แบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
**************************************
คาชี้แจง แบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ประกอบด้วย
1. แบบนิเทศ ติดตาม ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนายกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
2. แบบนิเทศติดตาม แบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย จานวน 5 ด้าน คือ
- การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
- การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
- การดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
- การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
- การประเมินพัฒนาการ
ตอนที่ 3 ปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหา
3. เกณฑ์การประเมินผล ในแบบนิเทศ ติดตามฯ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
3.1 ด้านการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ด้านการจัดทาแผนจัดประสบการณ์
และด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายใน เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
3.2 ด้านการดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ ด้านการจัดสภาพ
แวดล้อมภายนอกและด้านการประเมินพัฒนาการ เป็ นแบบประมาณค่าแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพที่ 1 หมายถึง อยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
ระดับคุณภาพที่ 2 หมายถึง อยูใ่ นระดับ พอใช้
ระดับคุณภาพที่ 3 หมายถึง อยูใ่ นระดับ ดี
ระดับคุณภาพที่ 4 หมายถึง อยูใ่ นระดับ ดีมาก

ตอนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
1. ข้ อมูลพืน้ ฐาน
1.1 ชื่อโรงเรี ยน/ศูนย์..............................................................................................................
1.2 ที่ต้งั ..........................................................................................................................................
1.3 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน.................................................................................................................
2. ข้ อมูลการจัดการศึกษาปฐมวัย
2.1 ดาเนินการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็ นเวลา.................................ปี
2.2 เปิ ดสอนชั้นปฐมวัย ระดับ.............................................ถึงระดับ............................................
จานวนห้องเรี ยนปฐมวัย............................ห้อง
2.3 ครู ผดู้ ูแลเด็ก ที่ทาการสอนปฐมวัย ...........................คน
2.3.1. ชื่อ...........................................................................................................................
จบการศึกษา ระดับ...........................................วิชาเอก.....................................................
กาลังศึกษาต่อ ระดับ.........................................วิชาเอก.....................................................
เคยผ่านการอบรมด้านปฐมวัยหรื อไม่ ผ่าน ไม่ผา่ น
ประสบการณ์ในการสอนปฐมวัย....................................ปี .................................เดือน
2.3.2 ชื่อ...........................................................................................................................
จบการศึกษา ระดับ.........................................วิชาเอก.......................................................
กาลังศึกษาต่อ ระดับ.........................................วิชาเอก.....................................................
เคยผ่านการอบรมด้านปฐมวัยหรื อไม่ ผ่าน ไม่ผา่ น
ประสบการณ์ในการสอนปฐมวัย....................................ปี .................................เดือน
2.3.2 ชื่อ...........................................................................................................................
จบการศึกษา ระดับ.........................................วิชาเอก.......................................................
กาลังศึกษาต่อ ระดับ.........................................วิชาเอก.....................................................
เคยผ่านการอบรมด้านปฐมวัยหรื อไม่ ผ่าน ไม่ผา่ น
ประสบการณ์ในการสอนปฐมวัย....................................ปี .................................เดือน

3. ข้ อมูลนักเรียน
3.1 จานวนนักเรี ยนปฐมวัยทั้งหมด...................คน ชาย..................คน หญิง......................คน
อนุบาล........ มีจานวนนักเรี ยนทั้งหมด..............คน ชาย.............คน หญิง..............คน
อนุบาล........ มีจานวนนักเรี ยนทั้งหมด..............คน ชาย.............คน หญิง..............คน
อนุบาล........ มีจานวนนักเรี ยนทั้งหมด..............คน ชาย.............คน หญิง..............คน
3.2 นักเรี ยนปฐมวัยพูดภาษาถิ่นหรื อภาษาท้องถิ่นควบคู่ภาษาไทย (ภาษาถิ่นหรื อภาษาท้องถิ่น
หมายถึงภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาพื้นบ้านตามเชื้อชาติ และภาษาตามชายขอบในแนวชายแดนของ
ประเทศไทย ที่นกั เรี ยนใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน ไม่นบั รวมภาษาไทยถิ่นตามภูมิภาค ได้แก่ ภาษา
เหนือ ภาษาอีสาน ภาษาใต้ ภาษาตามสาเนียงพูดของบางจังหวัด / บางอาเภอ)
มีจานวนทั้งหมด........คน ชาย.....................คน หญิง.......................คน
3.3 จานวนนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษ จานวน.............คน ชาย...........คน หญิง............คน
ประเภท............................................................................................................................
4. เอกสารเกีย่ วกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
4.1 เอกสาร หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (สาหรับเด็ก อายุ 3 - 5 ปี )
มี ไม่มี

ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ด้ านการจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
คาชี้แจง ให้คณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยของโรงเรี ยนตามรายการที่กาหนด
โดยทาเครื่ องหมาย / ลงในรายการที่สอบถามตามความเป็ นจริ ง
****************************************
1. โรงเรี ยนมีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยเป็ นรู ปเล่ม
จัดทา ไม่จดั ทา
ถ้ามีการจัดทา ให้พิจารณารายการ ดังต่อไปนี้
การจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาปฐมวัย
2. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีองค์ประกอบ ดังนี้
2.1 ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
2.2 หลักการ
2.3 วิสยั ทัศน์
2.4 ภารกิจ
2.5 เป้ าหมาย
2.6 จุดหมาย / มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.7 โครงสร้างหลักสูตร
2.8 กาหนดหน่วยการเรี ยนรู้รายปี
2.9 การกาหนดหน่วยการจัดประสบการณ์
2.10 การจัดประสบการณ์
2.11 การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู้
2.12 สื่อและแหล่งเรี ยนรู้
2.13 การประเมินพัฒนาการ
3. มีคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

มี

ไม่มี

ด้ านการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
คาชี้แจง ให้คณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบแผนการจัดประสบการณ์ของครู ผสู้ อน ตามรายการที่กาหนด
โดยทาเครื่ องหมาย / ลงในรายการที่สอบถามตามความเป็ นจริ ง
1. ครู ผดู้ ูแลเด็กมีการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
จัดทา ไม่จดั ทา
ถ้ามีการจัดทา ให้พิจารณารายการ ดังต่อไปนี้ (การเขียนแผน ฯ จะบูรณาการรู ปแบบใดก็ได้)
การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
2. มีการกาหนดชื่อหน่วยการจัดประสบการณ์
3. มีผงั มโนทัศน์
4. แผนการจัดประสบการณ์ มีการกาหนดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
โดยมีองค์ประกอบดังนี้
4.1 สาระสาคัญของเนื้อหาประสบการณ์
4.2 จุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม
4.3 สาระที่ควรเรี ยนรู้
4.4 ประสบการณ์สาคัญ
4.5 การดาเนินกิจกรรม
4.6 สื่อสาหรับการจัดประสบการณ์
4.7 การประเมิน
4.8 บันทึกหลักสอน

มี

ไม่มี

ด้ านการจัดสภาพแวดล้ อมภายใน
คาชี้แจง ให้คณะกรรมการ ฯ สังเกตสภาพแวดล้อมภายในห้องเรี ยนว่ามีรายการตามรายการที่กาหนด
โดยทาเครื่ องหมาย / ลงในรายการที่สอบถามตามความเป็ นจริ ง
รายการ
1. มีที่แสดงผลงานของเด็ก
2. มีที่เก็บแฟ้ มผลงานของเด็ก
3. มีที่เก็บเครื่ องใช้ส่วนตัวของเด็ก
4. มีที่เก็บเครื่ องใช้ / สื่อของครู ผสู้ อน
5. มีป้ายนิเทศตามหน่วยประสบการณ์
6. มีขอ้ ตกลงในห้องเรี ยน
7. มีป้ายสัญลักษณ์ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
8. มีมุมประสบการณ์อย่างน้อย 4 มุม
9. มีตารางกิจกรรมประจาวัน
10. มีสถิติแสดงการมาเรี ยนของนักเรี ยน
11. จัดบรรยากาศชั้นเรี ยนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้
12. ห้องเรี ยนมีแสงสว่างเพียงพอ
13. ห้องเรี ยนสะอาด เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย
14. มีเอกสารธุรการในชั้นเรี ยนเป็ นปัจจุบนั

