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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 
ควำมเป็นมำ 
 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 256๕ ภำยใต้แผนบูรณำกำร กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ        
เท่ำเทียมและทั่วถึง เพ่ือด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับ
จังหวัด จ ำนวน ๗๐,๐๐๐ บำท ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ จึงก ำหนดกิจกรรมให้เป็นไป  
ตำมขอบเขต และแนวปฏิบัติกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย     
ในระดับจังหวัด ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ : ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร และกำรเก็บข้อมูลสำรสนเทศ
เด็กปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 กิจกรรมที่ ๒ : ประสำนควำมร่วมมือก ำกับ 
ติดตำมผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
จังหวัดกำฬสินธุ์ ปีกำรศึกษำ 2564 กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ครูอนุบำลชั้นปีที่ 3 
ด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต จ ำแนก  และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย ตัว
บ่งชี้ที่  3.5.2 ข ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ กิจกรรมที่  ๔ : นิเทศ ติดตำมกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของครูชั้นอนุบำลปีที่ 3  ด้ำนคณิตศำสตร์ กำรสังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน 
มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำได้สมวัย กิจกรรมที่ ๕ : ประกวด และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices)กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย กิจกรรมที่ ๖ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) กำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย และนวัตกรรม กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่
ได้รับผลประโยชน์ ขอบเขต ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย และขอบเขตกำรด ำเนินงำน ดังนี้   
 
วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับกำรดูแลและพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสม และเต็มตำมศักยภำพ รวมทั้งได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ 
สังคม สติปัญญำ และทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 

           2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย รวมทั้ ง
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. 2561 

           3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเครือข่ำยขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ในระดับพ้ืนที่ อย่ำงบูรณำกำรทุกภำคส่วน โดยสอดคล้องตำมบริบทของพ้ืนที่ 
 
กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
   1. เด็กปฐมวัย (อำยุ 3 - 5 ปี) ในจังหวัดกำฬสินธุ์ 
   2. สถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดกำฬสินธุ์ 
   3. ผู้บริหำร คร ูผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน 
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   ๔. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในพ้ืนที่ทุกสังกัด  ได้แก่ ส ำนักงำน
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำฬสินธุ์, ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกคองท้องถิ่นจังหวัด 
กำฬสินธุ์, ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์, ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์, ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑-๓, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
กำฬสินธุ์, และส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ (ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ โรงเรียน
กำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล) 
 
 ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 
   เชิงปริมำณ 
   1. เด็กปฐมวัย (อำยุ 3-5 ปี) ได้รับกำรดูแล พัฒนำ จัดประสบกำรณ์เรียนรู้ และจัด 
กำรศึกษำให้พัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำน  
               2. สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ทุกแห่งได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ
ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. 2561 
               3. ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน 
ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีควำมตระหนัก และเข้ำมำมีส่วนร่ วม
ในกำรดูแล พัฒนำและกำรจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวัยอย่ำงบูรณำกำร 
           เชิงคุณภำพ 
               1. เด็กปฐมวัย (อำยุ 3-5 ปี) มีพัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำน  
               2. สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยแห่งชำติพ.ศ. 2561 
 
ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 กำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยระดับพ้ืที่จังหวัด
กำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ ได้ด ำเนินกำรภำยใต้ขอบเขต กิจกรรม พ้ืนที่ด ำเนินงำน 
และระยะเวลำด ำเนินกำรของโครงกำร ดังนี้   
  1. กิจกรรมของโครงกำร 
   กิจกรรมที่ ๑ : ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร และกำรเก็บข้อมูลสำรสนเทศเด็ก
ปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565  
   กิจกรรมที่ ๒ : ประสำนควำมร่วมมือก ำกับ ติดตำมผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยแห่งชำติของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ปีกำรศึกษำ 2564  
   กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ครูชั้นอนุบำล 3 ด้ำนคณิตศำสตร์ 
สำมำรถสังเกต จ ำแนก  และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข 
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ  
   กิจกรรมที่  ๔ : นิเทศ ติดตำมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  ของครูอนุบำลชั้นปีที่  3        
ด้ำนคณิตศำสตร์ กำรสังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย  
   กิจกรรมที่ ๕ : ประกวด และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย  
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   กิจกรรมที่ ๖ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย และนวัตกรรม กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้      
  ๒. พื้นที่ในกำรด ำเนินงำน ได้แก่ 
       ๒.1 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดกำฬสินธุ์ 
    1) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
    2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 - 3 
    3) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์ 
    4) ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำฬสินธุ์ 
    5) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ 
    6) ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ 
    7) เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์/เทศบำลต ำบล/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   ๒.2 สถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยในจังหวัดกำฬสินธุ์ 
  ๓. ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤศจิกำยน 256๔ - กันยำยน 256๕ 
 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  
 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยระดับ
พ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ ขอน ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

   1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับกำรดูแลและพัฒนำด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสม และเต็มตำมศักยภำพ รวมทั้งได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย 
อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ และทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 

            2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติพ.ศ. 2561 

            3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเครือข่ำยขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยในระดับพื้นท่ี อย่ำงบูรณำกำรทุกภำคส่วน โดยสอดคล้องตำมบริบทของพ้ืนที่ 
 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับกำรดูแลและพัฒนำด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสม และเต็มตำมศักยภำพ รวมทั้งได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ 
วินัย อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ และทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง เข้มแข็ง 
 ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  1. เด็กปฐมวัย (อำยุ 3-5 ปี) ทุกคนได้รับกำรดูแล พัฒนำ จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
และจัดกำรศึกษำให้มีพัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำน  
  2. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย มีคุณภำพระดับผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้น
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. 2561  
 สรุปผลผลกำรด ำเนินงำน  
  1. เด็กปฐมวัย (อำยุ 3-5 ปี) ทุกคนได้รับกำรดูแล พัฒนำ จัดประสบกำรณ์เรียนรู้ และจัด  
กำรศึกษำให้มีพัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำน สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ดังนี้ 



ง 

 

 

  ผลกำรดูแล พัฒนำ จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวัย (อำยุ 3-5 
ปี) จังหวัดกำฬสินธุ์ ให้มีพัฒนำกำรสมวัย พบว่ำ สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ทั้งหมด จ ำนวน 
๙๘๐ แห่ง มีเด็กอนุบำลชั้นปีที่ ๑-๓ จ ำนวน ๒๗,๙๔๙ คน เด็กมีพัฒนำกำรสมวัย จ ำนวน ๒๗,๙๔๖ คน     
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ เด็กมีพัฒนำกำรไม่สมวัย จ ำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ 
  สรุปได้ว่ำ เด็กปฐมวัย (อำยุ  3 -5 ปี ) จังหวัดกำฬสินธุ์ทุ กคนได้รับกำรดูแล พัฒนำ             
จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และจัดกำรศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรสมวัยทุกด้ำน    
  2. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย มีคุณภำพระดับผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้น
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. 2561 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ดังนี้ 
    ผลกำรประเมินมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน ๙๘๐ แห่ง พบว่ำ ผลกำรประเมินมำตรฐำนสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยแห่งชำติ ระดับ A ดีมำก จ ำนวน ๖๕๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.33 ระดับ B ดี จ ำนวน 
๒๔๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.๘๐ ระดับ C ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้น จ ำนวน ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๑  
และระดับ D ต้องปรับปรุง จ ำนวน ๗๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๖ และสถำนศึกษำ สถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดกำฬสินธุ์ ผ่ำนกำรประเมินระดับ C ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้น ขึ้นไป จ ำนวน ๙๐๑ แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๔  
    สรุป ได้ว่ำ ผลกำรประเมินมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ของสถำนศึกษำ/
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดกำฬสินธุ์ ผ่ำนกำรประเมินระดับ C ผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้น ขึ้นไป 
จ ำนวน ๙๐๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๔ บรรลุตำมดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ ที่ตั้งค่ำเป้ำหมำยไว้ที่ ร้อยละ ๘๐ 

