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บทนํา 
 

ที่มาของการจัดทํามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ พ.ศ.2561 

ป ัจจ ุบ ันประเทศไทยม ีเด ็กปฐมวัยตั้งแต ่แรกเก ิดถ ึงอายุ 6 ปี จำนวน 4.5 ล ้านคน สำรวจระด ับพัฒนาการแบบ 
ค ัดกรอง (Developmental Screening) โดยกรมอนาม ัย ตั้งแต่ พ .ศ . 2542 ถ ึง 2560 รวม 6 คร้ัง พบประมาณ 
ร ้อยละ 30 ท่ีม ีพ ัฒนาการไม ่สมวัยมาโดยตลอด ในสภาพส ังคมเศรษฐก ิจที่ครอบคร ัวจำนวนมากไม่สามารถให้การดูแล
พัฒนาเด็กว ัยช ่วงสามขวบปีแรก เน่ืองจากพ ่อแม่ออกไปประกอบอาชีพนอกบ ้านหร ือทํางานต่างถ ิ่น จึงต้องฝากเด็กอยู่ใน
ความดูแลของสมาช ิกสูงอายุในครอบคร ัวที่บางครั้งอาจไม ่พร ้อมด ูแลเด ็กช่วงว ัยนี้ แ ล ะ เพ ื่อเป็นการตอบสนองความ
ต ้องการของครอบคร ัว สถานพัฒนาเด ็กปฐมวัยจ ึงม ีบร ิการร ับเด ็กตั้งแต ่แรกเกิด - 3 ปีด้วย 

ที่ผ่านมา มีหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง เอกชน องค์กรท้องถ่ิน จัดบริการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
หลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละหน่วยงานมีมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินแตกต่าง กันตามภารกิจของหน่วยงาน แม้จะมี
การจัดทํามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พ.ศ. 2554 แต่ในทางปฏิบัติยังพบมีข้อจํากัดมากมายในการใช้มาตรฐานดังกล่าว 
เช่น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ ยังต้องใช้หลายมาตรฐานในการประเมินผลการดําเนินงาน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติสับสนและ
ทํางานซ้ําซ้อน ไม่มีเวลาดูแลเด็ก เป็นต้น คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (กพป.) จึงเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการ
พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย จัดทํามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ขึ้นเป็นมาตรฐานกลางให้ทุก
หน่วยงานใช้ร่วมกันในการประเมินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาสําหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง
ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยการกําหนดมาตรฐานฉบับน้ี คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นท่ีตั้ง ซึ่งเป็นการตอบสนอง
ต่อสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับแทนการใช้บริบทและภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นท่ีตั้ง  

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561 เป็นมาตรฐานกลางที่ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทําและมี
มติในการนําไปใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งใช้เป็นเคร่ืองมือประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อรองรับการตรวจประเมินจาก หน่วยงานต้นสังกัด และการประกันคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ครอบคลุมอายุเด็กตั้งแต่ 0 - 6ปี หรือก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป้าหมาย
เดียวกันคือ การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคล้องและตอบสนองต่อ เจตนารมณ์ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (MOU) กลุ่มเด็กปฐมวัย ที่จัดทําขึ้นระหว่างกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ท้ังนี้ เป้าหมายหน่ึงที่
ระบุไว้ในกรอบบูรณาการดังกล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 70 ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกประเภทรวมทั้งโรงเรียน
อนุบาล มีมาตรฐานตามที่กําหนดไว้  
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รูปที่ 1 แสดงกรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง 
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สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย : 

หมายถึง สถานที่รับดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ครอบคลุมตั้งแต่ ทารกแรก
เกิดถึงอายุ 6 ปี หรือก่อนเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 มีชื่อเรียกหลากหลาย รวมทุกสังกัดในประเทศไทย ประมาณ 51,745 
กว่าแห่ง ได้แก่ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561) 

1. กระทรวงมหาดไทย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวน 19,429 แห่ง โรงเรียนอนุบาล 
จํานวน 1,215 แห่ง 

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จํานวน 1,600 แห่ง 
3. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จํานวน 300 แห่ง (สํานักพัฒนาสังคม) สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 

จํานวน 12 แห่ง (สํานักอนามัย) และโรงเรียนอนุบาล จํานวน 429 แห่ง (สํานักการศึกษา)  
4. กระทรวงสาธารณสุข : ศูนย์เด็กเล็กในโรงพยาบาล จํานวน 52 แห่ง 
5. กระทรวงศึกษาธิการ : โรงเรียนอนุบาล จํานวน 27,094 แห่ง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน) 

