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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผลการนิเทศ ติดตาม 
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์  สังเกต จ าแนก 

และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลา ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 



ก 

 

ค ำน ำ 
 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  ได้ด ำเนินกำรนิ เทศ ติดตำมกำรพัฒนำกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์  สังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ    
ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ตำมโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัด
กำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ๒ รูปแบบ คือ กำรนิเทศ ติดตำม 
แบบลงพ้ืนที่ กับกำรนิเทศ ติดตำม แบบออนไลน์ ด้วยกำรนิเทศ ติดตำม จ ำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ 
กำรนิเทศ ติดตำม แบบลงพ้ืนที่ ระหว่ำงวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๕ กำรนิเทศ ติดตำม แบบออนไลน์ 
ในวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ กำรนิเทศ ติดตำม แบบลงพ้ืนที่ ระหว่ำงวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎำคม 
๒๕๖๕ กำรนิเทศ ติดตำม แบบออนไลน์ ในวันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๕ โดยบูรณำกำรกำรนิเทศ ติดตำม 
ร่วมกับบุคลำกรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  บัดนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์  สังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ    
ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ปรับปรุง และพัฒนำเด็กปฐมวัยในจังหวัดกำฬสินธุ์ในปีต่อไป  
 
 

      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
  



ข 
สารบัญ 

  หน้า 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
สำรบัญตำรำง ง 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 หลักกำรและเหตุผล ๑ 
 วัตถุประสงค์ ๒ 
 เป้ำหมำยผลผลิต (Output) ๒ 
 ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ ๒ 
 กลุ่มเป้ำหมำย ๓ 
 ขอบเขต ๓ 
 ค ำจ ำกัดควำม ๔ 
 ประโยชน์ที่ได้รับ ๔ 
บทที่ ๒ การด าเนินงาน     ๖ 
 กำรด ำเนินงำน ๖ 
บทที ่๓ ผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนนิงาน    ๑๓ 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ ๑๔ 
      ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จเชิงปริมำณ ๑๔ 
      ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จเชิงคุณภำพ ๒๓ 

 ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ๒๔ 
ภาคผนวก ๒๕ 
 แบบทดสอบควำมรู้ ควำมเข้ำใจก่อน – หลังกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำกำร  

     กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ด้ำนคณิตศำสตร์ ตำมกรอบกำรเรียนรู้ และ 
     แนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ 
     คณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

๒๖ 

     แบบนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ 
     ตำมกรอบกำรเรียนรู้บูรณำกำรกรอบกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ 
     คณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์  

1๙ 

 แบบนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ 
     ตำมกรอบกำรเรียนรู้บูรณำกำรกรอบกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและ 
     คณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์  

๓๐ 

 แบบนิเทศ ติดตำม พัฒนำกำรด้ำนคณิตศำสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรจัด     
     ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์ 
     กำรเรียนรู้ บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย    
     (สสวท.) เรื่อง จ ำนวนและตัวเลข 

๓๑ 

 



ค 
 

สารบัญ 
  หน้า 
 แบบประเมินควำมพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ที่มต่ีอกำรนิเทศ ติดตำมกำร 

     พัฒนำแผน และกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์  
     ตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำร 
     วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

๓๒ 

ภาพกิจกรรม ๓๓ 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ง 
 

สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตารางท่ี  

๑ แสดงกำรนิเทศ ติดตำม แบบลงพ้ืนที่ ๗ 
๒ แสดงปฏิทินกำรนิเทศออนไลน์ ๗ 
๓ แสดงก ำหนดกำรนิเทศ ออนไลน์ กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

ด้ำนคณิตศำสตร์ สังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ  
ตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

๑๐ 

๔ แสดงผลกำรทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำน
คณิตศำสตร์ ตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.)  
ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

๑๕ 

๕ แสดงผลกำรนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำน
คณิตศำสตร์ ตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.)  
ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

๑๖ 

๖ แสดงผลกำรสังเกตจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ ตำมกรอบกำรเรียนรู้ 
และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

๑๗ 

๗ แสดงผลกำรนิเทศ ติดตำม พัฒนำกำรด้ำนคณิตศำสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำร
จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย 
(สสวท.) เรื่อง จ ำนวนและตัวเลข 

๒๑ 

๘ แสดงเครือข่ำยร่วมบูรณำกำร กำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำแผนกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ ตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย 
(สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

๒๒ 

๙ แสดงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ที่มต่ีอกำรนิเทศ 
ติดตำมกำรพัฒนำแผน และกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำน
คณิตศำสตร์ ตำมกรอบกำรเรียนรู้และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

๒๓ 

   
   
   

 



1 
 

 บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

หลักกำรและเหตุผล 

 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  มาตรา 54 รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา ภาคบังคับ 
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ  
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ สมกับวัย โดย
ส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562มาตรา 25 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีหน้าที่จัด
การศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มีการอบรมเลี้ยงดู เพ่ิมพูนประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ 
และจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย อย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่
เหมาะสมในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อน ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต     
แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยโดยเป้าหมาย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ 
มีพัฒนาการสมวัย ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) 
อีกทั้ง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่๔ การสร้าง
โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีตัวชี้วัด คือ ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาศึกษาปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561-2564 
กลยุทธ์  5  พัฒ นาสถานศึกษาและสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยให้ มีคุณ ภาพและได้มาตรฐาน                  
จากเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนข้างต้น และจากการวิเคราะห์ผลการประเมินสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
สถานพัฃมนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทุกสังกัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 962 แห่ง เด็กอนุบาล 1 - 3 จ านวน 
29,897 คน พบว่า มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี (ก่อนเข้าชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1) ตัวบ่ งชี้  3.5.2 ข  เด็กมี พ้ืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์  สามารถสังเกต จ าแนก               
และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.09 มีค่าฉลี่ยต่ าสุด  

ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานหลักที่ส่งเสริมการบูรณาการแบบมีส่วน
ร่วมในระดับจังหวัด ขับเคลื่อนให้สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จึงจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา 
บูรณาการตามกรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ด้วยโครงการ “พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต 
จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา” ขึ้น ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา     
การจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้มีการนิเทศ 
ติดตาม การพัฒนาแผน และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ด้วยการบูรณาการตามกรอบการ
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เรียนรู้           และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ใน
ระดับปฐมวัย 
วัตถุประสงค ์

           1. เพ่ือนิ เทศ ติดตาม การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ พัฒนาแผน และพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์     
การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

           2.  เพ่ือนิเทศ ติดตาม พัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามกรอบ    
การเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
 3. เพ่ือบูรณาการ การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผน และการพัฒนาการจัดประสบการณ์  
การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์  ในระดับปฐมวัย (สสวท.) โดยเครือข่ายขับเคลื่อน             
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน 
 ๔. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีต่อการนิเทศ ติดตาม       
การพัฒนาแผน และพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้     
และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์        
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
 
 เป้ำหมำยผลผลิต (Output) 
         เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

             1. ร้อยละของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาแผน     
และพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ด้วยการบูรณาการตามกรอบการเรียนรู้    
และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์       
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

             2. ร้อยละของด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ 
และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์        
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
 ๓. จ านวนเครือข่ายที่ ร่วมบูรณาการ การนิ เทศ ติดตาม การพัฒนาแผนและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ด้วยการบูรณาการตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
          เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

  ระดับความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีต่อการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผน 
และพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
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ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 เชิงปริมำณ 

  1. ร้อยละ ๘๐ ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาแผน           
และพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.)  

  2. ร้อยละ ๘๐ ของด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ 
และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับ
ปฐมวัย (สสวท.) 
 ๓. มีเครือข่าย จ านวน ๕ เครือข่ายร่วมบูรณาการ การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผน        
และพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ด้วยการบูรณาการตามกรอบการเรียนรู้ 
และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์         
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
          เชิงคุณภำพ 
 ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผน และการพัฒนา
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ด้วยการบูรณาการตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์  ในระดับปฐมวัย (สสวท.)       
ในระดับคุณภาพ ดี 
  
กลุ่มเป้ำหมำย 
 ครอูนุบาลชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๑๕ คน ได้แก่ 
  ๑. โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑ จ านวน ๑ คน 
  ๒. โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต ๓ จ านวน ๑ คน 
  ๓. โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๓ จ านวน ๑ คน 
  ๔. โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๓ จ านวน ๑ คน 
  ๕. โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน ๒ คน 
  ๖. โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน ๒ คน 
  ๗. โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน ๒ คน 
  ๘. โรงเรียนพุทธปัญญา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน ๒ คน 
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  ๙. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาจารย์ สังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๓ คน 
ขอบเขต  

การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ของครูปฐมวัยกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้ 
เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการกับ ๖ กิจกรรมหลัก และยึดตาม
กรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
คณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย การทดสอบความรู้ ความเข้าใจ      
การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