  2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงำน ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติพ.ศ. 2561 

  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
   3. ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน 

จ ำนวน 100 คน ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีควำมตระหนักและ
เข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรดูแลพัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวัย อย่ำงบูรณำกำร 

  สรุปผลผลกำรด ำเนินงำน   
  กำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม จึงสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนตำมกิจกรรม ดังนี้ 
   ๑. กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ครูอนุบำลชั้นปีที ่3 ด้ำนคณิตศำสตร์ 
สำมำรถสังเกต จ ำแนก  และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข  
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ จัดประชุม       
เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ด้ำนคณิตศำสตร์ สังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ 
จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ จึงสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมที่ ๓ ดังนี้ 
   ๑.๑ เป้ำหมำย ครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ทุกสังกัด เข้ำรับกำรพัฒนำ ด้วยกำรประชุม          
เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ด้ำนคณิตศำสตร์ สังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ 
จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ จ ำนวน ๑๑๗ คน เข้ำรับกำรพัฒนำ จ ำนวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๕๘ ซึ่งบรรลุตำมดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ ที่ตั้งค่ำเป้ำหมำย ไว้ที่ ร้อยละ ๘๐ 



จ 

 

 

   ๑.๒ ครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ สังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) 
เวลำ เพ่ิมขึน้ บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
   ๑.๓ ครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์มีควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์   
กำรเรียนรู้ ด้ำนคณิตศำสตร์ สังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ) อยู่ใน
ระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม บรรลุตำมเป้ำหมำยดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ ที่ตั้งไว้ในระดับ ดี 

   ๒. กิจกรรมที่  ๔ นิเทศ ติดตำมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของครูชั้นอนุบำลปีที่  3        
ด้ำนคณิตศำสตร์ กำรสังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย        
จึงสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมที่ ๔ ดังนี้ 

    ๒.๑ ครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ มีกำรพัฒนำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรรู้ ตำมกรอบ   
กำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์   
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

    ๒.๒ ครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ มีกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรรู้ ตำมกรอบ     
กำรเรียนรู้  และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์  กำรเรียนรู้  บู รณำกำรวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี               
และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

    ๒.๓ เด็กอนุบำลชั้นปีที่ ๓ กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ๔๖๐ คน มีพัฒนำกำร ด้ำนคณิตศำสตร์ 
ตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี      
และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) เรื่อง จ ำนวนและตัวเลข ได้สมวัย 

    ๒.๔ ครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ มีควำมพึงพอใจต่อกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ ตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ บูรณำกำร
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ระดับคุณภำพ มำกที่สุด  

   สรุป ทั้ง ๒ กิจกรรมที่ได้ด ำเนินกำร พบว่ำ ครูปฐมวัย ได้รับกำรพัฒนำและได้รับกำรนิเทศ 
ติดตำม กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ด้ำนคณิตศำสตร์ ตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
จ ำนวน ๑๑๗ คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ ำนวน ๑๕ คน รวม ๑๓๒ คน บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้
จ ำนวน 100 คน 

  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเครือข่ำยขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ อย่ำงบูรณำกำรทุกภำคส่วน โดยสอดคล้องตำมบริบทของพ้ืนที่ 
 ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

   ๔. พัฒนำเครือข่ำยขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ อย่ำงบูรณำกำร
ทุกภำคส่วน โดยสอดคล้องตำมบริบทของพ้ืนที่ 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
  กำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม จึงสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนตำมกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑. กิจกรรมที่ ๕ ประกวด/คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
   มีผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด/คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยจ ำนวน ๒๐ ผลงำน ดังนี้ 
   ๑) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ส ำหรับผู้บริหำร) จ ำนวน ๖ ผลงำน 



ฉ 

 

 