โรงเรียนอนุบาลเอกชน จํานวน 3,204 แห่ง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน) 
6. หน่วยงานอื่น ๆ เช่น โรงเรียนอนุบาลสาธิตในมหาวิทยาลัย กระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มูลนิธิ 

และองค์กรเอกชน 

เหตุผลท่ีต้องมมีาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 แม้จะมีมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ พ.ศ.2561 แต่ในทางปฏิบัติมีมาตรฐานหลากหลายจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เน้นการประเมินตามภารกิจของหน่วยงาน การปรับกระบวนทัศน์ให้ใช้เด็กเป็นที่ตั้งของการกําหนดมาตรฐาน 
คํานึงถึงการตอบสนองต่อสิทธิพื้นฐานที่เด็กปฐมวัยทุกคนถึงได้รับ ถือเป็นการวางรากฐานที่จําเป็นในการพัฒนา
มนุษย์ ปัจจัยที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างย่ังยืน ผลการสํารวจและการวิจัย พบความ
เหลื่อมลํ้าของคุณภาพเด็กปฐมวัยบริการที่เด็กได้รับและข้อจํากัดของการใช้มาตรฐานเดิมท่ีครอบคลุมเฉพาะเด็ก
อายุ 2-5 ปี เท่าน้ัน ไม่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา 

 ความก้าวหน้าในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังคม เช่น การเพ่ิมโอกาศให้ครู ผู้ดูแลเด็กได้รับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาปฐมวัย การมีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศ 

 การมีมาตรฐานความปลอดภัย การบูรณาการงานภายในกระทรวง และการบูรณาการงานของ 4 กระทรวงหลัก 
ตลอดจนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและให้การศึกษาที่เหมาะสมแก่เด็กปฐมวัย จึงจําเป็นต้อง
มีการทํามาตรฐานกลางที่ทุกภาคส่วนจะใช้ร่วมกันได้ 
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มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 : 

เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพของการดําเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน 
ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ 
ด้านที่ 2 ครู/ ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย  

จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ 
ด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย 

ก. แรกเกิด ถึง 2 ปี (2 ปี 11 เดือน) จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ 
ข. 3 ปีถึง 6 ปี/ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 7 ตัวบ่งชี้ 

การประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ : เน้นการดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาให้เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัยรายบุคคล พิจารณา
ตามตัวบ่งชี้เป็นรายข้อย่อย 4 ระดับคะแนน คือ 1. ระดับไม่ผ่าน (0 คะแนน) 2. ระดับผ่านข้ันต้น (1 คะแนน) 3. ระดับดี  
(2 คะแนน) 4. ระดับดีมาก (3 คะแนน) นําคะแนนมาตรฐานแต่ละด้าน คิดเป็นร้อยละ แล้วนํามารวมกัน 3 ด้าน เฉลี่ยเป็น
คะแนนรวม และนับจํานวนข้อที่ไม่ผ่านต้องปรับปรุง มาเป็นเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

ระด ับคุณภาพ 
เกณฑ ์การพิจารณา 

คะแนนเฉล ่ีย (คะแนน) จํานวนข้อที่ต ้องปรับปรุง (ข้อ)
A  ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป ไม่ม ี
B  ด ี ร้อยละ 60 - 79.99 1 - 7 ขอ้ 
C  ผ่านเกณฑ ์ขั้นต ้น ร้อยละ 40 - 59.99 8 - 15 ขอ้ 
D  ต้องปรับปรุง ต่ํากว่าร้อยละ 40 16 ข้อขึ้นไป