 
ค ำจ ำกัดควำม 
 ครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์  หมายถึง ครูปฐมวัยในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ทุกสังกัดที่จัด
การศึกษาปฐมวัย ได้แก่  
 ๑. ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์  
 ๒. ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  ๑  
 ๓. ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  ๒  
 ๔. ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  ๓  
 ๕. ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
กาฬสินธุ์   
 เด็กปฐมวัยกำฬสินธุ์ หมายถึง เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๔๖๐ คน ในสถานศึกษา จ านวน 
๙ แห่ง ดังนี้  
  ๑. โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๑ จ านวน ๖ คน 
  ๒. โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต ๓ จ านวน ๑๗ คน 
  ๓. โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๓ จ านวน ๓๔ คน 
  ๔. โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๓ จ านวน ๘๑ คน 
  ๕. โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน ๕๑ คน 
  ๖. โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน ๔๔ คน 
  ๗. โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน ๑๖๓ คน 
  ๘. โรงเรียนพุทธปัญญา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน ๓๗ คน 
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  ๙. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาจารย์ สังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๒๗ คน 
 เครือข่ำยขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดกำฬสินธุ์ 
หมายถึง หน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ ๕ หน่วยงาน ได้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๓ และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์   

 กำรพัฒนำ หมายถึง การกระตุ้นและเพ่ิมขีดความสามารถให้บุคลากร มีความรู้ ความสามารถ        
มีทักษะ และมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเจริญเติบโต
งอกงามและดีขึ้นจนเป็นที่พึงพอใจ   

 กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ หมายถึง การจัดการศึกษาให้เด็กก่อนวัยเรียน หรือเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือพัฒนาให้ครบทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในที่นี้ เป็นการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 3.5.2 ข เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์สามารถสังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

 มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ  หมำยถึง มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็ก
ปฐมวัย ส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี (ก่อนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)  ตัวบ่งชี้ 3.5.2  ข เด็กมีพ้ืนฐานด้าน
คณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 

 ตัวบ่งชี้ 3.5.2  ข พื้นฐำนด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติ
สัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลำ หมายถึง การจัดท าแผน และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์    
ด้วยการบูรณาการตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ : ๒๕๖๓ ตามกรอบ       
การเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ 
ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จ านวนและตัวเลข 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๑. เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการ
ศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 
  ๒. เด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย และมีความพร้อมเข้าเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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บทที่ ๒ 
 

การด าเนินงาน 
  
การด าเนินงาน 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ด ำเนินกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำ 
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ สังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) 
เวลำ บูรณำกำรตำมกรอบกำรเรียนรู้และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ในระดับปฐมวัย (สสวท.) เรื่อง จ ำนวนและตัวเลข ด้วยโครงกำร “พัฒนำกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ด้ำนคณิตศำสตร์ สังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) 
เวลำ” ขึ้น ในวันที่ ๒๖, ๒๗ และ ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๕ ภำยใต้โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  และได้มีกำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำแผน 
และกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้วยกำรบูรณำกำรตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ในระดับปฐมวัย ด้วยกำรด ำเนินงำน
ตำมขั้นตอน ดังนี้  
  1. ศึกษำขอบเขตกิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้   
ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ด้วยกำรจัดท ำแผน และกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ด้ำนคณิตศำสตร์        
ด้วยกำรบูรณำกำรตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ตำมโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยระดับพื้นท่ีจังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
  ๒. วำงแผนกำรนิเทศ ติดตำม ได้แก่ กำรก ำหนดกิจกรรม กลุ่มเป้ำหมำย วัน เวลำ          
และสถำนที่กำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
ด้วยกำรจัดท ำแผนนิเทศกำรศึกษำ เพ่ือนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำแผนและกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์    
กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ ตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำร
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ดังนี้ 

  ๒.๑ ก ำหนดประเด็นกำรนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้     
ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ด้วยกำรสร้ำงแบบนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้          
ด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ของครู
ปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ด้วยกำรบูรณำกำรด้ำนคณิตศำสตร์ ตำมกรอบกำรเรียนรู้และแนวทำงกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

  ๒.๒ ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย เพ่ือนิเทศ ติดตำม ได้แก่ ครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ที่ได้รับ       
กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  ด้วยกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์   
กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ สังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ บูรณำกำร
ตำมกรอบกำรเรียนรู้และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี                
และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ในวันที่ ๒๖, ๒๗ และวันที่ ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๕ จ ำนวน ๑๑๗ คน 
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  ๒.๓  ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ กำรนิเทศ ติดตำม แบบลงพ้ืนที่กับกำรนิเทศออนไลน์ เพ่ือให้  
กำรนิเทศ ติดตำม ครอบคลุม ได้ ๑๐๐ % อีกทั้ง เป็นช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙      
(COVID - 19)  เป็นกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) จึงวำงแผนกำรนิเทศ ติดตำม ดังนี้ 
    ๒.๓.๑ กำรนิ เทศ ติดตำม แบบลงพ้ืนที่  กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้             
ด้ำนคณิตศำสตร์  สังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ด้วยกำรบูรณำกำร       
ตำมกรอบกำรเรียนรู้  และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี               
และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ดังตำรำง ๑ 
 
  ตำรำง ๑ แสดงกำรนิเทศ ติดตำม แบบลงพ้ืนที่ 

วัน/เดือน/ปี 
เวลา โรงเรียน สังกัด 

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 
๒๐ 

มิถุนำยน 
๒๕๖๕ 

20 
กรกฎำคม 

๒๕๖๕ 

09.00 - 10.๐0 น. ๑. บ้ำนบัวขำว (วันครู ๒๕๐๐)   สพป.กส.๓ 
1๐.๓0 - 12.00 น. ๒. พุทธปัญญำ เอกชน 
๑๓.00 - 14.30 น. ๓. อนุบำลสรรพเลิศ เอกชน 

๒๑ 
มิถุนำยน 

๒๕๖๕ 

2๑ 
กรกฎำคม 
๒๕๖๕ 

09.00 - 10.๐0 น. ๔. บ้ำนหนองผ้ำอ้อม  สพป.กส.๓ 
1๐.๓0 - 12.00 น. ๕. อนุบำลขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ เอกชน 
๑๓.00 - 14.30 น. ๖. นำมนรำษฎร์สงเครำะห์   สพป.กส.๓ 

๒๒ 
มิถุนำยน 
๒๕๖๕ 

2๒ 
กรกฎำคม 

๒๕๖๕ 

09.00 - 10.๐0 น. ๗. อนุบำลทุ่งมน เอกชน 
1๐.๓0 - 12.00 น. ๘. หำมแหโพนทองวิทยำคม สพป.กส.๑ 
๑๓.00 - 14.30 น. ๙. อนุบำลเทศบำลต ำบลนำจำรย์ อปท. 

 
   ๒.๓.๒ กำรนิเทศออนไลน์ กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ สังเกต 
จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่ /ระยะ) เวลำ ด้วยกำรบูรณำกำรตำมกรอบกำรเรียนรู้            
และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ในระดับปฐมวัย
(สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ดังตำรำง ๒ 
 
  ตำรำง ๒ แสดงปฏิทินกำรนิเทศออนไลน์ 

วัน/เดือน/ปี 
เวลา โรงเรียน สังกัด 

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 
๒๓ 

มิถุนำยน 
๒๕๖๕ 

2๖ 
กรกฎำคม 

๒๕๖๕ 

๑๓.00 - 1๖.๓0 น. ๑. เพ่ิมพูนวิทยำคมกำฬสินธุ์ เอกชน 
๒. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด อปท. 
๓. แก่งนำขำมสำมัคคี สพป.กส.๑ 
๔. บ้ำนห้วยแสง สพป.กส.๑ 
๕. กลำงดงรำษฎร์อุปถัมภ์ สพป.กส.๑ 
๖. อนุบำลกำฬสินธุ์ สพป.กส.๑ 
๗. บ้ำนสว่ำง สพป.กส.๑ 
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ตำรำง (ต่อ) 
วัน/เดือน/ปี 

