเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย
- สังคม
- อารมณ์
- ภาษา
- การคิดและสติปัญญา
- จริยธรรม
- ความคิดสร้างสรรค์
4.2.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง
4.2.2 มีภาวะโภชนาการปกติ
4.3.1 ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ
ของ กระทรวงศึกษาธิการ ในด้าน
- ขยัน
- ประหยัด
- ความซื่อสัตย์
- มีน้ําใจ
- มีวินัย
- สุภาพ
- สะอาด
- สามัคคี

ตัวบ่งชี้การประเมินมาตรฐานการศึกษา
(ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถ.

9.1 มีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และ
ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเบื้องต้น
9.2 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน
9.3 ประหยัดใช้สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่าง
คุ้มค่า
9.4 มีมารยาท ปฏิบตั ิตนตามวัฒนธรรม
5.เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
10.1 มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก
5.1 เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย
10.2 มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
5.2 เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
10.3 มีทักษะในการสื่อสารทีเ่ หมาะสมกับวัย
9.ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
10.4 มีทักษะในการสังเกตและสํารวจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
10.5 มีความรู้ในเรื่องตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง
10.ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อน
ธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัว
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
11.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง
11.ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 5.เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ไม่ให้เกิดอุบตั ิภัยต่อตนเอง และผูอ้ ื่น
ของสถานศึกษา
5.1 เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย
11.2 มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
5.2 เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
ตามเกณฑ์
4.2.2 มีภาวะโภชนาการปกติ
9.ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ 11.3 มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
11.4 ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน
9.3 ประหยัดใช้สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 10.ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้อื่น
10.5 มีความรู้ในเรื่องตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง ธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
12.1 สนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
12.2 สนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและการ
และสิ่งต่างๆ รอบตัว
11.ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
11.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง
เคลื่อนไหว
ของสถานศึกษา
12.3 สนใจและร่วมกิจกรรมการออกกําลังกาย
ไม่ให้เกิดอุบตั ิภัยต่อตนเอง และผูอ้ ื่น

3.3 เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่
พึงประสงค์
* หมายเหตุ ใช้เกณฑ์ สมศ. เป็นหลักในการสังเคราะห์
สมศ.
: สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (4 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้)
สท.
: สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผูส้ ูงอายุ (3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้)
สกศ. และ มสด. : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (5 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้)
สถ.
: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (12 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้)

ที่มา
ที่มา
ที่มา
ที่มา

:
:
:
:

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554
(ร่าง) คู่มือการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พ.ศ. 2554
รายงานผลการจัดทํามาตรฐานและประเมินผลการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2553
เครื่องมือการประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

1

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
(พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (25 ปี)สมศ.

ตัวบ่งชี้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
(อายุ 2-5 ปี) ครม. อนุมัติ 3 พ.ค. 54
สท.

4.2.2 มีภาวะโภชนาการปกติ
4.3.1 ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ
ของ กระทรวงศึกษาธิการ ในด้าน
- ขยัน
- ประหยัด
- ความซื่อสัตย์
- มีน้ําใจ
- มีวินัย
- สุภาพ
- สะอาด
- สามัคคี
9.3 ประหยัดใช้สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
10.5 มีความรู้ในเรื่องตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง ธรรมชาติ
และสิ่งต่างๆ รอบตัว
11.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้
เกิดอุบัติภยั ต่อตนเอง และผู้อื่น

ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินที่ดําเนินการประเมิน
18,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สกศ. และ มสด.

ตัวบ่งชี้การประเมินมาตรฐานการศึกษา
(ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถ.

9.3 ประหยัดใช้สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
10.5 มีความรู้ในเรื่องตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง ธรรมชาติ
และสิ่งต่างๆ รอบตัว
11.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้
เกิดอุบัติภยั ต่อตนเอง และผู้อื่น

5.เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
5.1 เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน
สมวัย
5.2 เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
9.ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
10.ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
11.ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
3.2 เด็กมีพัฒนาการด้านจิตใจ – อารมณ์ สังคม
3.3 เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่พึงประสงค์
3.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปญ
ั ญา
4.1.1 เด็กปฐมวัยมีสมรรถนะตามวัย 7 ด้าน
- ความเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย
- สังคม
- อารมณ์
- ภาษา
- การคิดและ
สติปัญญา
- จริยธรรม
- ความคิดสร้างสรรค์
4.2.2 มีภาวะโภชนาการปกติ
4.3.1 ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 8
ประการ ของ กระทรวงศึกษาธิการ ในด้าน
- ขยัน
- ประหยัด
- ความซื่อสัตย์
- มีน้ําใจ
- มีวินัย
- สุภาพ
- สะอาด
- สามัคคี