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิพ.ศ.2561 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีระดับคุณภาพ C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2561 สําหรับกลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ สามารถผ่านเกณฑ์ท่ีสูงสุดในระดับ B และ A โดยควรให้ลําดับ
ความสําคัญในการแก้ไขปรับปรุงข้อที่ไม่ผ่านให้เหลือน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย ในกรณีที่สาถนพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ผ่านการ
ประเมินตามมาตรฐานฉบับนี้ คือ ระดับ D (ต้องปรับปรุง) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในทุกระดับ ชุมชน และสังคมจะต้อง
ช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อให้ดําเนินการได้มาตรฐานผ่านข้ันต้น (ระดับ C) เป็นอย่างน้อย แต่ไม่ควรปรับลดเกณฑ์ให้ต่ําลง 
เนื่องจากมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับน้ีถือเป็นมาตรฐานที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาเด็กของประเทศ และเป็น
มาตรฐานเชิงคุณภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน และจัดบริการให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ทั่วถือ และเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา เป็นการเพ่ิมคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญที่สุดในการนําประเทศไทย  
สู่ความเจริญก้าวหน้า มั่นคงย่ังยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21 
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ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศการพฒันาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติเป็นระบบฐานข้อมูลกลางสําหรับจัดเก็บข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นตามมาตรฐานชาติ ฐานข้อมูลถูกออกแบบมาให้จัดเก็บข้อมูลการให้บริการเด็ก
ปฐมวัยของสถานพัฒนาเด็กทั่วประเทศจํานวน 51,745 หน่วย สถานพัฒนาเด็กจะเป็นหน่วยบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
โดยตรงโดยจะรายงานข้อมูลปีละ 1 คร้ัง มิติข้อมูลที่สถานพัฒนาเด็กแต่ละแห่งจะต้องรายงานประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป 
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล ข้อมูลเด็กที่เข้ารับบริการรายบุคคล และข้อมูลผลการประเมินคุณภาพของการดําเนินงานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ข้อมูลเหล่าน้ีจะถูกตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการประสานส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการวิเคราะห์และรายงานผลสถานการณ์
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 

 
รูปที่ 2 แสดงผงัการรายงานและประมวลผลข้อมลูสถานการณ์เด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ

 
ในระดับจังหวัดโดยคณะอนุกรรมการประสานส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครได้ทํา

การวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมจังหวัดตนเองแล้วก็จะต้องรายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยตรงด้วยเช่นกัน โดยมิติข้อมูลระดับ
จังหวัดที่ต้องรายงานประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปด้านประชากร สถานการณ์เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด สถานการณ์การเสียชีวิต
ของเด็ก และมาตรการ/วิธีการส่งเสริม/พัฒนา/แก้ไขปัญหา จากน้ันระบบจะทําการประมวลผลข้อมูลระดับภาคและ
ภาพรวมของประเทศ พร้อมกับเปรียบเทียบการดําเนินงานของแต่ละจังหวัดจากค่าเฉล่ียที่ได้จากข้อมูลต้นน้ําท่ีสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยทั้งประเทศบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบของ 
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Summary, Dashboard และ Infographic เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาตินําข้อมูลจากระบบไปใช้
ประกอบการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติและรูปแบบการสนับสนุนในระดับชาติ อันจะเป็นการนําไปสู่การยกระดับคุณภาพ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้  

ข้อมูลที่บันทึกจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
กรุงเทพมหานครจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลพร้อมกับสถานะสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility Tag) กํากับไว้ใน
ระดับรายการข้อมูลโดยกําหนดหลักการเข้าถึงข้อมูลจําแนกตามกลุ่มผู้ใช้งานดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 นิยาม สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 กลุ่มที่ 2 นิยาม คณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยและกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มที่ 3 นิยาม หน่วยงานระดับกระทรวงฯ กรมฯ หน่วยงานต้นสังกัดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 กลุ่มที่ 4 นิยาม กรมกิจการเด็กและเยาวชนในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

ลําดับ รายการข้อมูล/รายงาน 
กลุ่มผู้ใชง้าน 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4
1 ข้อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  Full 

Access, 
Approve
ข้อมูล
ตนเอง 

View ข้อมูล
สถานพัฒนาฯ
ทุกแห่งใน
จังหวัด 

View ข้อมูล
สถานพัฒนาฯ 

ในสังกัด 
ทุกจังหวัด 

 

View ข้อมูล
สถานพัฒนาฯ 

ทุกสังกัด  
ทุกจังหวัด 

 

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1.2 ข้อมูลเด็ก 
1.3 ข้อมูลตัวชี้วัดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติ 

2 ข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด No 
Access 

 

2.1 ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรของจังหวัด Full Access

2.2 ข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัย View ข้อมูล
สถานพัฒนาฯ 
ทุกแห่งใน
จังหวัด 

2.3 สถานการณ์การเสียชีวิตของเด็ก Full Access
2.4 มาตรการ วิธีการส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหา
3 รายงานข้อมูลสารสนเทศ View ข้อมูล