เวลา โรงเรียน สังกัด 
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 

๒๓ 
มิถุนำยน 
๒๕๖๕ 

2๖ 
กรกฎำคม 

๒๕๖๕ 

๑๓.00 - 1๖.๓0 น. ๘. ถ้ ำปลำวิทยำยน สพป.กส.๑ 
๙. โป่งเชือกศึกษำสถำน สพป.กส.๑ 
๑๐. นำมูลวิทยำคำร สพป.กส.๑ 
๑๑. ดอนยูงรำษฎร์ประดิษฐ์วิทยำคำร สพป.กส.๑ 
๑๒. ธนบุรโีคกสีหนองเต่ำวิทยำยน สพป.กส.๑ 
๑๓. ด่ำนใต้วิทยำ สพป.กส.๑ 
๑๔. เหล่ำอ้อยบ ำรุงวิทย์ สพป.กส.๑ 
๑๕. สำมัคคีส ำรำญวิทย์ สพป.กส.๑ 
๑๖. สะอำดไชยศรี สพป.กส.๑ 
๑๗. ค ำแคนรำษฎร์วิทยำ สพป.กส.๑ 
๑๘. บ้ำนท่ำงำม สพป.กส.๑ 
๑๙. อนุบำลชุลีพร เอกชน 
๒๐. อนุบำลธษพลศึกษำ เอกชน 
๒๑. รุ่งรัศมีเดชำวิทย์ เอกชน 
๒๒. นำกุงวิทยำเสริม  สพป.กส.๒ 
๒๓. หนองไผ่รัฐบ ำรุง สพป.กส.๒ 
๒๔. โนนชัยประชำสรรค์ สพป.กส.๒ 
๒๕. บ้ำนหนองแวงฮ ี สพป.กส.๒ 
๒๖. ค ำขำมวิทยำ สพป.กส.๒ 
๒๗. ห้วยยำงดงวิทยำ สพป.กส.๒ 
๒๘. ภูฮังวิทยำคำร สพป.กส.๒ 
๒๙. หนองเม็กวิทยำ สพป.กส.๒ 
๓๐. บ้ำนชัยศรี สพป.กส.๒ 
๓๑. นำตำลวิทยำคม สพป.กส.๒ 
๓๒. ป่ำหวำยศึกษำ สพป.กส.๒ 
๓๓. น้อยดอนข่ำประชำสำมัคคี สพป.กส.๒ 
๓๔. อุ่มเม่ำวิทยำ สพป.กส.๒ 
๓๕. ยำงอู้มวิทยำคำร สพป.กส.๒ 
๓๖. โพนสิมอนุเครำะห์ สพป.กส.๒ 
๓๗. สว่ำงกิจวิทยำ สพป.กส.๒ 
๓๘. ขม้ินพัฒนวิทย์ สพป.กส.๒ 
๓๙. นำมูลสมบูรณ์วิทย์ สพป.กส.๒ 
๔๐. โนนเตำไหหนองแก 
 

สพป.กส.๒ 
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ตำรำง (ต่อ) 
วัน/เดือน/ปี 

เวลา โรงเรียน สังกัด 
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 

๒๓ 
มิถุนำยน 
๒๕๖๕ 

2๖ 
กรกฎำคม 

๒๕๖๕ 

๑๓.00 – 1๖.๓0 น. ๔๑. อนุบำลสำยใยรัก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งคลอง 

อปท. 

๔๒. บ้ำนดินจี ่ สพป.กส.๓ 
๔๓. ค ำหมุนผดุงเวทย์ สพป.กส.๓ 
๔๔. บ้ำนนำคู   สพป.กส.๓ 
๔๕. กุดกว้ำงสวำสดิ์วิทยำ สพป.กส.๓ 
๔๖. ชุมชนแจนแลนรำษฏร์บ ำรุง สพป.กส.๓ 
๔๗. เหล่ำไฮงำมวิทยำสูง   สพป.กส.๓ 
๔๘. บ้ำนสี่แยกสมเด็จ   สพป.กส.๓ 
๔๙. บ้ำนกอกวิทยำคม สพป.กส.๓ 
๕๐. หนองกุงสมเด็จ สพป.กส.๓ 
๕๑. หนองบัวโดน (วรนำรถประชำนุกูล) สพป.กส.๓ 
๕๒. ชุมชนบ้ำนบอนวิทยำ สพป.กส.๓ 
๕๓. บ้ำนค้อรำษฎร์บ ำรุงวิทยำ สพป.กส.๓ 
๕๔. บ้ำนสร้ำงแสน สพป.กส.๓ 
๕๕. บ้ำนโนนสะอำด สพป.กส.๓ 
๕๖. ค ำกุงหนองอิดุม สพป.กส.๓ 
๕๗. ค ำไผ่ประชำสำมัคคี สพป.กส.๓ 
๕๘. โคกกลำงสมเด็จ สพป.กส.๓ 
๕๙. หนองแสงวิทยำเสริม สพป.กส.๓ 
๖๐. หนองแวงวิทยำนุกูล สพป.กส.๓ 
๖๑. หนองขำมวิทยำ สพป.กส.๓ 
๖๒. สมเด็จประชำนุเครำะห์ สพป.กส.๓ 
๖๓. บ้ำนหนองผ้ำอ้อม สพป.กส.๓ 
๖๔. บ้ำนโนนชำด สพป.กส.๓ 
๖๕. เหล่ำไฮงำมวิทยำสูง สพป.กส.๓ 
๖๖. ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยำสรรพ์ สพป.กส.๓ 
๖๗. ค ำบงพิทยำคม สพป.กส.๓ 

    
   ๒.๓.๓ ก ำหนดกำรนิเทศออนไลน์ กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์  
สังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ด้วยกำรบูรณำกำรตำมกรอบกำรเรียนรู้    
และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย
(สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์  
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 ตำรำง ๓ แสดงก ำหนดกำรนิเทศ ออนไลน์ กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์         
                                ด้ำนคณิตศำสตร์ สังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ  
                              ตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ 
                              เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

เวลำ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม ประชุมคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม 
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้ำห้องประชุม ลงทะเบียนเข้ำห้องประชุม 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ประธำนเปิดประชุมนิเทศออนไลน์    

โดย ดร.เพ่ิมพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประธำนเปิดประชุมนิเทศออนไลน์    
โดย ดร.เพ่ิมพูน พงษ์พวงเพชร 

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. - น ำเสนอกรอบกำรนิเทศ ติดตำม  

โดย นางค าแปลง บุ่งอุทุม ศึกษานิเทศก์ 
- แบ่งกลุ่มรับผู้รับกำรนิเทศ 
- ผู้รับกำรนิเทศเข้ำห้องนิเทศ 

- น ำเสนอกรอบกำรนิเทศ ติดตำม  
- แบบตรวจสอบแผน 
- กำรวัดและประเมินผล  
โดย นางค าแปลง บุ่งอุทุม ศึกษานิเทศก์ 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ห้องท่ี ๑ นิเทศโดย  
  - ผศ.วรนุช นิลเขต                   
  - นำงสำวบุญญำภรณ์ พรหมบุรมย์ 
  - นำงสำวจริยำ เลื่องลือ 
ห้องท่ี ๒ นิเทศโดย  
  - อำจำรย์สุกำนดำ พันตำเอก  
  - นำงประคอง จุลสอน 
  - นำงปนัดดำ อำมำตย์สมบัติ 
  - นำงส่งศรี นำถมทอง  
ห้องท่ี ๓ นิเทศโดย  
  - นำงค ำแปลง บุ่งอุทุม                       
  - นำยอภิเดช เพชรโรจน์                                          

กลุ่มท่ี ๑ นิเทศโดย ผศ.วรนุช นิลเขต          
- นำงสำวศิวพร นิลสุข  
- นำยสุพัฒน์ สิมมะลิ 
- นำยวีระยุทธ ฆำรประเดิม 
- นำงสำวบุญญำภรณ์ พรหมบุรมย์ 
กลุ่มท่ี ๒ นิเทศโดย  
  - อำจำรย์สุกำนดำ พันตำเอก                        
  - นำงประคอง จุลสอน 
  - นำงปนัดดำ อำมำตย์สมบัติ 
  - นำงส่งศรี นำถมทอง 
กลุ่มท่ี ๓ นิเทศโดย  
  - นำงค ำแปลง บุ่งอุทุม  
  - นำงรัชนี สุขสวัสดิ์ 
  - นำยคงฤทธิ์ วันจรูญ 
  - นำยอภิเดช เพชรโรจน์ 
  - นำงสำวจริยำ เลื่องลือ                        

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ๑. ตัวแทนแต่ละห้องน ำเสนอปัญหำ
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (๖ นำที) ดังนี้ 
     - ตัวแทนห้องที่ ๑  
     - ตัวแทนห้องที่ ๒ 
     - ตัวแทนห้องที่ ๓  
๒. สรุปผลกำรนิเทศ นัดหมำยกำรนิเทศ 
ติดตำม ครั้งต่อไป 