มี

ไม่มี

คาชี้แจง คณะกรรมการนิเทศ ฯ พิจารณาจากการตรวจสอบแผนการจัดประสบการณ์ การจัด
ประสบการณ์การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกจากการสังเกต การสอบถาม ร่ องรอยหลักฐาน ฯลฯ
และให้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์การพิจารณา ของการจัดประสบการณ์โดยใช้เครื่ องหมาย / ลงในช่อง
ระดับคุณภาพ
รายการปฏิบัติ
การดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์
1. การจัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจาวัน
2. การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
3. การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
4. การจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ตามหน่วยที่กาหนด
4.1 จัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ตามลาดับขั้นตอน
(ขั้นนา / ขั้นสอน / ขั้นสรุ ป )
4.2 จัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ให้เด็กอย่างหลากหลาย
4.3 ใช้สื่อประกอบการจัดประสบการณ์อย่างเหมาะสม
5. การจัดกิจกรรมเสรี
6. การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
7. การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
ด้ านการประเมินพัฒนาการ
8. การประเมินพัฒนาการ
9. วิธีการและเครื่ องมือในการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ ง
ด้ านการจัดสภาพแวดล้อมภายนอก
10. อาคารสถานที่
11. การจัดบรรยากาศภายนอก
12. บริ เวณสนามเด็กเล่น
13. ห้องน้ า ห้องส้วม

ระดับคุณภาพ
1 2 3 4

ตอนที่ 3
ปัญหาและความต้องการพัฒนา
คาชี้แจง คณะกรรมการนิเทศ ฯ สัมภาษณ์ เกี่ยวกับปัญหาของการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยและความ
ต้องการ แล้วสรุ ปลงในแบบฟอร์ม
1. ปัญหาของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1 ผูบ้ ริ หาร
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
1.2 ครู ผดู้ ูแลเด็ก
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. ความต้องการพัฒนา
2.1 ผูบ้ ริ หาร
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
1.2 ครู ผดู้ ูแลเด็ก
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

เกณฑ์การพิจารณา
แบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
**************************************
1. เกณฑ์การพิจารณา หมายถึง สิ่งที่แสดงให้เห็นความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาปฐมวัยได้
พัฒนาขึ้นไปถึงเป้ าหมาย (ระดับ 1 ปรับปุรง ถึง ระดับ 4 ดีมาก)
2. เกณฑ์ระดับคุณภาพ (ด้านการดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมภายนอกและด้านการประเมินพัฒนาการ) หมายถึง
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง อยูใ่ นระดับ ต้องปรับปรุ ง
ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง อยูใ่ นระดับ พอใช้
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง อยูใ่ นระดับ ดี
ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง อยูใ่ นระดับ ดีมาก
3. แหล่งข้ อมูล หมายถึง การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์ การพิจารณาแผนการจัด
ประสบการณ์ การพิจารณาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก บันทึกการตรวจ
สุขภาพ บันทึกพฤติกรรม บันทึกคาพูดเด็ก แฟ้ มสะสมงาน บันทึกหลังสอน ฯลฯ
รายการพิจารณา
ด้ านการดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์
1. การจัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจาวัน
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- กิจกรรมสร้างสรรค์
- กิจกรรมเสริ มประสบการณ์
- กิจกรรมเสรี
- กิจกรรมกลางแจ้ง
- เกมการศึกษา