จังหวัดตนเอง 3.1 ข้อมูลแจงนับ 
3.2 ข้อมูล dashboard 
3.3 ข้อมูล Infographic 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสิทธิการเข้าถึงข้อมลูในระบบฐานข้อมลูการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาต ิ
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รูปที่ 3 แสดงผงัการจัดการโครงสร้างสิทธิการเข้าถึงข้อมลู 
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เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพฒันาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 

https://ecd.dcy.go.th เป็นพอร์ทัลเว็บไซต์รวบรวมข้อมูล ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการยกระดับคุณภาพของสถาน
พัฒนาเด็กให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นเกตเวย์สําหรับสถานพัฒนาเด็ก
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล รวมถึงเป็นลิงก์เกตเวย์ไปยังหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

 
รูปท่ี 4 แสดงหน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาต ิ
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การล็อกอินเขา้สู่ระบบ 
ผู้ใช้งานต้องทําการป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านท่ีได้รับเพ่ือเข้าสู่การทํางานของโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ในการล็อกอิน

ครั้งแรก ระบบจะบังคับให้ผู้ใช้บันทึกรายละเอียดของผู้ใช้งานโดยเฉพาะอีเมลแอดเดรส เพ่ือใช้ในการอ้างอิงกรณีลืม
รหัสผ่าน กระบวนการและหน้าจอโปรแกรมปรากฏดังรูป 

 
รูปที่ 5 แสดงกระบวนการล๊อกอินเข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 6 หน้าจอบันทึกข้อมลูผู้ใช้งาน เมื่อลอ็กอินเข้าสู่ระบบครั้งแรก  
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โปรแกรมประยุกต์สําหรบัสถานพฒันาเด็กปฐมวยั 
เมนูควบคุมการทํางานของโปรแกรม 
เมื่อผู้ใช้งานระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าใช้งาน (Login)  ระบบจะแสดงหน้ากระดานแดชบอร์ดและเมนูควบคุม

การทํางานของโปรแกรม ดังรูป 

 
รูปที่ 7 แสดงหน้ากระดานแดชบอรด์และเมนูควบคุมการทํางานของโปรแกรม 
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โปรแกรมบันทึกข้อมูลทัว่ไปสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ผู้ใช้งานต้องบันทึกข้อมูลประกอบข้อมูล 4 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ปีที่เปิดดําเนินกิจการ,ช่วงอายุเด็กที่ให้บริการ ส่วนที่ 

2 รูปภาพและสถานท่ีตั้ง ส่วนที่ 3 รายละเอียดการให้บริการ (จํานวนห้องเรียนท่ีเปิดให้บริการในแต่ละช่วงอายุ, จํานวนเด็ก
ที่ให้บริการเฉลี่ยในแต่ละปี, จํานวนเด็กออกกลางคัน, จํานวนเด็กที่ออกในแต่ละปี) ส่วนที่ 4 งบประมาณและค่าใช้จ่าย 
ปรากฏดังรูป 

 
รูปท่ี 8 แสดงสว่นประกอบการบันทึกข้อมูลทั่วไปสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

  
รูปท่ี 9 แสดงรายละเอียดข้อมูลที่บันทึกข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1 

 
  

รายละเอียดข้อมูลที่บันทึก ประกอบด้วย ปี
ท่ีก่อตั้ง หน่วยงานต้นสังกัด ข้อมูลหัวหน้า
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (คนปัจจุบัน) ช่วง
อายุของเด็กท่ีให้บริการ 

ส่วนของข้อมูลหัวหน้าสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย จะแสดงข้อมูลจากการกําหนด
ตําแหน่งในเมนูบันทึกข้อมูลบุคลากร 
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รูปที่ 10 แสดงส่วนประกอบการบันทึกข้อมลูทั่วไปสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
 

   
รูปท่ี 11 แสดงรายละเอียดข้อมลูที่บันทึกข้อมลูท่ัวไป ส่วนที่ 2

รายละเอียดข้อมูลที่บันทึก  
รูปภาพสถานท่ีตั้งสถานพัฒนา  
(รองรับไฟล์ภาพชนิด .jpeg, png 
และ gis) 