๑. ตัวแทนแต่ละห้องน ำเสนอปัญหำ
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (๖ นำที) ดังนี้ 
     - ตัวแทนห้องที่ ๑  
     - ตัวแทนห้องที่ ๒ 
     - ตัวแทนห้องที่ ๓  
๒. สรุปผลกำรนิเทศ นัดหมำยกำรนิเทศ 
ติดตำม ครั้งต่อไป 
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   ๓. ประสำนคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ของครู
ปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ตำมค ำสั่งจังหวัดกำฬสินธุ์ที่ ๒๑๔๔/๒๕๖๕ เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ และขออนุญำตหน่วยงำนต้นสังกัด ด้วยกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
    ๓.๑ ประสำนคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ตำมค ำสั่งจังหวัดกำฬสินธุ์ที่ ๒๑๔๔/๒๕๖๕ ด้วยวำจำ  
    ๓.๒ จัดท ำหนังสือขออนุญำตหน่วยงำนต้นสังกัดและเชิญคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม   
ร่วมนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ตำมปฏิทิน   
กำรนิเทศ ติดตำม ที่ก ำหนด 
    ๓.๓ จัดท ำแบบนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ด้ำนคณิตศำสตร์ 
สำมำรถสังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
    ๓.๔ จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของครูปฐมวัยที่มีต่อกำรนิเทศ ติดตำม        
กำรพัฒนำแผน และกำรพัฒนำจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้วยกำรบูรณำกำร       
ตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี            
และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
    ๓.๕ ตรวจสอบควำมถูกต้องและหำคุณภำพของแบบประเมินควำมพึงพอใจของครู
ปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ที่มีต่อกำรนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำแผน และกำรพัฒนำจัดประสบกำรณ์        
กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้วยกำรบูรณำกำรตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
    ๓.๖ จัดท ำ QR Code แบบประเมินควำมพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ที่มีต่อ
กำรนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำแผน และกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ด้ำนคณิตศำสตร์    
ด้วยกำรบูรณำกำรตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ บูรณำกำร
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) เพ่ือน ำไปใช้ในวันที่นิเทศ ติดตำม 
ต่อไป 
   ๔. ประสำนครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ และสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย ตำมปฏิทินกำรนิเทศ 
ติดตำม 
    ๔.๑ จัดท ำหนังสือแจ้งสถำนศึกษำและครูกลุ่มเป้ำหมำย เพ่ือนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำ     
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ แบบลงพื้นที ่ตำมปฏิทิน 
    ๔.๒  จัดท ำหนั งสือแจ้งสถำนศึกษำและครูกลุ่ ม เป้ ำหมำย เพ่ือนิ เทศออนไลน์               
กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์  
  ๕. ประชุมคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้          
ตำมค ำสั่งจังหวัดกำฬสินธุ์ที่ ๒๑๔๔/๒๕๖๕ เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยระดับพื้นท่ีจังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
  ๖. นิเทศ ติดตำม แบบลงพ้ืนที่ เพ่ือติดตำมกำรจัดท ำแผน และกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้วยกำรบูรณำกำรตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำร
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ตำมปฏิทิน
กำรนิเทศ  



12 
 

  ๗. นิเทศออนไลน์  กำรจัดท ำแผน และกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  ด้ำนคณิตศำสตร์           
ด้วยกำรบูรณำกำรตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
  ๘. ประเมินควำมพึงพอใจครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ที่มีต่อกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดท ำแผน 
และกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้วยกำรบูรณำกำรตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.)  

 ๑๐. สรุปกำรด ำเนินกิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ด้ำนคณิตศำสตร์
ด้วยบูรณำกำรตำมกรอบกำรเรียนรู้  และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ดังนี้ 
    ๑๐.๑ ร้อยละของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ พัฒนำแผน 
และพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้วยกำรบูรณำกำรตำมกรอบกำรเรียนรู้    
และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์        
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
    ๑๐.๒ ร้อยละของด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคณิตศำสตร์      
ด้วยกำรบูรณำกำร ตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำร
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
    ๑๐.๓ จ ำนวนเครือข่ำยที่ ร่วมบูรณำกำร กำรนิ เทศ ติดตำม กำรพัฒนำแผน          
และพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้วยกำรบูรณำกำรตำมกรอบกำรเรียนรู้ 
และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์        
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
   ๑๐.๔ ควำมพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์  ที่มีต่อกำรนิ เทศ ติดตำม         
กำรพัฒนำแผน และกำรพัฒนำจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้วยกำรบูรณำกำร       
ตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี            
และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
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บทที่ ๓ 
 

ผลการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 
  

 ผลการด าเนินการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผน และการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้          
ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้จัดท า โครงการ ได้มีการบูรณาการการนิเทศ ติดตาม 
ร่วมกับเครือข่าย จ านวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และนิเทศ
ออนไลน์ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และนิเทศ
ออนไลน์ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผู้จัดท าขอรายงานผลการด าเนินงาน เป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 
  1.  ผลการด าเนินงานตามดัชนชีี้วัดความส าเร็จ 
  ๒.  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
     
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
  ตั วชี้ วัดความส าเร็จเชิ งปริมาณการนิ เทศ ติดตาม มี ความรู้  ความเข้าใจ การพัฒนาแผน                   
และการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

    1. ร้อยละ ๘๐ ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาแผน และ
พัฒนาการจัดประสบการณ์  การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

                2. ร้อยละ ๘๐ ของด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ สมวัย ตามกรอบ   
การเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์         
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
   ๓. มีเครือข่าย จ านวน ๕ เครือข่ายร่วมบูรณาการ การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผนและการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
 เชิงคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงคุณภาพการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผน และการพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้บูรณาการ ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
  ระดับความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีต่อการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผน   
และการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ด้วยการบูรณาการตามกรอบการเรียนรู้     
และแนวทาง  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับ
ปฐมวัย (สสวท.) ในระดับคุณภาพ ดี 
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 ผลการด าเนินงานตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  การนิเทศ ติดตาม ความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาแผนและการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

บูรณาการด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ได้ด าเนินการนิเทศ ติดตาม จ านวน ๒ 
รูปแบบ คือ การนิเทศ ติดตามแบบลงพ้ืนที่ และนิเทศออนไลน์ โดยมีการนิเทศ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ นิเทศ ติดตาม
แบบลงพ้ืนที่ ระหว่างวันที่  ๒๐- ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีผู้รับการนิเทศ จ านวน ๑๕ คน นิเทศออนไลน์ วันที่ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีผู้รับนิเทศ จ านวน ๖๐ คน ครั้งที่ ๒ นิเทศ ติดตามแบบลงพ้ืนที่ ระหว่างวันที่  ๒๐- ๒๒ 
กรกฏาคม ๒๕๖๕ มีผู้รับนิเทศ จ านวน ๑๕ คน นิเทศออนไลน์ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีผู้รับนิเทศ 
จ านวน ๔๕ คน 

  ข้าพเจ้า น าเสนอผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 
   ตัวช้ีวัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 
   1. ร้อยละ ๘๐ ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาแผน และพัฒนาการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

       ๑. ผลการนิเทศ ติดตาม มีความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาแผน และการพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าพเจ้าน าเสนอเป็น ๒ ประเด็น  
ดังนี้ 

     ๑.๑ ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี        
และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

     ๑.๒ ผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์      
ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี        
และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

     ๑.๓ ผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

 
  ๑.๑ ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์       

ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี        
และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

   ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบ
การเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์   
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๕ คน เข้ารับ     
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ และ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีการทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ปรากฏ ดังตาราง ๔ 
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ตาราง ๔ แสดงผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์  
              ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์  
              เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที ่ ครูอนุบาลชั้นปีที่ ๓ 
คะแนนก่อนการประชุม คะแนนหลังประชุม ผลต่าง 
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

๑ คนที่ ๑ ๗ 46.67 ๑๑ 73.33 ๔ 26.67 
๒ คนที่ ๒ ๘ 53.33 ๑๒ 80.00 ๔ 26.67 
๓ คนที่ ๓ ๗ 46.67 ๑๓ 86.67 ๖ 40.00 
๔ คนที่ ๔ ๙ 60.00 ๑๓ 86.67 ๔ 26.67 
๕ คนที่ ๕ ๗ 46.67 ๑๐ 66.67 ๓ 20.00 
๖ คนที่ ๖ ๘ 53.33 ๑๒ 80.00 ๔ 26.67 
๗ คนที่ ๗ ๘ 53.33 ๑๓ 86.67 ๕ 33.33 
๘ คนที่ ๘ ๙ 60.00 ๑๔ 93.33 ๕ 33.33 
๙ คนที่ ๙ ๗ 46.67 ๑๑ 73.33 ๔ 26.67 

๑๐ คนที่ ๑๐ ๘ 53.33 ๑๒ 80.00 ๔ 26.67 
๑๑ คนที่ ๑๑ ๗ 46.67 ๑๐ 66.67 ๓ 20.00 
๑๒ คนที่ ๑๒ ๗ 46.67 ๑๓ 86.67 ๖ 40.00 
๑๓ คนที่ ๑๓ ๙ 60.00 ๑๔ 93.33 ๕ 33.33 
๑๔ คนที่ ๑๔ ๘ 53.33 ๑๒ 80.00 ๔ 26.67 
๑๕ คนที่ ๑๕ ๖ 40.00 ๑๑ 73.33 ๕ 33.33 

 รวม ๑๑๕.๐๐ ๗๖๖.๖๗ ๑๘๑.๐๐ ๑๒๐๖.๖๗ ๖๖.๐๐ ๔๔๐.๐๐ 
 เฉลี่ย ๗.๖๗ ๕๑.๑๑ ๑๒.๐๗ ๘๐.๔๔ ๔.๔๐ ๒๙.๓๓ 
 จากตาราง ๔ แสดงผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
ตามกรอบการเรียนรู้  และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี             
และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๑๕ คน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
รวมการทดสอบก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ จากคะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน เท่ากับ ๗.๖๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
51.67 มีคะแนนเฉลี่ยหลังประชุมเชิงปฏิบัติการ เท่ากับ 12.๐๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๔ มีคะแนน
ผลต่างเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๔๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๓ แสดงว่า พัฒนาการด้านความรู้ ความเข้าใจ 