* หมายเหตุ ใช้เกณฑ์ สมศ. เป็นหลักในการสังเคราะห์
สมศ.
: สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (4 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้)
สท.
: สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผูส้ ูงอายุ (3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้)
สกศ. และ มสด. : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (5 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้)
สถ.
: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (12 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้)

ที่มา
ที่มา
ที่มา
ที่มา

:
:
:
:

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554
(ร่าง) คู่มือการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พ.ศ. 2554
รายงานผลการจัดทํามาตรฐานและประเมินผลการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2553
เครื่องมือการประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

2

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
(พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (25 ปี)สมศ.

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา

7.ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก
7.1 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ / การจัด
7.2 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา
โครงสร้างองค์การ
7.3 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือ
มาตรฐานที่ 3 ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้เลีย้ งดูเด็กเพียงพอและมีคุณภาพ
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานด้านการสร้างเครือข่ายและการ 7.4 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัด
มีส่วนร่วม
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
มาตรฐานที่ 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดหลักสูตร
7.5 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัด
และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสําคัญ
สภาพแวดล้อมภายในอาคารให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 6 ศูนย์พัฒนาเด็กมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
7.6 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มี
มาตรฐานที่ 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัด
มาตรการด้าน ความปลอดภัย และการป้องกันการ
สภาพแวดล้อมและการบริการทีส่ ง่ เสริมสุขภาพอนามัย บาดเจ็บในเด็ก
และความปลอดภัยของผู้เรียน
12.ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานที่ 8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการร่วมมือกัน
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
ระหว่างบ้าน องค์กร ศาสนา สถาบันทางวิชาการ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ใน
ชุมชน
1.5 การสร้างเครือข่ายและการมีสว่ นร่วม
1.1.1 มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์
1.1.2 มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรเป็น
ลายลักษณ์อักษร

ตัวบ่งชี้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
(อายุ 2-5 ปี) ครม. อนุมัติ 3 พ.ค. 54
สท.
1.1 บริหารงานอย่างมีระบบ
1.2 การบริหารจัดการบุคลากร
1.3 การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก
(ก) สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร
(ข) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร
1.4 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก
1.5 การสร้างเครือข่ายและการมีสว่ นร่วม

ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินที่ดําเนินการประเมิน
18,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สกศ. และ มสด.

1.1.1 มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์
1.1.2 มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
1.1.3 มีคณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กโดยมีผู้แทนจาก
ชุมชนเข้ามาเป็นกรรมการร่วมและมีการประชุมอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
1.1.4 มีแผนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และดําเนินงานตาม
แผน
7.3 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครู
3.1.1 มีการจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
หรือผู้เลี้ยงดูเด็กเพียงพอและมีคณ
ุ ภาพ
พัฒนาความสามารถตามวัยของเด็กปฐมวัย
12.ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
3.1.2 มีการดําเนินการตามแผนการจัดกระบวนการ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ เรียนรู้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
3.1.3 มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
1.1.1 มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์
3.1.4 มีมุมการเรียนรู้สําหรับผูป้ กครอง
1.1.2 มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรเป็น
3.2.1 จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
ลายลักษณ์อักษร
ให้มีความสะอาดและปลอดภัย
1.1.3 มีคณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กโดยมีผู้แทนจาก 3.2.2 การจัดห้องเรียน
ชุมชนเข้ามาเป็นกรรมการร่วมและมีการประชุมอย่าง
3.2.3 ห้องน้ํา ห้องส้วม ถูกสุขลักษณะ
น้อยปีละ 2 ครั้ง
3.2.4 มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ
1.1.4 มีแผนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และดําเนินงาน
3.2.5 พื้นที่สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นเหมาะสมและ
ตามแผน
ปลอดภัย
3.1.1 มีการจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนา 3.3.1 สถานที่เตรียมและ/หรือปรุงอาหาร สะอาด ถูก
ความสามารถตามวัยของเด็กปฐมวัย
สุขลักษณะ
3.1.2 มีการดําเนินการตามแผนการจัดกระบวนการ
3.3.2 อุปกรณ์และภาชนะใส่อาหารปลอดภัยและ
เรียนรู้
สะอาด