ระดับคุณ
เกณฑ์พจิ ารณา
คุณภาพ
1
ครู ผดู้ ูแลเด็ก จัดกิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน ได้ 3 กิจกรรม
2
ครู ผดู้ ูแลเด็ก จัดกิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน ได้ 4 กิจกรรม
3
ครู ผดู้ ูแลเด็ก จัดกิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน ได้ 5 กิจกรรม
4
ครู ผดู้ ูแลเด็ก จัดกิจกรรมตาม
ตารางประจาวัน ได้ครบทุก
กิจกรรม

รายการพิจารณา

ระดับคุณ
เกณฑ์พจิ ารณา
คุณภาพ
2. การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1
ครู ผดู้ ูแลเด็ก ใช้กระบวนการจัดกิจกรรม
โดยครู ผดู้ ูแลเด็กใช้กระบวนการในการจัด
เคลื่อนไหวและจังหวะ จานวน 2 รายการ
อย่างหลากหลาย เช่น
2
ครู ผดู้ ูแลเด็ก ใช้กระบวนการจัดกิจกรรม
- เคลื่อนไหวพื้นฐาน
เคลื่อนไหวและจังหวะ จานวน 4 รายการ
- มีทิศทาง
3
ครู ผดู้ ูแลเด็ก ใช้กระบวนการจัดกิจกรรม
- การเป็ นผูน้ าผูต้ าม
เคลื่อนไหวและจังหวะ จานวน 6 รายการ
- การใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
4
ครู ผดู้ ูแลเด็ก ใช้กระบวนการจัดกิจกรรม
- ใช้อุปกรณ์ประกอบ
เคลื่อนไหวและจังหวะ มากกว่า 7 รายการ
- เลียนแบบท่าทาง
- ตามคาบรรยาย
- ปฏิบตั ิตามคาสัง่
- ใช้บทบาทสมมุติ
3. การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
1
ครู ผดู้ ูแลเด็กจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
- ฉีก ตัด ปะ
อย่างน้อย 1 กิจกรรม / วัน
- สีเทียน
2
ครู ผดู้ ูแลเด็กจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
- ปั้นดินน้ ามัน / แป้ ง
อย่างน้อย 2 กิจกรรม / วัน
- สีน้ า
3
ครู ผดู้ ูแลเด็กจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
ฯลฯ
อย่างน้อย 3 กิจกรรม / วัน
4
ครู ผดู้ ูแลเด็กจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
อย่างน้อย 4 กิจกรรม / วัน
4. การจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ตาม
1
ครู ผดู้ ูแลเด็ก จัดกิจกรรมเสริ ม
หน่วยที่กาหนด
ประสบการณ์ไม่ตรงตามแผน
4.1 จัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ตามลาดับ
2
ครู ผดู้ ูแลเด็ก จัดกิจกรรมเสริ ม
ขั้นตอน
ประสบการณ์ตรงตามแผนฯ แต่ขาดขั้นนา
(ขั้นนา / ขั้นสอน / ขั้นสรุ ป)
3
ครู ผดู้ ูแลเด็ก จัดกิจกรรมเสริ ม
ประสบการณ์ตรงตามแผนฯ แต่ขาด
ขั้นสรุ ป
4
ครู ผดู้ ูแลเด็ก จัดกิจกรรมเสริ ม
ประสบการณ์ตรงตามแผนฯ และครบ
ตามลาดับขั้นตอน

รายการพิจารณา
4.2 จัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ให้เด็ก
อย่างหลากหลาย เช่น
- การสาธิต
- การทดลองปฏิบตั ิจริ ง
- การอภิปราย / สนทนา
- ซักถาม ตอบคาถาม
- แสดงความคิดเห็น
- ศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู้
- การทางานเป็ นทีม
- การนาเสนอผลงาน
4.3 ใช้สื่อประกอบการจัดประสบการณ์อย่าง
เหมาะสม เช่น
- ใช้ของจริ ง - ของจาลอง - รู ปภาพ
- นิทาน - เทป - แผนภูมิ - เพลง
- เกม - แบบเสริ มประสบการณ์