สถานที่ตั้งสถานพัฒนา ประกอบด้วย ที่ตั้ง/อาคาร 
บ้านเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้าน ถนน ซอย ตําบล/แขวง 
อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ 
โทรสาร อีเมล เว็บไซต์และพิกัดบนแผนท่ี (ค่า
ละติจูด (N) ลองติจูด (E) 
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รูปที่ 12 แสดงส่วนประกอบการบันทึกข้อมลูทั่วไปสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
รูปที่ 13 แสดงรายละเอียดข้อมลูที่บันทึกข้อมลูท่ัวไป ส่วนที่ 3 

 
รูปที่ 14 แสดงรายละเอียดข้อมลูที่บันทึกขอ้มลูทั่วไป ส่วนท่ี 4 

รายละเอียดข้อมูลท่ีบันทึก ประกอบด้วย 
จํานวนเด็กที่ให้บริการ (จํานวนเฉลี่ยท่ีรับ
เด็กเข้ามาในรอบปี, จํานวนเด็กลาออก
กลางคันในรอบปี, จํานวนเด็กที่ออกต่อ
ปี) ข้อมูลการแบ่งตามระดับชั้น  

ส่วนจํานวนเด็กต่อห้องเรียน ระบบจะ
แสดงให้อัตโนมัติ โดยจะนําจํานวนข้อมูล
จากการบันทึกข้อมูลเด็กมาแสดง

รายละเอียดข้อมูลที่บันทึก ประกอบด้วย 
- ค่ า ใ ช้ จ่ า ย และ งบประม าณ ในก า ร
ดําเนินการ (จํานวนเงิน (บาท)) หน่วยงาน
ต้นสังกัด, รัฐ ผ่านกระทรวง, ผู้ปกครอง
เด็ก และอ่ืน ๆ 

- ข้อมูลการประเมินผลการดําเนินงาน/
ประกันคุณภาพภายใน 
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ซึ่งในส่วนแบบฟอร์มบันทึกข้อมลูสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ ผู้ใช้งานตอ้งกรอกขอ้มลูในส่วนของหัวขอ้ที่บังคับให้

กรอก “*” ใหค้รบถ้วนแล้วจึงทําการกดปุ่ม “ ” แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ดังรูป 

 
รูปท่ี 15 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การบันทึกข้อมูลพื้นฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 



 

 

15

ผู้ใช้งานระบบสามารถส่ังพิมพ์ข้อมลูพื้นฐานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเลอืก “ ” แสดงตัวอย่างการพิมพ์
แบบบันทึกการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิดังรูป 

 

 
รูปที่ 16 แสดงตัวอย่างการพิมพ์แบบบันทึกการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ
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โปรแกรมบันทึกข้อมูลเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ผู้ใช้งานต้องบันทึกข้อมูลประกอบข้อมูล 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเด็กที่ให้บริการ ส่วนที่ 2 ข้อมูลมารดาของเด็กที่

ให้บริการ ส่วนที่ 3 ข้อมูลบิดาของเด็กที่ให้บริการ ปรากฏดังรูป 

  
รูปที่ 17 แสดงส่วนประกอบการบันทึกข้อมลูเด็ก 

  

 
รูปที่ 18 แสดงรายละเอียดข้อมลูที่บันทึกข้อมลูเด็ก ส่วนที่ 1 

รายละเอียดข้อมูลที่บันทึก
ประกอบด้วย รูปภาพเด็ก (รองรับ
ไฟล์ภาพชนิด .jpeg, png และ gis), 
เลขประจําตัวประชาชน, วันรับเข้า, 
คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล, วันเดือน
ปีเกิด ,  เพศ ,  น้ําหนัก  – ส่วนสูง , 
เชื้อชาติ, สัญชาติ และข้อมูลการเป็น
เด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือสงสัย
ว่ามีพัฒนาการล่าช้า 
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รูปที่ 19 แสดงส่วนประกอบการบันทึกข้อมลูเด็ก 

 

 
รูปที่ 20 แสดงรายละเอียดข้อมลูที่บันทึกข้อมลูเด็ก ส่วนที่ 2 

  

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข้ อ มู ล ท่ี บั น ทึ ก
ป ร ะ กอบด้ ว ย  เ ล ขป ร ะ จํ า ตั ว
ประชาชนของมารดา, คํานําหน้าชื่อ 
ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด และ
ข้อมูลที่อยู่ 
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รูปที่ 21 แสดงส่วนประกอบการบันทึกข้อมลูเด็ก 

 