   ๒) ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ (ส ำหรับครูผู้สอน) จ ำนวน ๑๔ ผลงำน 
  ๒. กิจกรรมที่ ๖ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย และนวัตกรรมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
   ได้ก ำเนินกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำร
ศึกษำปฐมวัย และนวัตกรรมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และพิธีมอบโล่รำงวัล เกียรติบัตร วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย โดยบูรณำกำรร่วมกับโครงกำรขับเคลื่อนกำรบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำ   เชิงพ้ืนที่สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค ๑๒ เมื่อวันที่ ๑-๒ กันยำยน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 
   สรุปจำกกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมที่ ๑ - ๖ ท ำให้เกิดกำรพัฒนำเครือข่ำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดกำฬสินธุ์ ด้วยกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วน มีเครือข่ำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย จ ำนวน ๔๒ เครือข่ำย 
 
สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
  ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัด
กำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕  จ ำนวน ๗๐,๐00 บำท มีกำรเบิกใช้จ่ำยจริง ๗๐,๓๘๑ บำท 
 
ข้อค้นพบ 
 1. จำกกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ด้ำนด้ำนคณิตศำสตร์ ตำมกรอบ  
กำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ 
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) พบปัญหำอันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส  โคโรน่ำ  (COVID - 19) คือ  
  1) ปัญหำกำรเรียนรู้ถดถอย (learning loss)  
  2) ปัญหำกำรหลุดออกจำกระบบกำรศึกษำ 
 2. ผู้บริหำรและครู ต้องกำรควำมช่วยเหลือกำรแก้ปัญหำกำรเรียนรู้ถดถอย (learning loss) 
และปัญหำกำรหลุดออกจำกระบบกำรศึกษำ ของเด็กปฐมวัย 
 3. กำรจัดกิจกรรมผ่ำนระบบออนไลน์ ท ำให้บำงกิจกรรมสื่อสำรไม่เข้ำใจ 
 ๔. ผู้บริหำรและครู ต้องกำรให้หน่วยงำนต้นสังกัดนิเทศ ติดตำมผ่ำนระบบออนไลน์อย่ำงต่อเนื่อง 
 ๕. ผู้บริหำร และครูในสถำนศึกษำ และสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย มีวิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) แต่ขำดเทคนิคในกำรน ำเสนอ และกำรเขียนรำยงำนในกำรน ำเสนอผลงำน 
 
ปัญหำ/อุปสรรค 
 1. บุคลำกรบำงส่วนไม่สำมำรถร่วมกิจกรรมแบบบูรณำกำรได้ เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส  
โคโรน่ำ  (COVID - 19) และติดภำระงำน 
 2. กิจกรรมกำรด ำนินงำนตำมโครงกำรไม่สมดุลกับงบประมำณ 
  
แนวทำงกำรแก้ปัญหำ 
 1. นิเทศ ติดตำมออนไลน์ ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Google Meet 
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 2. พัฒนำกำรเขียนรำยงำนในกำรน ำเสนอผลงำนรูปแบบ /วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best 
Practices) ให้ผู้บริหำร และครูที่ได้รับกำรคัดเลือก โดยร่วมประชุมกำรปรับแก้กำรเขียนรำยงำน ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์มีระบบข้อมูลสำรสนเทศผลกำรประเมินตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ของจังหวัดกำฬสินธุ์ เพ่ือน ำไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบกำรวำงแผน
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ต่อไป 

2.  ผู้บริหำร ครู ครูผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง และบุคลำกรทุกหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำปฐมวัย
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของ 4 กระทรวงหลัก สำมำรถจัดกำรศึกษำและประเมิน
ตนเองตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ  

3.  มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือพัฒนำเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ทุกหน่วยงำน ทั้งผู้บริหำร 
ครู ครูผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง และบุคลำกรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