  ๑.๒ ผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์      
ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี     
และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
  ผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบ
การเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์  
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์  (สสวท.) แบบลงพ้ืนที่  จ านวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑          
ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ด้วยเครื่องมือ
แบบบันทึกการนิเทศ ติดตามการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบ    
การเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์        
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) โดยลงพ้ืนที่ในการนิเทศ ติดตาม ครูในสถานศึกษา จ านวน ๙ แห่ง มีผู้รับการนิเทศ 
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จ านวน ๑๕ คน โดยครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกคน  ได้จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้           
ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) และผู้รายงาน จึงน าเสนอผลการนิเทศ ติดตาม          
การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครู
ปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฎผล ดังตาราง ๕ 
 
ตาราง ๕ แสดงผลการนิ เทศ ติดตามการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์  
             ตามกรอบการเรียนรู้  และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์  
             เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์  
 

รายการ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ผลต่าง 
๑. ครูวิเคราะห์หลักสูตรก่อนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 1.25 3.00 1.75 
๒. ครูวิเคราะห์หน่วยการเรียนรูก้่อนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 2.75 4.00 1.25 
๓. ครูวิเคราะห์สาระที่ควรรู้และขอบเขตสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  
    (อายุ ๕ - ๖ ปี) 

1.75 3.50 1.75 

๔. ครูวิเคราะห์สาระที่ควรรู้และขอบเขตสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  
    (อายุ ๕ - ๖ ปี) 

1.25 3.25 2.00 

๕. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบด้วยสาระท่ีควรเรียนรู้ 
    ทางคณิตศาสตร์ (อายุ ๕ - ๖ ปี) 

2.00 3.25 1.25 

๖. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเข้ากับ ๖ กิจกรมหลัก 1.75 3.50 1.75 
๗.  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเข้ากับกรอบการเรียนรู้ 
    วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

2.75 4.00 1.25 

๘. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ครอบคลุม 
    ทุกมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

2.00 4.00 2.00 

๙. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
    (อายุ ๕-๖ ปี) 

2.75 4.00 1.25 

๑๐. มีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมประกอบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 2.00 3.75 1.75 
1๑. เครื่องมือวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ก าหนด 1.75 3.75 2.00 
๑2. เครื่องมือวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับเรื่องที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 2.00 3.75 1.75 
๑3  เครื่องมือวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับวัยของเด็ก 2.25 3.25 1.00 
๑4  มีเกณฑ์การประเมินพัฒนาการที่ชัดเจน 1.75 3.75 2.00 
๑๕. มีเครื่องมือการประเมินพัฒนาการครบทุกด้านตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการ 
      และเครื่องมืออย่าง หลากหลาย 

๑.00 3.25 2.25 

รวม 29.00 54.00 25.00 
เฉลี่ย 1.96 3.60 1.67 
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 จากตาราง ๕ แสดงผลการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบ
การเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์  
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการพัฒนา
แผนการจัดประสบการณ์การรู้ จากการนิเทศ ติดตาม ครั้งที่ ๑ เฉลี่ย เท่ากับ ๑.๙๖ มีผลการพัฒนาแผนการจัด
ประสบการณ์การรู้ จากการนิเทศ ติดตาม ครั้งที่ ๒ เฉลี่ย เท่ากับ ๓.๖๐ ซึ่งมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ ๑.6๗       
แสดงว่า ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การรู้ ตามกรอบการเรียนรู้            
และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับ
ปฐมวัย (สสวท.)  

  ๑.๓ ผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการด้านคณิตศาสตร์  
 ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี     

และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
  ผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบ      
การเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์    
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์  (สสวท.) แบบลงพ้ืนที่  จ านวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑          
ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ด้วยเครื่องมือ
แบบสังเกตการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) โดยลงพ้ืนที่ในการนิเทศ 
ติดตาม ครูในสถานศึกษา จ านวน ๙ แห่ง มีผู้รับการนิเทศ จ านวน ๑๘ คน ปรากฎผล ดังนี้ 
 
ตาราง ๖ แสดงผลการสังเกตจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทาง 
            การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย  
              (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์  
 

รายการ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ผลต่าง 
๑. จัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน 
    คณิตศาสตร์ที่จัดท าขึ้น 

2.00 4.00 2.00 

๒. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ น าเข้าสู่บนเรียนน่าสนใจ 2.75 3.75 1.00 
๓. เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 2.25 4.00 1.75 
๔. บูรณาการกิจกรรมผ่านการเล่น กระตุ้นให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมเด็ก 
    แสดงออกอย่างอิสระและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

2.50 3.50 
1.00 

๕. ดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างทั่วถึง 3.00 3.75 0.75 
๖. ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านด้วยการปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับการท างานของสมอง 2.50 3.75 1.25 
๗.  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2.75 4.00 1.25 
๘. มีการน าหรือใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.75 4.25 1.50 
๙. สื่อเหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของเด็ก 2.75 4.00 1.25 
๑๐. จัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจ าวัน ยืดหยุ่นได้อย่างเหมาะสม 2.25 4.25 2.00 
1๑. สังเกตพฤติกรรมเด็กขณะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 2.50 4.25 1.75 
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ตาราง (ต่อ) 

รายการ 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ผลต่าง 
๑2. ประเมินพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล 2.50 4.25 1.75 
๑3  ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการและ
เครื่องมืออย่างหลากหลาย 

3.00 4.25 1.25 

๑4  บันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 2.50 3.50 1.00 
๑๕. น าผลการประเมินพัฒนาการไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาเด็ก 1.75 4.50 2.75 

รวม 37.75 60.00 22.25 
เฉลี่ย 2.52 4.00 1.48 

 จากตาราง ๖ แสดงผลการสังเกตการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ 
และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย 
(สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการพัฒนาการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ จากการนิเทศ ติดตาม ครั้งที่ ๑ เฉลี่ย เท่ากับ ๒.๕๒ มีผลการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
จากการนิเทศ ติดตาม ครั้งที่ ๒ เฉลี่ย เท่ากับ ๔.๐๐ ซึ่งมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ ๑.4๘ แสดงว่า ครูปฐมวัยจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีการพัฒนาการจัดประสบการณ์ การรู้ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์        
การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
 
  ข้อสังเกต 
    ๑. ครูปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผนของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
    ๒. ครูปฐมวัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วย ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เขต ๒ และเขต ๓ มีแผนจัดประสบการณ์ปฐมวัย สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
    ๓. ครูปฐมวัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผนจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) และใช้การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
    ครูปฐมวัยทุกสังกัดมีข้อสงสัย จะให้ครูสร้างแผนขึ้นมาใหม่ ตามที่ไปรับการพัฒนาจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ 
(พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ด้วยการบูรณาการตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณา
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย หรือให้สอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่มีอยู่แล้ว 
  ข้อเสนอแนะ  
   ๑. ให้ครูปฐมวัยทุกสังกัดสังกัดน าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่มีอยู่แล้วน ามาตรวจสอบ
สาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามกรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ หากแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีสาระที่ควร
เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ไม่ครบตามกรอบ ให้จัดท าแผนและพัฒนาเพ่ิมเติมให้มีสาระที่ควรเรียนรู้
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ทางคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ครบตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้      
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
   ๒. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม จะจัดท าแบบตรวจสอบสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ใน
ระดับปฐมวัย (อายุ 3 - 4 ปี, อายุ ๔ - ๕ ปี และอายุ ๕ - ๖ ปี) ในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้    
บูรณาการคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์            
และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการให้ครูปฐมวัยได้น ามาตรวจสอบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และด าเนินการพัฒนาแผนทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่อไป 
   ๓. การด าเนินการนิเทศ ติดตาม ครั้งต่อไป จะนิเทศ ติดตามแผนทางการจัดประสบการณ์        
การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้       
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย และเครื่องมือการวัดผลประเมินผลการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ บันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กด้านคณิตศาสตร์ 