* หมายเหตุ ใช้เกณฑ์ สมศ. เป็นหลักในการสังเคราะห์
สมศ.
: สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (4 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้)
สท.
: สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผูส้ ูงอายุ (3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้)
สกศ. และ มสด. : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (5 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้)
สถ.
: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (12 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้)

ที่มา
ที่มา
ที่มา
ที่มา

:
:
:
:

ตัวบ่งชี้การประเมินมาตรฐานการศึกษา
(ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถ.
5.1 ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กจัดทําแผนการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสําคัญ
5.2 ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้
6.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง
ตอบสนองความสนใจ และส่งเสริมความสร้างสรรค์
ของผู้เรียน
6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดงี าม
6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี
ศิลปะและการเคลื่อนไหว
6.4 จัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญ
ั ญาไทย
6.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
7.1 จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตของผูเ้ รียน
7.2 มีการให้บริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของผูเ้ รียน
7.3 จัดห้องเรียน พื้นที่สีเขียว สนามเด็กเล่น และสิ่ง
อํานวยความสะดวก เพียงพอ ให้อยู่ในสภาพใช้การได้
ดี
8.1 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในความสะอาด ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และการให้บริการด้านสถานที่
วัสดุ อุปกรณ์ วิชาการ อื่นๆ ของสถานศึกษาแก่
ชุมชน
8.2 เป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และบริการ
ชุมชน
8.3 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกัน

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554
(ร่าง) คู่มือการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พ.ศ. 2554
รายงานผลการจัดทํามาตรฐานและประเมินผลการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2553
เครื่องมือการประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

3

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
(พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (25 ปี)สมศ.

ตัวบ่งชี้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
(อายุ 2-5 ปี) ครม. อนุมัติ 3 พ.ค. 54
สท.

ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินที่ดําเนินการประเมิน
18,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สกศ. และ มสด.

ตัวบ่งชี้การประเมินมาตรฐานการศึกษา
(ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถ.

1.1.3 มีคณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กโดยมีผู้แทนจาก
ชุมชนเข้ามาเป็นกรรมการร่วมและมีการประชุมอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
1.1.4 มีแผนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และดําเนินงาน
ตามแผน
3.1.1 มีการจัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
พัฒนาความสามารถตามวัยของเด็กปฐมวัย
3.1.2 มีการดําเนินการตามแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
3.1.3 มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
3.1.4 มีมุมการเรียนรู้สําหรับผูป้ กครอง
3.2.2 การจัดห้องเรียน
3.2.3 ห้องน้ํา ห้องส้วม ถูกสุขลักษณะ
3.2.4 มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ
3.2.5 พื้นที่สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นเหมาะสมและ
ปลอดภัย
3.3.1 สถานที่เตรียมและ/หรือปรุงอาหาร สะอาด ถูก
สุขลักษณะ
3.3.2 อุปกรณ์และภาชนะใส่อาหารปลอดภัยและ
สะอาด
3.3.3 ผู้ประกอบและผูจ้ ัดเตรียมอาหารมีสุขอนามัยดี
3.3.4 น้ําดื่ม น้ําใช้สะอาด เพียงพอ
3.3.5 มีการใช้เกลือไอโอดีนหรือน้ําปลาไอโอดีน
3.3.6 นมที่ให้เด็กดื่มเป็นนมรสจืด และไม่หมดอายุ
3.4.1 มีการตรวจสุขภาพทั่วไปของเด็กทุกคน ทุกวัน

3.1.3 มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
3.1.4 มีมุมการเรียนรู้สําหรับผูป้ กครอง
3.2.2 การจัดห้องเรียน
3.2.3 ห้องน้ํา ห้องส้วม ถูกสุขลักษณะ
3.2.4 มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ
3.2.5 พื้นที่สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นเหมาะสมและ
ปลอดภัย
3.3.1 สถานที่เตรียมและ/หรือปรุงอาหาร สะอาด ถูก
สุขลักษณะ
3.3.2 อุปกรณ์และภาชนะใส่อาหารปลอดภัยและ
สะอาด
3.3.3 ผู้ประกอบและผูจ้ ัดเตรียมอาหารมีสุขอนามัยดี
3.3.4 น้ําดื่ม น้ําใช้สะอาด เพียงพอ
3.3.5 มีการใช้เกลือไอโอดีนหรือน้ําปลาไอโอดีน
3.3.6 นมที่ให้เด็กดื่มเป็นนมรสจืด และไม่หมดอายุ
3.4.1 มีการตรวจสุขภาพทั่วไปของเด็กทุกคน ทุกวัน
3.4.2 มีการตรวจสุขภาพเด็กทุกคน ปีละ 2 ครั้ง จาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3.4.3 มีการประเมินภาวะโภชนาการเด็กทุกคนอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
5.1.1 มีกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกันใน
ชุมชนระหว่างพ่อแม่ ครู พี่เลีย้ งเด็ก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเด็กอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5.1.2 มีการจัดศูนย์เด็กเล็กให้เป็นแหล่งความรู้และ
บริการชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก

3.3.3 ผู้ประกอบและผูจ้ ัดเตรียมอาหารมีสุขอนามัยดี
3.3.4 น้ําดื่ม น้ําใช้สะอาด เพียงพอ
3.3.5 มีการใช้เกลือไอโอดีนหรือน้ําปลาไอโอดีน
3.3.6 นมที่ให้เด็กดื่มเป็นนมรสจืด และไม่หมดอายุ
3.4.1 มีการตรวจสุขภาพทั่วไปของเด็กทุกคน ทุกวัน
3.4.2 มีการตรวจสุขภาพเด็กทุกคน ปีละ 2 ครั้ง จาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3.4.3 มีการประเมินภาวะโภชนาการเด็กทุกคนอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
5.1.1 มีกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกันในชุมชน
ระหว่างพ่อแม่ ครู พี่เลี้ยงเด็ก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็กอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5.1.2 มีการจัดศูนย์เด็กเล็กให้เป็นแหล่งความรู้และ
บริการชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก

7.1 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
7.2 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา
7.3 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครู
หรือผู้เลี้ยงดูเด็กเพียงพอและมีคณ
ุ ภาพ
7.4 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัด
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
7.5 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัด
สภาพแวดล้อมภายในอาคารให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
12.ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

7.1 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
7.3 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือผู้
เลี้ยงดูเด็กเพียงพอและมีคณ
ุ ภาพ
12.ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

1.1 บริหารงานอย่างมีระบบ
1.2 การบริหารจัดการบุคลากร
1.5 การสร้างเครือข่ายและการมีสว่ นร่วม

* หมายเหตุ ใช้เกณฑ์ สมศ. เป็นหลักในการสังเคราะห์
สมศ.
: สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (4 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้)
สท.
: สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผูส้ ูงอายุ (3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้)
สกศ. และ มสด. : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (5 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้)
สถ.
: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (12 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้)

ที่มา
ที่มา
ที่มา
ที่มา

:
:
:
:

5.1 ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
5.2 ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้
และสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

1.1.1 มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์
1.1.2 มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรเป็น
ลายลักษณ์อักษร
1.1.3 มีคณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กโดยมีผู้แทน
จากชุมชนเข้ามาเป็นกรรมการร่วมและมีการประชุม
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
1.1.4 มีแผนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และ
ดําเนินงานตามแผน

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554
(ร่าง) คู่มือการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พ.ศ. 2554
รายงานผลการจัดทํามาตรฐานและประเมินผลการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2553
เครื่องมือการประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
(พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5
ปี)สมศ.

ตัวบ่งชี้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
(อายุ 2-5 ปี) ครม. อนุมัติ 3 พ.ค. 54
สท.

ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินที่ดําเนินการประเมิน
18,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สกศ. และ มสด.

ตัวบ่งชี้การประเมินมาตรฐานการศึกษา
(ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถ.

3.4.2 มีการตรวจสุขภาพเด็กทุกคน ปีละ 2 ครั้ง จาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3.4.3 มีการประเมินภาวะโภชนาการเด็กทุกคนอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง
5.1.1 มีกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกันในชุมชน
ระหว่างพ่อแม่ ครู พี่เลี้ยงเด็ก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็กอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5.1.2 มีการจัดศูนย์เด็กเล็กให้เป็นแหล่งความรู้และ
บริการชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก

5.1 ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กจัดทําแผนการจัดประสบการณ์
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
5.2 ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้
6.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมองตอบสนอง
ความสนใจ และส่งเสริมความสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน
6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดงี าม
6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ
และการเคลื่อนไหว
6.4 จัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญ
ั ญาไทย
6.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
7.1 จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริม
ประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียน
7.2 มีการให้บริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของผูเ้ รียน
7.3 จัดห้องเรียน พื้นที่สีเขียว สนามเด็กเล่น และสิ่ง
อํานวยความสะดวก เพียงพอ ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
8.1 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในความสะอาด ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และการให้บริการด้านสถานที่
วัสดุ อุปกรณ์ วิชาการ อื่นๆ ของสถานศึกษาแก่ชุมชน
8.2 เป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และบริการ
ชุมชน
8.3 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกัน

6.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมองตอบสนอง
ความสนใจ และส่งเสริมความสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน
6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดงี าม
6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ
และการเคลื่อนไหว
6.4 จัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญ
ั ญาไทย
6.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
7.1 จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริม
ประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียน
7.2 มีการให้บริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของผูเ้ รียน
8.1 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และการให้บริการด้านสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ วิชาการ อื่นๆ ของสถานศึกษาแก่ชุมชน
8.2 เป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และบริการชุมชน
8.3 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกัน

3.1.3 มีวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
3.1.4 มีมุมการเรียนรู้สําหรับผูป้ กครอง
3.2.3 ห้องน้ํา ห้องส้วม ถูกสุขลักษณะ
3.2.4 มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ
3.3.1 สถานที่เตรียมและ/หรือปรุงอาหาร สะอาด
ถูกสุขลักษณะ
3.3.2 อุปกรณ์และภาชนะใส่อาหารปลอดภัยและ
สะอาด
3.3.3 ผู้ประกอบและผู้จัดเตรียมอาหารมี
สุขอนามัยดี
3.3.4 น้ําดื่ม น้ําใช้สะอาด เพียงพอ
3.3.5 มีการใช้เกลือไอโอดีนหรือน้ําปลาไอโอดีน
3.3.6 นมที่ให้เด็กดื่มเป็นนมรสจืด และไม่หมดอายุ
3.4.1 มีการตรวจสุขภาพทั่วไปของเด็กทุกคน ทุก
วัน
3.4.2 มีการตรวจสุขภาพเด็กทุกคน ปีละ 2 ครั้ง
จากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
3.4.3 มีการประเมินภาวะโภชนาการเด็กทุกคน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
5.1.1 มีกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกันใน
ชุมชนระหว่างพ่อแม่ ครู พี่เลีย้ งเด็ก เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กอย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง

5.1 ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
5.2 ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้
และสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมองตอบสนอง
ความสนใจ และส่งเสริมความสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน
6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดงี าม
6.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ
และการเคลื่อนไหว
6.4 จัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญ
ั ญาไทย
6.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
7.3 จัดห้องเรียน พื้นที่สีเขียว สนามเด็กเล่น และสิ่ง
อํานวยความสะดวก เพียงพอ ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

* หมายเหตุ ใช้เกณฑ์ สมศ. เป็นหลักในการสังเคราะห์
สมศ.
: สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (4 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้)
สท.
: สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผูส้ ูงอายุ (3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้)
สกศ. และ มสด. : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (5 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้)
สถ.
: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (12 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้)

ที่มา
ที่มา
ที่มา
ที่มา

:
:
:
:

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554
(ร่าง) คู่มือการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พ.ศ. 2554
รายงานผลการจัดทํามาตรฐานและประเมินผลการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2553
เครื่องมือการประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

5

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
(พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5
ปี)สมศ.

ตัวบ่งชี้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
(อายุ 2-5 ปี) ครม. อนุมัติ 3 พ.ค. 54
สท.

8.1 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และการให้บริการด้านสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ วิชาการ อื่นๆ ของสถานศึกษาแก่ชุมชน
8.2 เป็นแหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และบริการชุมชน
8.3 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกัน

* หมายเหตุ ใช้เกณฑ์ สมศ. เป็นหลักในการสังเคราะห์
สมศ.
: สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (4 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้)
สท.
: สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผูส้ ูงอายุ (3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้)
สกศ. และ มสด. : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (5 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้)
สถ.
: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (12 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้)

ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินที่ดําเนินการประเมิน
18,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สกศ. และ มสด.