 
รูปที่ 22 แสดงรายละเอียดข้อมลูที่บันทึกขอ้มลูเด็ก ส่วนที่ 3 

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก
ป ร ะ กอบด้ ว ย  เ ล ขป ร ะ จํ า ตั ว
ประชาชนของบิดา, คํานําหน้าชื่อ 
ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด และ
ข้อมูลที่อยู่ 
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ระบบแสดงตัวอย่างผลลัพธ์การบันทึกข้อมูลเด็ก ดังรูป 

 
รูปที่ 23 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์การบันทึกข้อมูลเด็ก 

และแสดงผลลพัธ์กระดานรายชื่อเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังรูป 

 
รูปที่ 24 แสดงผลลัพธ์กระดานรายชื่อเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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โปรแกรมบันทึกข้อมูลบคุลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ผู้ใช้งานต้องบันทึกข้อมูลประกอบข้อมูล 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเด็กที่ให้บริการ ส่วนที่ 2 ข้อมูลมารดาของเด็กที่

ให้บริการ ส่วนที่ 3 ข้อมูลบิดาของเด็กที่ให้บริการ ปรากฏดังรูป 

 
รูปท่ี 25 แสดงส่วนประกอบการบันทึกข้อมลูบุคลากร 

 

 
รูปที่ 26 แสดงรายละเอียดข้อมลูท่ีบันทึกข้อมลูบุคลากร ส่วนที่ 1 

 

  

รายละเอียดข้อมูลที่บันทึก
ประกอบด้วย เลขประจําตัว
ประชาชน/ เลขที่ หนั งสื อ
เดินทาง,คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-
สกุล, ประเภทบุคลากร, วัน
เร่ิมปฏิบัติงาน, วันเดือนปี
เกิด , เพศ , เบอร์โทรศัพท์ 
และอีเมล์ 
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กรณีที่เลือกประเภทบุคลากร “ครู/ผู้ดูแลเด็ก/พี่เลี้ยง” แสดงส่วนสําหรับกรอกข้อมูล ใบประกอบวิชาชีพครู และ

ข้อมูลรายละเอียดช่วงอายุที่ดูแลเด็ก 

 
รูปที่ 27 แสดงรายละเอียดขอ้มลูเพ่ิมเตมิ กรณีเลือกประเภทบุคลากร “ครู/ผู้ดแูลเด็ก/พี่เล้ียง” 
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รูปท่ี 28 แสดงส่วนประกอบการบันทึกข้อมลูบุคลากร 

 

 
รูปที่ 29 แสดงรายละเอียดข้อมลูที่บันทึกข้อมลูบุคลากร ส่วนที่ 2 

 
รูปที่ 30 แสดงรายละเอียดข้อมลูการศึกษาเพ่ิมเติม กรณีเลือกสาขาวิชาเอกท่ีไมใ่ช่ การศึกษาปฐมวัย, การอนุบาลศึกษา 

รายละเอียดข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติม จะเพ่ิม 2 กรณี ดังน้ี 
กรณีที่ 1 เลือกสาขาวิชาเอกที่ไม่ใช่ การศึกษาปฐมวัย, การอนุบาลศึกษา ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลที่บันทึก

ข้อมูลการศึกษาเพ่ิมเติม ประกอบด้วย การมีประสบการณ์ในการทํางานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเน่ืองมาแล้ว
กว่า 2 ปี และการได้รับการฝึกอบรมฯ ไม่ต่ํากว่า 45 ชั่วโมง 
  

รายละเอียดข้อมูลท่ีบันทึก
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ร ะ ดั บ
การศึกษา, ปีที่จบการศึกษา 
และวิชาเอก 
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กรณีที่ 2 เมื่อผู้ใช้งานเลือก ประเภทบุคลากรเป็น “ครู/ผู้ดูแลเด็ก/พี่เลี้ยง” ในส่วนท่ี 1 ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูล
การศึกษาเพิ่มเติม คือ การสอนตรงตามความถนัด 

 
รูปที่ 31 แสดงรายละเอียดข้อมลูการศึกษาเพิ่มเติม กรณทีี่ส่วนท่ี 1 เลือกประเภทบุคลากรเป็น “ครู/ผู้ดแูลเด็ก/พี่เล้ียง” 
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ระบบแสดงตัวอย่างผลลัพธ์การบันทึกข้อมูลบุคลากร ดังรูป 

 
รูปท่ี 32 แสดงผลลัพธ์การบันทึกข้อมูลบุคลากร 

และแสดงผลลพัธ์กระดานรายชื่อบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังรูป 