   ๑.๒ ผลการนิ เทศออนไลน์  การพัฒนาแผนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ          
ด้านคณิตศาสตร์ ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑ ผู้จัดท าโครงการพร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม ได้ด าเนินการนิ เทศ ติดตาม ด้วยเครื่องมือแบบสัมภาษณ์การนิ เทศ ติดตามการพัฒนาแผน            
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ด้วยการนิเทศ
ออนไลน์สถานศึกษา จ านวน ๕๕ แห่ง ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีผู้รับการนิเทศ จ านวน ๖๐ คน        
ผลการนิเทศ ติดตาม ดังนี้ 
   ๑.๒.๑ ผลการด าเนินการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ด้วยการบูรณาการ
ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๑.๒.๑.๑ ครูปฐมวัยยังไม่ได้จัดท าแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ด้วยการบูรณาการ
ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์   
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
   ๑.๒.๑.๒ ครูปฐมวัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วย ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เขต ๒ และเขต ๓ มีแผนจัดประสบการณ์ปฐมวัย สื่อ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
   ๑.๒.๑.๓ ครูปฐมวัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผน
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) และใช้การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
   ๑.๒.๑.๔ ครูปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผนของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
   ๑.๒.๒ ปัญหาอุปสรรค เป็นช่วงเปิดเรียนใหม่ เด็กไม่ได้เรียนเต็มที่ อีกทั้งเด็กติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID - 19) เด็กมีพัฒนาการช้า 
   ๑.๒.๓ ข้อเสนอแนะ คือ ควรแบ่งกันจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ครบทุกหน่วย
การเรียนรู้และครอบคลุมสาระที่ควรรู้ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) จะท าให้ครูปฐมวัยสามารถน า
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ได้ทุกสังกัด 
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   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนิเทศออนไลน์ 
   ผศ.วรนุช นิลเขต 
      เด็กระดับอนุบาล 2 ควรเพ่ิมเป็นปะ ติด ภาพเอง รูปทรง รูปร่างต่าง ๆ กิจกรรมเหมือนกัน 
แต่เสริมเพ่ิมรายละเอียดเพ่ิมขึ้น เพ่ือเตรียมขึ้นระดับที่สูงขึ้นไป คุณครูอาจจะเอาชิ้นงาน และเกมที่ครูให้เด็ก
เล่น เพิ่มมุมประสบการณ์ 
   อาจารย์สุกานดา พันตาเอก 

    ทุกโรงเรียนท าได้ดี คือมีการบูรณาการเข้ากับ 6 กิจกรรมหลัก การใช้ค าคล้องจอง นิทาน 
คลิปวีดีโอ การสอนครูไม่สามารถสอนตามกรอบได้ เนื่องจากเด็กมีภาวะถดถอย ต้องมีการเตรียมปรับพ้ืนฐาน
เด็กก่อนสิ่งที่อยากฝาก การตรวจสอบในสาระที่สอน การจัดการเรียนการสอนทั้ง 1 ปี สอนเรื่องอะไรบ้าง    
และเรื่องอะไรยังไม่ได้สอน อาจจะติด Post it ไว้ก่อนก็ได้ คุณครูบางท่านน าเอารูปแบบการสอนน ามาใช้ เช่น 
มอนเตสซอรี่ สามารถบูรณาการการสอนได้ 
   นางปนัดดา อามาตย์สมบัติ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  

    ขอบคุณคุณครู และรายงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของศูนย์ เป็นการจัดการเรียนการ
สอนนักเรียนพิการ บกพร่องทุกประเภท ทั้ง 9 ประเภท ศูนย์ต้นแบบในแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
วอลดรอป 0-6 ปี รู้หนึ่ง 7 - 12 ห้องเรียนรู้ 2 อายุ 13 ปีขึ้นไป ห้องเรียนรู้ 3 การเรียน การสอนจะผ่านบท
เพลง บทกลอน สื่อที่ใช้เป็นสื่อที่คุณครูผลิตขึ้นเองมาจากธรรมชาติ เช่น ลูกบอลไหมพรม ถักเชือกจากไหมพรม 
การเรียนการสอนแบบนาฬิกาชีวิต มีมุมบ้านให้เล่น เมื่อเล่นครบ 30 นาที ก็จะจัดกิจกรรมวงกลม มีการ
รับประทานอาหารว่างเอง เดินชมธรรมชาติ เก็บดอกไม้มาสวดมนต์ไหว้พระ เก็บดอกไม้มาร่วมร้อยมาลัย           
แล้วน าไปถวายพระ สวดมนต์ แผ่เมตตาสมาธิ แตกต่างกันไปในแต่ละวัน  งานท าอาหาร งานปั้น มีการเล่า
นิทานก่อนนอน เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ปกครองก็จะมารับกลับบ้าน 
   นางค าแปลง  บุ่งอุทุม ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากครู
ปฐมวัยมีแผนอยู่แล้ว จึงมขี้อตกลง และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ 

    ๑. ให้ครูปฐมวัยบูรณาการจัดท าแผนที่โรงเรียนมีอยู่แล้ว โดยการตรวจสอบแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ มีสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย หากมีสาระที่ควรรู้ ไม่ครบ        
ตามกรอบการเรียนรู้  และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี            
และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ครูปฐมวัย ควรจัดท าแผนแทรกในหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสม      
และปรับแผนเพื่อใช้ต่อไป 

    ๒. หากมีการแทรกแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ควรปรับจุดประสงค์ เพ่ือให้
สอดคล้องท้ังเนื้อหาและการวัดผลประเมินผล และบันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
    ๓. การนัดหมาย และการนิเทศ ติดตาม ครั้งต่อไป ได้แก่ การตรวจสอบแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เครื่องวัดผลประเมินผล         
เด็กปฐมวัย และบันทึกหลังแผน 
  สรุป ได้ว่า ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ ๑๐๐ มีการพัฒนาแผน และพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
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   2. ร้อยละ ๘๐ ของด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ สมวัย ตามกรอบ       
การเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์        
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
  จากผลการนิเทศ ติดตามพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของเด็ก
ปฐมวัยกาฬสินธุ์ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในสถานศึกษา จ านวน 
๙ แห่ง มีผู้รับการนิเทศ จ านวน ๑๕ คน มีเด็กปฐมวัย จ านวน ๔๖๐ คน ปรากฏผล ดังตาราง ๗ 
 
ตาราง ๗ แสดงผลการนิเทศ ติดตาม พัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์  
            การเรียนรู้ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์  
             เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) เรื่อง จ านวนและตัวเลข 

 
ที ่

 
พฤติกรรม จ านวนเด็ก 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 

ปฏิบัติได้ ปฏิบัติไม่ได้ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

๑ การนับปากเปล่าจาก 1 ถึง 30 ตามล าดับ 
โดยไม่นับข้าม 

๔๖๐ ๔๖๐ ๑๐๐ - - 

๒ การนับปากเปล่าถอยหลังจาก 10 ถึง 1 
ตามล าดับ โดยไม่นับข้าม 

๔๖๐ ๔๖๐ ๑๐๐ - - 

3 การบอกจ านวนของสิ่งต่าง ๆ ไม่เกิน 20 สิ่ง 
โดยการนับ 

๔๖๐ ๔๖๐ ๑๐๐ - - 

4 การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่ก าหนดให้
ตั้งแต่ 1 ถึง 20 โดยการนับ 

๔๖๐ ๔๖๐ ๑๐๐ - - 

5 การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตั้งแต่ 1 ถึง 10 ๔๖๐ ๔๖๐ ๑๐๐ - - 
6 การอ่านตัวเลขไทยตั้งแต่ ๑ ถึง ๙ ๔๖๐ ๔๖๐ ๑๐๐ - - 
7 การใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจ านวนของ

สิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 ถึง 20       
๔๖๐ ๔๖๐ ๑๐๐ - - 

 รวม ๔๖๐ ๔๖๐ ๑๐๐ - - 
 เฉลี่ย ๔๖๐ ๔๖๐ ๑๐๐ - - 

 จากตาราง ๗ แสดงผลการนิเทศ ติดตาม พัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์    
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์  การเรียนรู้        
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) เรื่อง จ านวนและตัวเลข พบว่า เด็ก
อนุบาลชั้นปีที่ ๓ นับปากเปล่าจาก 1 ถึง 30 ตามล าดับ โดยไม่นับข้าม นับปากเปล่าถอยหลังจาก 10 ถึง 1 
ตามล าดับ โดยไม่นับข้าม บอกจ านวนของสิ่งต่าง ๆ ไม่เกิน 20 สิ่ง โดยการนับแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจ านวนที่
ก าหนดให้ตั้งแต่ 1 ถึง 20 โดยการนับ อ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตั้งแต่ 1 ถึง 10 อ่านตัวเลขไทยตั้งแต่ ๑ ถึง ๙     
และใช้ตัวเลข ฮินดูอารบิก    แสดงจ านวนของสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 ถึง 20 ได้ทั้ง ๔๖๐ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
แสดงว่า เด็กชั้นอนุบาลชั้นปีที่ ๓ มีพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ได้สมวัย  
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  ๓. มีเครือข่าย จ านวน ๕ เครือข่ายร่วมบูรณาการ การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผน และการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

    จากการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดท าแผน และการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์       
การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งผลให้เกิด
เครือข่ายร่วมบูรณาการ การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         
และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ปรากฎผล ดังตาราง ๘ 

  
ตาราง ๘ แสดงเครือข่ายร่วมบูรณาการ การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้                      
              ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ    
            วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์  
      

ที ่ เครือข่ายคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 
ผู้นิเทศ 
(คน) 