ตัวบ่งชี้การประเมินมาตรฐานการศึกษา
(ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถ.
5.1.2 มีการจัดศูนย์เด็กเล็กให้เป็นแหล่งความรู้และ
บริการชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก

ที่มา
ที่มา
ที่มา
ที่มา

:
:
:
:

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554
(ร่าง) คู่มือการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พ.ศ. 2554
รายงานผลการจัดทํามาตรฐานและประเมินผลการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2553
เครื่องมือการประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

6

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ
มาตรฐานที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร
มาตรฐานที่ 1 ผู้ดูแลเด็กมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีวุฒิ /
ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่น
พัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี
มาตรฐานที่ 2 ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดการ
ประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
มาตรฐานที่ 3 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีคุณธรรม
จริยธรรม มีภาวะผู้นาํ และมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ
มาตรฐานที่ 4 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก
และผูเ้ รียนมีคณ
ุ ภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและ
ชุมชน

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
(พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5
ปี)สมศ.
6.ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
สําคัญ
6.1 ครูหรือผู้เลีย้ งดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการด้านร่างกาย
6.2 ครูหรือผู้เลีย้ งดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการด้านด้านอารมณ์และจิตใจ
6.3 ครูหรือผู้เลีย้ งดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการด้านสังคม
6.4 ครูหรือผู้เลีย้ งดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการด้านสติปัญญา
6.5 ครูหรือผู้เลีย้ งดูเด็กส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวก
กับเด็กและครอบครัว
6.6 ครูหรือผู้เลีย้ งดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก
2.1.1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวุฒิทางการศึกษาไม่
ต่ํากว่าปริญญาตรีสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย
หรือวิชาชีพสาขาอื่น ๆ ซึ่งจะต้องมีประสบการณ์ในการ
ทํางาน เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแล้วไม่ต่ํากว่า 2
ปี
2.1.2 ผู้ดูแลเด็กมีวุฒิทางการศึกษาอย่างน้อย ม.3

ตัวบ่งชี้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
(อายุ 2-5 ปี) ครม. อนุมัติ 3 พ.ค. 54
สท.
2.1 การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
2.2 การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย
2.3 การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านจิตใจ – อารมณ์
2.4 การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสังคม
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินที่ดําเนินการ
ประเมิน
18,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สกศ. และ มสด.

2.1.1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวุฒิทางการศึกษา
ไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือ
ปฐมวัย หรือวิชาชีพสาขาอื่น ๆ ซึง่ จะต้องมี
ประสบการณ์ในการทํางาน เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมาแล้วไม่ต่ํากว่า 2 ปี
2.1.2 ผู้ดูแลเด็กมีวุฒิทางการศึกษาอย่างน้อย ม.3
2.1.3 ผู้ดูแลเด็กทุกคนได้รับการอบรมด้านการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างน้อยทุก 2 ปี
2.1.4 มีอัตราส่วนของครู / ผู้ดแู ลเด็กต่อเด็กปฐมวัย
ดังนี้
6.5 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับ
- เด็กอายุต่ํากว่า 1 ปี มีผดู้ ูแลเด็ก 1 คนต่อ
เด็กและครอบครัว
เด็ก 3 คน
- เด็กอายุต่ํากว่า 1-2 ปี มีผู้ดูแลเด็ก 1 คน ต่อ
6.6 ครูหรือผู้เลีย้ งดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก
เด็ก 5 คน
- เด็กอายุต่ํากว่า 2-3 ปี มีผู้ดูแลเด็ก 1 คน ต่อ
2.1.1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวุฒิทางการศึกษาไม่ เด็ก 10 คน
ต่ํากว่าปริญญาตรีสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย
- เด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป มีผู้ดแู ลเด็ก 1 คน ต่อ
หรือวิชาชีพสาขาอื่น ๆ ซึ่งจะต้องมีประสบการณ์ในการ เด็ก 20 คน
ทํางาน เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแล้วไม่ต่ํากว่า 2
ปี
6.ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก
2.1.2 ผู้ดูแลเด็กมีวุฒิทางการศึกษาอย่างน้อย ม.3
เป็นสําคัญ
6.1 ครูหรือผู้เลีย้ งดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการด้านร่างกาย
6.2 ครูหรือผู้เลีย้ งดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการด้านด้านอารมณ์และจิตใจ

* หมายเหตุ ใช้เกณฑ์ สมศ. เป็นหลักในการสังเคราะห์
สมศ.
: สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (4 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้)
สท.
: สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผูส้ ูงอายุ (3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้)
สกศ. และ มสด. : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (5 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้)
สถ.
: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (12 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้)

ที่มา
ที่มา
ที่มา
ที่มา

:
:
:
:

ตัวบ่งชี้การประเมินมาตรฐานการศึกษา
(ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถ.
1.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
1.2 มีความรักเด็ก ขยัน อดทน
1.3มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน
1.4 กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย /
การศึกษาอนุบาล หรือจบการศึกษาปริญญาตรีทาง
การศึกษาปฐมวัย / การศึกษาอนุบาล
1.5 หมั่นพัฒนาตนเอง หรือแสวงหาความรูเ้ พิ่มเติม
2.1 มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
2.2 มีความรู้ความเข้าใจจิตวิทยา และพัฒนาการเด็ก
2.3 มีความสามรถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2.4 มีการประเมินพัฒนาการทีส่ อดคล้องกับสภาพจริง
เหมาะสม ตามวัย
3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพบริหารการศึกษา
3.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ผู้ดแู ลเด็ก ผู้ปกครอง
และชุมชน
3.3 มีวิสัยทัศน์ และภาวะความเป็นผู้นํา
4.1 ผู้ปกครองและชุมชนในพื้นที่ตงั้ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความพึงพอใจคุณภาพของผู้เรียน
4.2 ผู้ปกครองและชุมชนในพื้นที่ตงั้ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความพึงพอใจหัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และ
ผู้ดูแลเด็กในการให้คําปรึกษา แนะนํา ตลอดจนการ
ช่วยเหลือด้านอื่น ๆ แก่ชุมชน และส่วนรวม

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554
(ร่าง) คู่มือการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พ.ศ. 2554
รายงานผลการจัดทํามาตรฐานและประเมินผลการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2553
เครื่องมือการประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

7

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
(พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5
ปี)สมศ.

ตัวบ่งชี้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
(อายุ 2-5 ปี) ครม. อนุมัติ 3 พ.ค. 54
สท.

2.1.3 ผู้ดูแลเด็กทุกคนได้รับการอบรมด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัย อย่างน้อยทุก 2 ปี
2.1.4 มีอัตราส่วนของครู / ผู้ดแู ลเด็กต่อเด็กปฐมวัย
ดังนี้
- เด็กอายุต่ํากว่า 1 ปี มีผดู้ ูแลเด็ก 1 คนต่อเด็ก 3
คน
- เด็กอายุต่ํากว่า 1-2 ปี มีผู้ดูแลเด็ก 1 คน ต่อเด็ก
5 คน
- เด็กอายุต่ํากว่า 2-3 ปี มีผู้ดูแลเด็ก 1 คน ต่อเด็ก
10 คน
- เด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป มีผู้ดแู ลเด็ก 1 คน ต่อเด็ก
20 คน

2.1.3 ผู้ดูแลเด็กทุกคนได้รับการอบรมด้านการพัฒนา
เด็กปฐมวัย อย่างน้อยทุก 2 ปี
2.1.4 มีอัตราส่วนของครู / ผู้ดแู ลเด็กต่อเด็กปฐมวัย
ดังนี้
- เด็กอายุต่ํากว่า 1 ปี มีผดู้ ูแลเด็ก 1 คนต่อเด็ก 3
คน
- เด็กอายุต่ํากว่า 1-2 ปี มีผู้ดูแลเด็ก 1 คน ต่อเด็ก
5 คน
- เด็กอายุต่ํากว่า 2-3 ปี มีผู้ดูแลเด็ก 1 คน ต่อเด็ก
10 คน
- เด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป มีผู้ดแู ลเด็ก 1 คน ต่อเด็ก
20 คน

ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินที่ดําเนินการ
ประเมิน 18,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สกศ. และ มสด.

ตัวบ่งชี้การประเมินมาตรฐานการศึกษา
(ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถ.