 
รูปที่ 33 แสดงผลลัพธ์กระดานรายช่ือบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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การบันทึกข้อมูลและการรับรองข้อมูลผลการประเมินตามมาตรฐานชาติ 

เมื่อผู้ใช้งานต้องการเพ่ิม แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลตัวบ่งชี้ เลือก เมนู “ ” ระบบบันทึกข้อมูลประเมินตนเอง (SAR) 
ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 

บันทกึข้อมูลตัวบ่งชี ้
ระบบจะแสดงหน้ารายการมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ดังรูป 

 
รูปที่ 34 แสดงหน้ารายการผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ
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จากตารางรายการผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 
1. รายการมาตรฐานตัวบ่งชี้ 3 ด้าน 
2. จํานวนตัวบ่งชี้และผลการประเมิน 

2.1 จํานวนตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เมื่อผู้ใช้งานกดท่ีตัวเลขแต่ละช่องของจํานวนตัวบ่งชี้ ระบบแสดง
รายการตัวบ่งชี้ย่อย แยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ จํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด, จํานวนตัวบ่งชี้ที่ทําการบันทึกแล้ว, 
จํานวนตัวบ่งชี้ที่ค้างบันทึก 

2.2 จํานวนผลการประเมิน เมื่อผู้ใช้งานกดที่ตัวเลขแต่ละช่องของจํานวนผลการประเมิน ระบบแสดงรายการ 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่อยู่ในแต่ละระดับ โดยระดับแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
2.2.1 ระดับ 0 ระบบแสดงรายการตัวบ่งชี้ย่อยที่อยู่ในแต่ละระดับ 0 
2.2.2 ระดับ 1 ระบบแสดงรายการตัวบ่งชี้ย่อยที่อยู่ในแต่ละระดับ 1 
2.2.3 ระดับ 2  ระบบแสดงรายการตัวบ่งชี้ย่อยที่อยู่ในแต่ละระดับ 2 
2.2.4 ระดับ 3  ระบบแสดงรายการตัวบ่งชี้ย่อยที่อยู่ในแต่ละระดับ 3 
2.2.5 คะแนนรวม ระบบแสดงรายการตัวบ่งชี้ย่อยที่อยู่ในแต่ละทุกระดับ 

 จากน้ัน เลือกรายการตัวบ่งชี้ที่ต้องการ โดยกดที่รายการมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระบบจะแสดงรายการตัวบ่งชี้ที่ต้อง
ประเมิน ดังรูป 

 
รูปที่ 35 แสดงหน้ารายการมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ย่อย 
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เลือกรายการที่ต้องการ แสดงตัวอย่างหน้ารายการตัวบ่งชี้ท่ีต้องประเมิน โดยให้ผู้ใช้งานเลือก “ ” ข้อที่ประเมิน 

และเลือกวันท่ีที่จัดเก็บข้อมูล จากน้ัน กดปุ่ม “ ” เพ่ือบันทึกผลการประเมิน ดังรูป  

 
รูปที่ 36 แสดงตัวอย่างหน้ารายการตัวบ่งชี้ที่ตอ้งประเมิน 

รายงานการประเมินตนเอง 

จากหน้าหลักระบบบันทึกข้อมูลประเมินตนเอง (SAR) ให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู “ ” แสดงผลรายงาน ดังรูป 

 
รูปที่ 37 แสดงหน้าหลักระบบบันทึกข้อมูลประเมินตนเอง (SAR) 
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ระบบแสดงสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานชาติ ดังรูป 

 
รูปท่ี 38 แสดงตัวอย่างสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานชาต ิมาตรฐานด้านที่ 1 



 

 

29

 
รูปท่ี 39 แสดงตัวอย่างสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานชาต ิมาตรฐานด้านที่ 2
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รูปท่ี 40 แสดงตัวอย่างสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานชาต ิมาตรฐานด้านที่ 3 
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รูปที่ 41 แสดงตัวอย่างสรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานชาต ิส่วนสรุปผลการประเมนิในภาพรวม 

การรับรองแบบบันทกึการประเมินตนเอง 
สําหรับรับรองข้อมูลแบบประเมินตนเอง (SAR) ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ ขั้นตอนน้ีจะ

ดําเนินการเมื่อผู้ใช้งานทําการบันทึกการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก “ ” ในระบบบันทึกข้อมูลประเมินตนเอง 
(SAR) ตามมาตรฐานชาติ ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนเพื่อยืนยันการรับรองข้อมูล เมื่อผู้ใช้งานรับรองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

ระบบจะแสดง “ ”  

 
รูปที่ 42 แสดงการรับรองข้อมูลแบบบันทึกการประเมินตนเอง 
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ระบบฐานขอ้มูลสําหรบัคณะอนุกรรมการประสานส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับและ กทม. 