เครือข่ายผู้รับการนิเทศ  
สถานศึกษ (แห่ง) ครู (คน) 

๑ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๒ - - 
๒ ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด

กาฬสินธุ์ 
๑ - - 

๓ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ - - 
๔ ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ 3 9 
๕ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ๒ - - 
๖ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ๑ ๑๗ ๑๗ 
๗ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ๑ ๑๙ ๑๙ 
๘ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ๑ ๒๖ ๒๖ 
๙ ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ๘ ๑๖ 

๑๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ - - 
๑๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล ๑ - - 
 รวม ๑๓ ๗๓ ๗๗ 
 จากตาราง ๘ แสดงเครือข่ายร่วมบูรณาการ การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์     
การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ    
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า        
มีเครือข่ายคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม จ านวน ๑๓ คน สถานศึกษา จ านวน ๗๓ แห่ง ครู จ านวน ๗๗ คน 
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 ตัวช้ีวัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผน และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ด้านคณิตศาสตร์ ด้วยการบูรณาการตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ 
   ระดับความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีต่อการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผน 
และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ด้วยการบูรณาการตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทาง  
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์  ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
ในระดับคุณภาพ ดี 
   จากผลการประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีต่อการนิเทศ ติดตาม   
การพัฒนาแผน และการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้        
และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับ
ปฐมวัย (สสวท.) กลุ่มเป้าหมาย ในสถานศึกษา จ านวน ๙ แห่ง ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผู้รับการนิเทศ) 
จ านวน ๑๕ คน เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏผล ดังตาราง ๙ 
 
ตาราง ๙ แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีต่อการนิเทศ ติดตามการพัฒนา 
             แผน และการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้         
             และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์      
             ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจแฉลี่ย 
1. มีการวางแผนการนิเทศ 4.50 
2. ด าเนินการนิเทศปฏิบัติตามก าหนดในปฏิทิน 4.50 
3. มีการนัดหมายการนิเทศ ขอบเขตการนิเทศล่วงหน้า 4.50 
4. ด าเนินการนิเทศตามเวลาที่ก าหนด 4.50 
5 มีเครื่องมือในการนิเทศ 4.25 
๖. รูปแบบการนิเทศ เทคนิค วิธีการนิเทศเหมาะสม เป็นกัลยาณมิตร     5.00 
๗. ความรู้ความสามารถในเรื่องที่นิเทศ      5.00 
๘. ขั้นตอนของการนิเทศเหมาะสม          5.00 
๙. นิเทศตรงกับความต้องการสามารถน าข้อเสนอแนะแนวไปปฏิบัติได้     5.00 
๑๐. ผู้นิเทศยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ               4.50 
๑1 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ                   5.00 
๑2 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนางาน                    4.50 
๑3 ความรู้ที่ได้รับจากการนิเทศ ติดตาม                      5.00 
๑4 สามารถน าผลการนิเทศไปปฏิบัติได้                          4.50 
๑๕. มีแรงบันดาลใจและก าลังใจในการปฏิบัติงาน                          4.50 

รวมเฉลี่ย 4.68 
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  จากตาราง ๙ แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีต่อการนิเทศ 
ติดตามการพัฒนาแผน และการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้         
และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บู รณาการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และคณิตศาสตร์      
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) พบว่า ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.68 ระดับคุณภาพ มากที่สุด 
และประเด็นที่มีระดับคุณภาพ 5 ดีมาก ได้แก่ รูปแบบการนิเทศ เทคนิค วิธีการนิเทศเหมาะสม เป็นกัลยาณมิตร 
ความรู้ความสามารถในเรื่องที่นิเทศ ขั้นตอนของการนิเทศเหมาะสม นิเทศตรงกับความต้องการสามารถน า
ข้อเสนอแนะแนวไปปฏิบัติได้ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ และความรู้ที่ได้รับจากการนิเทศ ติดตาม                                      
 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 การด าเนินงานตามกิจกรรมการนิเทศ ติดตามการพัฒนาแผน และการพัฒนาการจัดประสบการณ์    
การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๖,๒๕๐ บาท  
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ภาคผนวก 
เครื่องมือนเิทศ ตดิตาม 
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แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจก่อน - หลัง 
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบ     

การเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี               
และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

..............................................................................................................  
คำชี้แจง ให้เลือกคำตอบข้อที่ถูกที่สุด ข้อสอบมีทั้งหมด ๑๕ ข้อ ใช้เวลาในการทำแบบทดสอบ 15 นาที 
1. ความคิดรวบยอดพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ “การหาความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งต่าง ๆ สองสิ่งหรือสอง
กลุ่มท่ีมลีักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน”  คือข้อใดต่อไปนี้ 
     ก. การจับคู ่         ค. การเปรียบเทียบ 
     ข. การจำแนก                  ง. การเรียงลำดับ 
 
2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่  สาระหลักตามการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยของ สสวท. 
     ก. จำนวนและสัญลักษณ์    ค. การวัดและเรขาคณิต 
     ข. จำนวนและพีชคณิต     ง. สถิติและความน่าจะเป็น 
 
3. สมองทั้งซีกซ้ายและขวาเกี่ยวข้องทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านใดต่อไปนี้ 
     ก. สัญลักษณ์ตัวเลข      ค. ความจำเกี่ยวกับจำนวน 
     ข. การนับปากเปล่า      ง. ถูกทุกข้อ 
 
4. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ฝึกการใช้มือในทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 
     ก. การปักหมุด       ค. การฉีกกระดาษตามตัวเลข 
     ข. การเขียนตัวเลข      ง. ถูกทุกข้อ 
 
5. การต่อแบบรูปของสิ่งต่าง ๆ  ให้เข้าชุดกับ แบบรูปที่กำหนดเป็นสาระสำคัญทางคณิตศาสตร์ในสาระใดต่อไปนี้ 
     ก. จำนวน        ค. การวิเคราะห์ข้อมูล      
     ข. พีชคณิต        ง. การคำนวณ 
 
6. ครูส้มสวย สนทนาถึงผลไม้ท่ีเด็ก ๆ ชอบรับประทานมากที่สุดแล้วให้เด็กติดสติกเกอร์บนแผนภูมิ
รูปภาพ เป็นแนวการจัดประสบการณ์ส่งเสริมคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัยในสาระใด 
     ก. จำนวนและพีชคณิต     ค. แบบรูปและความสัมพันธ์ 
     ข. สถิติและความน่าจะเป็น   ง. ถูกทุกข้อ 
 
7. สาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องการใช้ตัวเลข ฮินดูอารบิก แสดงจำนวนของสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 
ถึง 10 เป็นการกำหนดขอบเขตสำหรับเด็กในช่วงอายุเท่าใดต่อไปนี้ 
     ก. 3 - 4  ป ี       ค. 5 - 6  ป ี
     ข. 4 - 5 ป ี        ง. ตามความพร้อมของเด็กปฐมวัย 
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8. ความหมายของคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยคือข้อใด 
    ก.  การฝึกการคิดรวบยอดในด้านใดด้านหนึ่ง ค.  การฝึกทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ 
    ข. การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ง.  กา  รได้ค้นคว้า เรียนรู้ และพัฒนาความคิดรวบยอด 
 
9. น้องวุ้นใส สามารถจัดช้อนหนึ่งคันวางอยู่ในจานหนึง่ใบได้ นอ้งวุ้นใสมีความคิดรวบยอดพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร ์
    ก. การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง     ค. การเปรียบเทียบ 
    ข. การจำแนก       ง. การเรียงลำดับ 
 
10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
     ก. ด้านความคิดรวบยอด    ค. ด้านเจตคติ 
     ข. ด้านการประยุกต์     ง. ด้านทักษะหรือความสามารถ 

 
11. วธิีการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงที่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุ 3–6 ปี 
     ก. การใช้แบบทดสอบ     ค. การบันทึกพฤติกรรม 
     ข. การสัมภาษณ์      ง. ถูกทั้ง ข้อ ข และ ค 
 
12. “การบอกจำนวนที่เหลือ เมื่อแยกกลุ่มย่อยออกจากกลุ่มใหญ่ที่มีจำนวนไม่เกิน 5” ข้อความดังกล่า
ควรจัดอยู่ในขอบเขตของสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับอายุใด 
      ก. 2 - 3 ป ี       ค. 4 - 5 ป ี
      ข. 3 - 4 ป ี       ง. 5 - 6 ป ี

 
13. ครูโมนาจัดเล่นเกมนักสืบค้นหาสิ่งของต่าง ๆ ที่ถูกซ่อนไว้ในตำแหน่งต่าง ๆ โดยให้เด็กสามารถบอก 
      ตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้คำ “ข้างบน ข้างล่าง ข้างใต้ ข้างใน ข้างนอก ข้าง ๆ” ข้อความ    
      ดังกล่าวควรจัดอยู่ในขอบเขตของสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับอายุใด 
      ก. 2 - 3 ป ี       ค. 4 - 5 ป ี
      ข. 3 - 4 ป ี       ง. 5 - 6 ป ี

 
14. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ 
      ก. เรียงเนื้อหาจากง่ายไปยาก   ค. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      ข. ใชว้ิธีและสื่อที่หลากหลาย   ง. เรียนรู้รายบุคคล 

 
15. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเก่ียวกับการวัดและเรขาคณิตตามกรอบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
ปฐมวัยของ สสวท. 
      ก. เงินไม่จัดเป็นหัวข้อย่อยในการวัดและเรขาคณิต 
      ข. การวัดความยาวเป็นหัวข้อย่อยในการวัดและเรขาคณิตโดยวัดในแนวนอนเท่านั้น 
       ค. แม้ปริมาตรจะจัดเป็นหวัข้อย่อยในการวัดและเรขาคณิตแต่ไม่จำเป็นต้องสอนในระดับปฐมวัย 
      ง. การวัดความยาวหรือส่วนสูงของสิ่งต่างๆ อาจใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
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เฉลยแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจก่อน - หลัง 
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบ     

การเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี               
และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

............................................................................................................................... 
 