6.ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก
เป็นสําคัญ
6.1 ครูหรือผู้เลีย้ งดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการด้านร่างกาย
6.2 ครูหรือผู้เลีย้ งดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการด้านด้านอารมณ์และจิตใจ
6.3 ครูหรือผู้เลีย้ งดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการด้านสังคม
6.4 ครูหรือผู้เลีย้ งดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
2.1 การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนาการด้านสติปัญญา
2.2 การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมพัฒนาการ
6.5 ครูหรือผู้เลีย้ งดูเด็กส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวก
ด้านร่างกาย
กับเด็กและครอบครัว
2.3 การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมพัฒนาการ
6.6 ครูหรือผู้เลีย้ งดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้ที่
1.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
1.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ด้านจิตใจ – อารมณ์
ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก
1.2 มีความรักเด็ก ขยัน อดทน
1.2 มีความรักเด็ก ขยัน อดทน
2.4 การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมพัฒนาการ
1.3มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเ้ รียน 1.3มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเ้ รียน ด้านสังคม
2.1 การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
1.4 กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย / 1.4 กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย / 2.5 การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมพัฒนาการ 2.2 การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมพัฒนาการ
การศึกษาอนุบาล หรือจบการศึกษาปริญญาตรีทาง
การศึกษาอนุบาล หรือจบการศึกษาปริญญาตรีทาง
ด้านสติปัญญา
ด้านร่างกาย
การศึกษาปฐมวัย / การศึกษาอนุบาล
การศึกษาปฐมวัย / การศึกษาอนุบาล
2.3 การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมพัฒนาการ
1.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ด้านจิตใจ – อารมณ์
1.5 หมั่นพัฒนาตนเอง หรือแสวงหาความรูเ้ พิ่มเติม
1.5 หมั่นพัฒนาตนเอง หรือแสวงหาความรูเ้ พิ่มเติม
2.1 มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 2.1 มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย 1.2 มีความรักเด็ก ขยัน อดทน
2.4 การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมพัฒนาการ
1.3มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนา ด้านสังคม
2.2 มีความรู้ความเข้าใจจิตวิทยา และพัฒนาการเด็ก
2.2 มีความรู้ความเข้าใจจิตวิทยา และพัฒนาการเด็ก
2.4 มีการประเมินพัฒนาการทีส่ อดคล้องกับสภาพจริง
2.3 มีความสามรถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียน
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เหมาะสม ตามวัย
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
1.4 กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
ด้านสติปัญญา
3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 2.4 มีการประเมินพัฒนาการทีส่ อดคล้องกับสภาพจริง
ปฐมวัย / การศึกษาอนุบาล หรือจบการศึกษา
ปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย / การศึกษาอนุบาล
วิชาชีพบริหารการศึกษา
เหมาะสม ตามวัย
1.5 หมั่นพัฒนาตนเอง หรือแสวงหาความรูเ้ พิ่มเติม
3.3 มีวิสัยทัศน์ และภาวะความเป็นผู้นํา

* หมายเหตุ ใช้เกณฑ์ สมศ. เป็นหลักในการสังเคราะห์
สมศ.
: สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (4 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้)
สท.
: สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผูส้ ูงอายุ (3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้)
สกศ. และ มสด. : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (5 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้)
สถ.
: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (12 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้)

ที่มา
ที่มา
ที่มา
ที่มา

:
:
:
:

6.3 ครูหรือผู้เลีย้ งดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการด้านสังคม
6.4 ครูหรือผู้เลีย้ งดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการด้านสติปัญญา
6.5 ครูหรือผู้เลีย้ งดูเด็กส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางบวกกับเด็กและครอบครัว
6.6 ครูหรือผู้เลีย้ งดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554
(ร่าง) คู่มือการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พ.ศ. 2554
รายงานผลการจัดทํามาตรฐานและประเมินผลการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2553
เครื่องมือการประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
(พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5
ปี)สมศ.

ตัวบ่งชี้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
(อายุ 2-5 ปี) ครม. อนุมัติ 3 พ.ค. 54
สท.

8.ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
8.ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
8.1 ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดย
8.1 ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถานศึกษา สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแล
สถานศึกษา
8.2 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
8.2 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด
สถานศึกษาและต้นสังกัด

* หมายเหตุ ใช้เกณฑ์ สมศ. เป็นหลักในการสังเคราะห์
สมศ.
: สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (4 มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้)
สท.
: สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผูส้ ูงอายุ (3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้)
สกศ. และ มสด. : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ (5 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้)
สถ.
: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (12 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้)

ที่มา
ที่มา
ที่มา
ที่มา

:
:
:
:

ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินที่ดําเนินการประเมิน
18,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สกศ. และ มสด.
8.ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
8.1 ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแล
สถานศึกษา
8.2 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด

ตัวบ่งชี้การประเมินมาตรฐานการศึกษา
(ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถ.
8.ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
8.1 ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มหี น้าที่กํากับดูแล
สถานศึกษา
8.2 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554
(ร่าง) คู่มือการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พ.ศ. 2554
รายงานผลการจัดทํามาตรฐานและประเมินผลการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2553
เครื่องมือการประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

วรานี เวสสุนทรเทพ และ ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน ผู้สังเคราะห์
ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน ผู้จัดพิมพ์
085-335-5111
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