๔.  มีรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ที่หลำกหลำย เพ่ือให้
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยในจังหวัดกำฬสินธุ์ น ำไปเป็นแบบอย่ำงในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้กับเด็ก
ปฐมวัยต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินโครงกำรในระยะต่อไป 
 1.  โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ควรมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และร่วมมือ
กับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่ำงกระทรวง หน่วยงำน และสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย 
 2.  ควรสนับสนุนงบประมำณสมดุลกับกิจกรรมของโครงกำร และควรมีเอกสำรเพ่ิมเติมในกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ เพ่ือควำมสะดวกในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ   
 3. ควรจัดให้มีกิจกรรมคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย แต่ควร
แยกสังกัด เนื่องจำกบริบทของกำรบริหำรจัดกำรแต่ละสังกัดแตกต่ำงกัน   
 ๔. ควรจัดประชุมในระดับภำค เกี่ยวกับกำรก ำหนดกิจกรรมของโครงกำร โดยเฉพำะกิจกรรมคัดเลือก
วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practices) เพ่ือให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และเอ้ือต่อกำรคัดเลือกวิธีปฏิบัติ           
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในระดับภำค 
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ค ำน ำ 
 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 256๕ ภำยใต้แผนบูรณำกำร กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม
และทั่วถึง เพ่ือด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับจังหวัด จ ำนวน
๗๐,๐๐๐ บำท ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ จึงก ำหนดกิจกรรมให้เป็นไปตำมขอบเขตและแนว
ปฏิบัติกำรกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับจังหวัด ดังนี้ คือ 
กิจกรรมที่ ๑ : ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร และกำรเก็บข้อมูลสำรสนเทศเด็กปฐมวัยระดับพ้ืนที่
จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 กิจกรรมที่ ๒ : ประสำนควำมร่วมมือก ำกับ ติดตำมผลกำรประเมิน
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์           
ปีกำรศึกษำ 2564 กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ครูอนุบำลชั้นปีที่ 3 ด้ำนคณิตศำสตร์ 
สำมำรถสังเกต จ ำแนก  และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข 
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ กิจกรรมที่ ๔ : นิเทศ ติดตำมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของครู
ชั้นอนุบำลปีที่ 3  ด้ำนคณิตศำสตร์ กำรสังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ
ได้สมวัย กิจกรรมที่ ๕ : ประกวด และคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
กิจกรรมที่ ๖ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย และนวัตกรรม 
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ทั้งกระทรวง/หน่วยงำนของรัฐ รวมถึง
ภำคเอกชนที่ร่วมจัดกำรศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ๔ กระทรวงหลัก เกิดกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
พัฒนำเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตำมเป้ำประสงค์ ของแผนพัฒนำเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๐) ที่
ก ำหนดให้ “เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำน อย่ำงมีคุณภำพตำมศักยภำพตำมวัย 
และต่อเนื่อง และสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพกำรศึกษำ และสวัสดิกำรสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน”  
  บัดนี้  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมตำมโครงกำรขับเคลื่อน        
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยระดับพื้นที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ ครบทุก
กิจกรรมภำยใต้โครงกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร เพ่ือเป็นแนวทำงใน      
กำรปรับปรุง และพัฒนำเด็กปฐมวัยในจังหวัดกำฬสินธุ์ในปีต่อไป  
 
 

      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
  



ฎ 
สารบัญ 

  หน้า 
บทสรุปของผู้บริหาร ก 
ค าน า ฌ 
สารบัญ ญ 
สารบัญตาราง ฐ 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 หลักการและเหตุผล ๑ 
 วัตถุประสงค์ ๒ 
 เป้าหมายผลผลิต (Output) ๒ 
 ขอบเขตการด าเนินงาน ๓ 
 นิยามศัพท์เฉพาะ ๔ 
 ประโยชน์ที่ได้รับ ๔ 
บทที่ ๒ การด าเนินงาน     ๖ 
 การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๖ 
           1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัด   

       การศึกษาอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รบั 
             การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้  
             ที่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 

๖ 

     2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้ง 
       ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีคุณภาพ   
       ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