ข้อที่ คำตอบที่ถูก ข้อที่ คำตอบที่ถูก ข้อที่ คำตอบที่ถูก 

๑ ค ๖ ข ๑๑ ง 
๒ ก ๗ ข ๑๒ ข 
๓ ก ๘ ง ๑๓ ข 
๔ ก ๙ ก ๑๔ ง 
๕ ข ๑๐ ข ๑๕ ง 
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แบบนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
ตามกรอบการเรียนรู้บูรณาการกรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์             

ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์  
*****************************************  

ระดับความคิดเห็น   ๕ หมายถึง ดีมาก  
๔ หมายถึงดี  
๓ หมายถึงปานกลาง  
๒ หมายถึงพอใช้  

       ๑ หมายถึงปรับปรุง 

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
๑. ครูวิเคราะห์หลักสูตรก่อนจดัทำแผนการจัดประสบการณก์ารเรียนรู ้      
๒. ครูวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ก่อนจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้      
๓. ครูวิเคราะห์สาระที่ควรรู้และขอบเขตสาระที่ควรเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ (อายุ ๕ - ๖ ปี) 

    
 

๔. ครูวิเคราะห์สาระที่ควรรู้และขอบเขตสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  
    (อายุ ๕ - ๖ ปี) 

    
 

๕. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ประกอบด้วยสาระท่ีควรเรียน
รูทางคณิตศาสตร์ (อายุ ๕ - ๖ ปี) 

    
 

๖. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเข้ากับ ๖ กิจกรมหลัก      
๗.  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการเข้ากับกรอบการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

    
 

๘. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ครอบคลุม 
    ทุกมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

    
 

๙. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
    (อายุ ๕-๖ ปี) 

    
 

๑๐. มีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมประกอบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้      
1๑. เครื่องมือวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กำหนด      
๑2. เครื่องมือวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับเรื่องที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้      
๑3  เครื่องมือวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับวัยของเด็ก      
๑4  มีเกณฑ์การประเมินพัฒนาการที่ชัดเจน      
๑๕. มีเครื่องมือการประเมินพัฒนาการครบทุกด้านตามสภาพจริงโดยใช้
วิธีการและเครื่องมืออย่าง หลากหลาย 

    
 

รวม 
 

  
 

 
 

เฉลี่ย 
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แบบนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
ตามกรอบการเรียนรู้บูรณาการกรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์             

ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์  
*****************************************  

ระดับความคิดเห็น   ๕ หมายถึง ดีมาก  
๔ หมายถึงดี  
๓ หมายถึงปานกลาง  
๒ หมายถึงพอใช้  
๑ หมายถึงปรับปรุง 

 

รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
๑. จัดประสบการณ์ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้าน 
    คณิตศาสตร์ที่จัดทำขึ้น 

     

๒. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ นำเข้าสู่บนเรียนน่าสนใจ      
๓. เชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่      
๔. บูรณาการกิจกรรมผ่านการเล่น กระตุ้นให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมเด็ก 
    แสดงออกอย่างอิสระและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

    
 

๕. ดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างทั่วถึง      
๖. ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านด้วยการปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับการ   
    ทำงานของสมอง 

     

๗.  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์      
๘. มีการนำหรือใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น      
๙. สื่อเหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของเด็ก      
๑๐. จัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจำวัน ยืดหยุ่นได้อย่างเหมาะสม      
1๑. สังเกตพฤติกรรมเด็กขณะจัดประสบการณ์การเรียนรู้      
๑2. ประเมินพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล      
๑3  ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการและ 
      เครื่องมืออย่างหลากหลาย 

  
   

๑4  บันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้      
๑๕. นำผลการประเมินพัฒนาการไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาเด็ก      

รวม 
 

  
   

เฉลี่ย 
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แบบนิเทศ ติดตาม พัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ 
            การเรียนรู้ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) เรื่อง จำนวนและตัวเลข 

 
ที ่

 
พฤติกรรม 

จำนวนเด็ก 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 

ปฏิบัติได้ ปฏิบัติไม่ได้ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

๑ การนับปากเปล่าจาก 1 ถึง 30 
ตามลำดับ โดยไม่นับข้าม 

     

๒ การนับปากเปล่าถอยหลังจาก 10 
ถึง 1 ตามลำดับ โดยไม่นับข้าม 

     

3 การบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ ไม่
เกิน 20 สิ่ง โดยการนับ 

     

4 การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่
กำหนดให้ตั้งแต่ 1 ถึง 20  
โดยการนับ 

     

5 การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตั้งแต่ 
1 ถึง 10 

     

6 การอ่านตัวเลขไทยตั้งแต่ ๑ ถึง ๙      
7 การใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกแสดง

จำนวนของสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต ่1 ถึง 
20       

     

 รวม      
 เฉลี่ย      
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แบบประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีต่อการนิเทศ ติดตามการพัฒนาแผน 
และการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้         

และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์        
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

**************************************************** 
ระดับความคิดเห็น   ๕ หมายถึง ดีมาก  

๔ หมายถึงดี  
๓ หมายถึงปานกลาง  
๒ หมายถึงพอใช้  
๑ หมายถึงปรับปรุง 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. มีการวางแผนการนิเทศ      
2. ดำเนินการนิเทศปฏิบัติตามกำหนดในปฏิทิน      
3. มีการนัดหมายการนิเทศ ขอบเขตการนิเทศล่วงหน้า      
4. ดำเนินการนิเทศตามเวลาที่กำหนด      
5 มีเครื่องมือในการนิเทศ      
๖. รูปแบบการนิเทศ เทคนิค วธิีการนิเทศเหมาะสม เป็นกัลยาณมิตร          
๗. ความรู้ความสามารถในเรื่องที่นิเทศ           
๘. ขั้นตอนของการนิเทศเหมาะสม               
๙. นิเทศตรงกับความต้องการสามารถนำข้อเสนอแนะแนวไปปฏิบัติได้          
๑๐. ผู้นิเทศยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ                    
๑1 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ                        
๑2 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนางาน                         
๑3 ความรู้ที่ได้รับจากการนิเทศ ติดตาม                           
๑4 สามารถนำผลการนิเทศไปปฏิบัติได้                               
๑๕. มีแรงบันดาลใจและกำลังใจในการปฏิบัติงาน                               

รวม      
เฉลี่ย      
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ภาพกิจกรรม 
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ภาพการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผนและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านด้านคณิตศาสตร์              
ด้วยการบูรณาการตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ แบบลงพ้ืนที่ ครั้งที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐) อ าเภอกุฉินารายณ์  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
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วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โรงเรียนพุทธปัญญา อ าเภอกุฉินารายณ์  

สังกัดส านักงานเขคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์  
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วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ อ าเภอห้วยผ้ึง สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน อ าเภอเมือง สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

โรงเรียนขวัญฤทัยพัฒนวิชช์ อ าเภอนามน สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
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วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม อ าเภอสมเด็จ  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
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วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาจารย์ อ าเภอเมือง 

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์  
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ภาพการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผนและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านด้านคณิตศาสตร์              
ด้วยการบูรณาการตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ แบบออนไลน์ ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
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ภาพการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผนและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านด้านคณิตศาสตร์              
ด้วยการบูรณาการตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ แบบลงพ้ืนที่ ครั้งที่ ๒ 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

         
              
 
 
 
 
 

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐) อ าเภอกุฉินารายณ์  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
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วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โรงเรียนพุทธปัญญา อ าเภอกุฉินารายณ์  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์  
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วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ อ าเภอห้วยผ้ึง  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์  
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วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน อ าเภอเมือง  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์  
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วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ อ าเภอสมเด็จ  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
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วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม อ าเภอสมเด็จ  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
 



48 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลนาจารย์ อ าเภอเมือง 

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์  
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ภาพการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผนและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านด้านคณิตศาสตร์              
ด้วยการบูรณาการตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ แบบออนไลน์ ครั้งที่ ๒ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