ระดับคุณ
เกณฑ์พจิ ารณา
คุณภาพ
1
ครู ผดู้ ูแลเด็กจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์
ให้เด็ก น้อยกว่า 2 รู ปแบบ
2
ครู ผดู้ ูแลเด็กจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์
ให้เด็ก น้อยกว่า 3 - 4 รู ปแบบ
3
ครู ผดู้ ูแลเด็กจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์
ให้เด็ก น้อยกว่า 5 - 6 รู ปแบบ
4
ครู ผดู้ ูแลเด็กจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์
ให้เด็ก ตั้งแต่ 6 รู ปแบบขั้นไป

1
2
3
4

5. การจัดกิจกรรมเสรี โดยจัดมุมเสริ ม
ประสบการณ์ในห้องเรี ยน เช่น
- มุมบ้าน - มุมบล็อก - มุมดนตรี
- มุมหนังสือ - มุมวิทยาศาสตร์
- มุมศิลปะ - มุมเกม - มุมบทบาทสมมุติ
- มุมพัฒนาทักษะ ฯ

1
2
3
4

ครู ผดู้ ูแลเด็กไม่ใช้สื่อประกอบการจัด
ประสบการณ์
ครู ใช้สื่อประกอบการจัดประสบการณ์
อย่างน้อย 3 รายการ
ครู ใช้สื่อประกอบการจัดประสบการณ์
อย่างน้อย 4 - 5 รายการ
ครู ใช้สื่อประกอบการจัดประสบการณ์
ตั้งแต่ 6 รายการขึ้นไป

ไม่มีการจัดมุมเสริ มประสบการณ์
มีการจัดมุมเสริ มประสบการณ์ 1 - 2 มุม
มีการจัดมุมเสริ มประสบการณ์ 3 - 4 มุม
มีการจัดมุมเสริ มประสบการณ์ ตั้งแต่ 5
มุมขึ้นไป

รายการพิจารณา
6. การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
- การเล่นอย่างอิสระ
- การเล่นเครื่ องเล่นสนาม
- การเล่นน้ า เล่นทราย
- เกมการละเล่น
- การเล่นอุปกรณ์กีฬา
ฯลฯ
7. การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
- เกมจับคู่ - เกมภาพตัดต่อ
- เกมจัดหมวดหมู่ - เกมเรี ยงลาดับ
- เกมวางภาพต่อปลาย (โดมิโน)
- เกมการศึกษารายละเอียดของภาพ
- เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์
- เกมพื้นฐานการบวก ฯลฯ
ด้ านการประเมินพัฒนาการ
8. การประเมินพัฒนาการ

ระดับคุณ
เกณฑ์พจิ ารณา
คุณภาพ
1
ครู ผดู้ ูแลเด็ก ไม่มีการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
2
ครู ผดู้ ูแลเด็ก มีการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
อย่างน้อย 2 รายการ
3
ครู ผดู้ ูแลเด็ก มีการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
อย่างน้อย 3 - 4 รายการ
4
ครู ผดู้ ูแลเด็กมีการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
ตั้งแต่ 5 รายการขึ้นไป
1
ครู ผดู้ ูแลเด็ก ไม่มีการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา
2
ครู ผดู้ ูแลเด็ก จัดกิจกรรมการศึกษา
1 - 2 เกม ต่อสัปดาห์
3
ครู ผดู้ ูแลเด็ก จัดกิจกรรมการศึกษา
3 - 4 เกม ต่อสัปดาห์
4
ครู ผดู้ ูแลเด็ก จัดกิจกรรมเกมการศึกษา
5 เกมต่อสัปดาห์
1
ไม่มีประเมินพัฒนาการเด็ก
2
มีการประเมินพัฒนาการเด็ก
แต่ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน
3
มีการประเมินพัฒนาการ ครบ ทั้ง 4 ด้าน
4
มีการประเมินพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน
และประเมินเป็ นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง

รายการพิจารณา
9. วิธีการและเครื่ องมือในการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริ ง เช่น
- แบบบันทึกพฤติกรรม
- แบบบันทึกคาพูด
- แบบสังเกต
- แฟ้ มสะสมงาน
- แบบสัมภาษณ์
- บันทึกการตรวจสุขภาพ
- แฟ้ มข้อมูลเด็กรายบุคคล
ฯลฯ
การจัดสภาพแวดล้อมภายนอก
10. อาคารสถานที่

11. การจัดบรรยากาศภายนอก

ระดับคุณ
เกณฑ์พจิ ารณา
คุณภาพ
1
ไม่มีการพัฒนาการเด็ก
2
มีวธิ ีการและใช้เครื่ องมือในการประเมินใน
การประเมินพัฒนาการ อย่างน้อย 2
รายการและปรากฏร่ องรอยหลักฐาน
3
มีวิธีการและใช้เครื่ องมือในการประเมิน
อย่างน้อย 3 รายการ และปรากฏร่ องรอย
หลักฐาน
4
มีวิธีการและใช้เครื่ องมือในการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริ ง ตั้งแต่ 4
รายการขึ้นไปและปรากฏร่ องรอยหลักฐาน
1
อาคารสถานที่ ไม่สะอาด ไม่เหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรม
2
อาคารสถานที่ เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรม แต่ไม่สะอาด
3
อาคารสถานที่ เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมและสะอาด
4
อาคารสถานที่ เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรม สะอาด และมีความปลอดภัย
1
ไม่มีตน้ ไม้ให้ความร่ มรื่ น
2
มีตน้ ไม้ให้ความร่ มรื่ น
3
มีตน้ ไม้ให้ความร่ มรื่ นและปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ สดชื่น สวยงาม
4
มีตน้ ไม้ให้ความร่ มรื่ นและปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ สดชื่น สวยงาม สามารถใช้เป็ น
ลานจัดกิจกรรมได้

รายการพิจารณา
12. บริ เวณสนามเด็กเล่น

13. ห้องน้ า ห้องส้วม

ระดับคุณ
เกณฑ์พจิ ารณา
คุณภาพ
1
ไม่มีเครื่ องเล่นสนามและที่เล่นน้ า
เล่นทราย
2
มีเครื่ องเล่นสนาม หรื อ มีที่เล่นน้ า
เล่นทราย แต่ไม่ปลอดภัย
3
มีเครื่ องเล่นสนาม มีที่เล่นน้ า เล่นทราย
เหมาะสม ปลอดภัย
4
มีเครื่ องเล่นสนาม มีที่เล่นน้ า เล่นทราย
พร้อมอุปกรณ์ประกอบการเล่นอย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย
1
มีหอ้ งน้ าแต่ไม่สะอาด
2
มีหอ้ งน้ าสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
แต่ใช้ร่วมกับเด็กระดับประถมศึกษา
3
มีหอ้ งน้ าสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
แต่ไม่สะดวกในการใช้ สาหรับเด็กปฐมวัย
4
มีหอ้ งน้ าสะอาด ตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่เด็กใช้
สะดวก ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย เหมาะสม
กับเด็กปฐมวัย