กระดานแดชบอร์ดและหนา้หลักของระบบ 
เมื่อผู้ใช้งานระดับจังหวัดเข้าใช้งาน (Login)  ระบบจะแสดงหน้ากระดานแดชบอร์ดและหน้าหลักของระบบข้อมูล

เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ดังรูป 

 
รูปท่ี 43 แสดงหน้ากระดานแดชบอรด์และหน้าหลักของระบบขอ้มูลเด็กปฐมวัยระดับจงัหวัด 

ในหน้ากระดานแดชบอร์ดและหน้าหลักของระบบข้อมลูเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ประกอบด้วย 5 สว่น ดังนี้ 
1. เมนูแยกส่วนหลักของข้อมูลต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ประกอบด้วย  

 ข้อมูลท่ัวไป 

 ข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัย 

 ข้อมูลสถานการณ์การเสียชีวิตของเด็ก 

 มาตรการ วิธีการส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหา  

2. สําหรับเลือกปีงบประมาณ 

3. สําหรับเลือกส่วนย่อยของส่วนหลักของข้อมูลต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 

4. ตารางแสดงรายการของข้อมูลแต่ละส่วนที่ผู้ใช้งานเลือกกรอกข้อมูล 

5. แสดงข้อมูลผู้ใช้งาน ประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้งาน, หน่วยงาน, การเข้าใช้งานครั้งก่อนหน้า, การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

และประวัติการใช้งาน  
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การบันทึกข้อมูลทัว่ไปของจังหวัด (ประชากร) 

สว่นที ่1 ข้อมูลทัว่ไป  

 
รูปที่ 44 แสดงส่วนกรอกข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด สว่นท่ี 1 

จากรูปผู้ใช้งานกรอกข้อมูลทั่วไป การดําเนินงานของหน่วยงานที่ให้บริการและดูแลเด็กปฐมวัย ในช่องตัวเลข ระบบ
จะทําการบันทึกและคํานวณผลรวมให้อัตโนมัติ 

การบันทึกข้อมูลสถานะการณ์เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 

สว่นที ่2 ข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัย  

 
รูปที่ 45 แสดงส่วนกรอกข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด สว่นท่ี 2 
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จากรูปผู้ใช้งานกรอกข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัยด้านสุขภาพอนามัย ระบบจะทําการบันทึกและคํานวณผลรวมให้
อัตโนมัติ 

การบันทึกข้อมูลสถานการณ์การเสียชวีิตของเดก็ในจังหวัด 

สว่นที ่3 ข้อมูลสถานการณก์ารเสียชวีิตของเด็ก  

 
รูปที่ 46 แสดงส่วนกรอกข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด สว่นท่ี 3 

จากรูปผู้ใช้งานกรอกข้อมูลสถานการณ์การเสียชีวิตของเด็ก ระบบจะทําการบันทึกและคํานวณผลรวมให้อัตโนมัติ 

การบันทึกข้อมูลมาตรการ วิธกีารส่งเสรมิ พัฒนา แกไ้ขปัญหา 

สว่นที ่4 ข้อมูลมาตรการ วธิีการส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหา   

 
รูปที่ 47 แสดงส่วนกรอกข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด สว่นท่ี 4 
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จากรูปผู้ใช้งานกรอกข้อมูลมาตรการ วิธีการส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหา ระบบจะทําการบันทึกให้อัตโนมัติ 

การแนบไฟล์เอกสารแนบ สําหรับแนบไฟล์เอกสารส่วนเพิ่มของข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  
ประเภทไฟล์ท่ีระบบรองรับ คือ .pdf, .doc .docx, .xls, .xlsx, .txt ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB วิธีการแนบไฟล์ดังนี้ 

1. ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “แนบไฟล์” จากน้ันระบบจะปรากฏหน้าต่างให้เลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ  

 
รูปที่ 48 แสดงการเลือกเอกสารสําหรับแนบไฟล์ 

2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ จากน้ันกดปุ่ม “open” ระบบทําการแนบไฟล์ให้อัตโนมัติ 