ขอขอบคุณในความร่ วมมือ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

แบบนิเทศติดตามปฐมวัย สพป.เชียงราย เขต 4
คาชีแ้ จง ให้คณะกรรมการ ฯ สังเกตสภาพแวดล้อมภายนอก – ภายในห้องเรี ยนว่ามีรายการตาม
รายการที่กาหนด โดยทาเครื่ องหมาย / ลงในรายการที่สอบถามตามความเป็ นจริ ง
ด้ านการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
รายการ
มี
ไม่มี
1. มีที่แสดงผลงานของเด็ก
2. มีที่เก็บแฟ้ มผลงานของเด็ก
3. มีที่เก็บเครื่ องใช้ส่วนตัวของเด็ก
4. มีที่เก็บเครื่ องใช้ / สื่อของครู ผสู้ อน
5. มีป้ายนิเทศตามหน่วยประสบการณ์
6. มีขอ้ ตกลงในห้องเรี ยน
7. มีป้ายสัญลักษณ์ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
8. มีมุมประสบการณ์อย่างน้อย 4 มุม
9. มีตารางกิจกรรมประจาวัน
10. มีสถิติแสดงการมาเรี ยนของนักเรี ยน
11. จัดบรรยากาศชั้นเรี ยนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้
12. ห้องเรี ยนมีแสงสว่างเพียงพอ
13. ห้องเรี ยนสะอาด เป็ นระเบียบ เรี ยบร้อย
14. มีเอกสารธุรการในชั้นเรี ยนเป็ นปัจจุบนั
ด้ านการจัดสภาพแวดล้อมภายนอก
รายการปฏิบัติ

ระดับคุณภาพ
1 2 3 4

ด้ านการจัดสภาพแวดล้อมภายนอก
15. อาคารสถานที่
16. การจัดบรรยากาศภายนอก
17. บริ เวณสนามเด็กเล่น
18. ห้องน้ า ห้องส้วม
ข้ อคิดเห็น/เสนอแนะ(เพิม่ เติม).....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................ผูป้ ระเมิน
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เกณฑ์การประเมิน การจัดสภาพแวดล้อมภายนอก ระดับปฐมวัย
รายการพิจารณา
การจัดสภาพแวดล้ อมภายนอก
1. อาคารสถานที่

ระดับคุณ
คุณภาพ
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2. การจัดบรรยากาศภายนอก
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3. บริ เวณสนามเด็กเล่น
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4. ห้องน้ า ห้องส้วม
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เกณฑ์ พิจารณา
อาคารสถานที่ ไม่สะอาด ไม่เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรม
อาคารสถานที่ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม แต่
ไม่สะอาด
อาคารสถานที่ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและ
สะอาด
อาคารสถานที่ เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
สะอาด และมีความปลอดภัย
ไม่มีตน้ ไม้ให้ความร่ มรื่ น
มีตน้ ไม้ให้ความร่ มรื่ น
มีตน้ ไม้ให้ความร่ มรื่ นและปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
สดชื่น สวยงาม
มีตน้ ไม้ให้ความร่ มรื่ นและปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
สดชื่น สวยงาม สามารถใช้เป็ นลานจัดกิจกรรม
ได้

ไม่มีเครื่ องเล่นสนามและที่เล่นน้ า
เล่นทราย
มีเครื่ องเล่นสนาม หรื อ มีที่เล่นน้ า
เล่น
ทราย แต่ไม่ปลอดภัย
มีเครื่ องเล่นสนาม มีที่เล่นน้ า เล่นทรายเหมาะสม
ปลอดภัย
มีเครื่ องเล่นสนาม มีที่เล่นน้ า เล่นทราย พร้อม
อุปกรณ์ประกอบการเล่นอย่างเหมาะสม
ปลอดภัย
มีหอ้ งน้ าแต่ไม่สะอาด
มีหอ้ งน้ าสะอาด ถูกสุ ขลักษณะ ปลอดภัย
แต่ใช้ร่วมกับเด็กระดับประถมศึกษา
มีหอ้ งน้ าสะอาด ถูกสุ ขลักษณะ ปลอดภัย
แต่ไม่สะดวกในการใช้ สาหรับเด็กปฐมวัย
มีหอ้ งน้ าสะอาด ตั้งอยูใ่ นบริ เวณที่เด็กใช้สะดวก
ถูกสุ ขลักษณะ ปลอดภัย เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