๗ 

           3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่ อนการพัฒนาการจัด 
        การศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้อง 

              ตามบริบทของพ้ืนที่ 

๑๐ 

 แผน/ปฏิทินการด าเนินงาน ๒๐ 
 งบประมาณ ๒๐ 
บทที่ ๓ ผลการด าเนินงาน     ๒๑ 
 ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๒๑ 
           1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัด   

       การศึกษาอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รบั 
             การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้  

       ที่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตทีม่ั่นคง เข้มแข็ง 

๒๑ 

     2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้ง 
       ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีคุณภาพ   
       ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
 

๒๔ 



ฏ 
 

สารบัญ 
  หน้า 
           3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด 

        การศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้อง 
        ตามบริบทของพื้นที่ 

๓๕ 

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
บทที่ ๔ สรุปผลการด าเนินงาน ๔๐ 
 สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๔๐ 
 สรุปผลการใชจ้่ายงบประมาณ ๔๓ 
 ข้อคน้พบ  ๔๓ 
 ปัญหาอุปสรรค ๔๓ 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา ๔๔ 
 ประโยชน์ที่ได้รับ ๔๔ 
 ข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการในระยะต่อไป ๔๔ 
ที่ปรึกษาและคณะท างาน ๔๕ 
ภาคผนวก ๔๖ 
 เอกสารและเครื่องมือประกอบการด าเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา 

        ปฐมวัยระดับพ้ืนทีจ่ังหวัดกาฬสินธุ์ 
๔๗ 

 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๘ 
 ค าสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๒๑๔๔/๒๕๖๕ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และ 

       คณะกรรมการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
       ระดบัพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

๕๘ 

 ภาพกิจกรรมที่ ๑  ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการ และการเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
                         เด็กปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

๖๖ 

 ภาพกิจกรรมที่ ๒  ประสานความร่วมมือก ากับ ติดตามผลการประเมินตามมาตรฐาน 
                     สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษา/สถานพัฒนา 
                     เด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564 

๖๗ 

 ภาพกิจกรรมที่ ๓  พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครูชั้นอนุบาล 3 ด้านคณิตศาสตร์  
                           สามารถสังเกต จ าแนก  และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ)  
                           เวลา ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ       

๖๘ 

 ภาพกิจกรรมที่ ๔  นิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูอนุบาลชั้นปีที่ 3  
                        ด้านคณิตศาสตร์ การสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์    
                        (พ้ืนที่/ระยะ) เวลาได้สมวยั 

๗๑ 

 ภาพกิจกรรมที่ ๕ ประกวด/คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ๗๓ 
 ภาพกิจกรรมที่ ๖ แลกเปลี่ยนเรยีนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) การจัดการศึกษา 

                       ปฐมวัย และนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๗๔ 



ฐ 
 

สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตาราง  
       ๑ แสดงปฏิทินการนิเทศ ติดตาม แบบลงพ้ืนที่ ๑๔ 

  ๒ แสดงปฏิทินการนิเทศ ติดตาม แบบออนไลน์ ๑๕ 
  ๓ แสดงแบบประเมนิความพึงพอใจครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีต่อการนิเทศ ติดตาม 

การจัดท าแผน และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ด้วยการบูรณาการ 
ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

๑๗ 

  ๔ แสดงกิจกรรม และระยะเวลาการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด 
การศึกษาปฐมวัยระดับพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒๐ 

  ๕ แสดงผลดูแล พัฒนาจัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย  
(อายุ 3-5 ปี) มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  

๒๒ 

  ๖ แสดงผลการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษา/ 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564 

๒๓ 

  ๗ แสดงร้อยละของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์     
การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์   
(พ้ืนที่/ระยะ) เวลา  

๒๕ 

  ๘ แสดงผลการทดสอบก่อน – หลังการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา 
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติ 
สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๒๕ 

  ๙ แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีต่อการสร้าง 
และพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก  
และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา 

๒๖ 

๑๐ แสดงผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.)  
ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๒๙ 

๑๑ แสดงผลการสังเกตจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบ 
การเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัด 
กาฬสินธุ์ 

๓๐ 

๑๒ แสดงผลการนิเทศ ติดตาม พัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ 
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย 
(สสวท.) เรื่อง จ านวนและตัวเลข 

๓๓ 



ฑ 
 

สารบัญตาราง 
  หน้า 
ตาราง  
     ๑๓ แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีต่อการนิเทศ 

ติดตาม การพัฒนาแผน และการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

๓๔ 

 ๑๔ ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ๓๕ 
 ๑๕ แสดงจ านวนเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๓๘ 

 ๑๖ แสดงการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับ
พ้ืนทีจ่ังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

๓๘ 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

หลักกำรและเหตุผล 

          ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา ภาคบังคับ 
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ  
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ สมกับวัย โดย
ส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๕ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีหน้าที่จัด
การศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มี การอบรมเลี้ยงดู เพ่ิมพูนประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ และจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย อย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการ ของเด็ก
ปฐมวัยที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อน  ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็น ที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอด
ช่วงชีวิต แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยโดยเป้าหมาย คือ เด็กเกิดอย่าง
มีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) และเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
จะต้องสร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแลและการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 SDG040201 ร้อยละของเด็กที่อายุต่ ากว่า 5 ปี ที่มี
พัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย จ าแนกตามเพศ มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ /75 ข้อ อีกท้ัง 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีตัวชี้วัด คือ 
ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80 และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาศึกษาปฐมวัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563) ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 เด็กปฐมวัย
กาฬสินธุ์เข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน กลยุทธ์ 5 พัฒนาสถานศึกษา      
และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษา     
และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
  เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดข้างต้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงบูรการ
แบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานระดับพ้ืนที่ ภายใต้สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน ๙๘๐ แห่ง เด็กปฐมวัย (อายุ ๓-5 ปี) จ านวน ๒7,๙49 คน เป็นฐานข้อมูล   
ในการวางแผนการพัฒนาภายใต้แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ พ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
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วัตถุประสงค ์
          1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษา

อย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 

          2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติพ.ศ. 2561 

          3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย   
ในระดับพ้ืนที่ อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 

 
เป้ำหมำยผลผลิต (Output) 
         เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
            1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษา
ให้พัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  
             2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแห่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
             3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ 
          เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
             1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  
             2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติพ.ศ. 2561 
          เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมศึกษามีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  
อยู่ในระดับ ดี   
          ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรต่อกำรปิดช่องว่ำงของเป้ำหมำย (project's contribution to 
target gap) 
  เด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยในระดับดีทุกด้าน และมีความพร้อม
เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
       ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
  1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ทุกคนได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัด 
การศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  
  2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
     3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จ านวน 
100 คน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามี
ส่วนร่วม ในการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย อย่างบูรณาการ  
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        กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
              1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    2. ผู้บริหาร คร ูผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
    3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ทุกสังกัด ได้แก่ ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์, ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
กาฬสินธุ์, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์, ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
๒, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์,  และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 
ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ได้ด าเนินการภายใต้ขอบเขต โดยได้ก าหนดกิจกรรมของ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ พ้ืนที่ในการด าเนินงานของโครงการ และระยะเวลา
ด าเนินการดังนี้   
  1. กิจกรรมของโครงกำร 
   การด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ได้ก าหนดกิจกรรมตามกรอบและแนวปฏิบัติ     
ตามแนวทางการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๕ จ านวน ๖ กิจกรรม ดังนี้ คือ  
   กิจกรรมที่ ๑ : ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการ และการเก็บข้อมูลสารสนเทศเด็ก
ปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565    
 กิจกรรมที่ ๒ : ประสานความร่วมมือก ากับ ติดตามผลการประเมินตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564 
   กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครูอนุบาลชั้นปีที่ 3 ด้านคณิตศาสตร์ 
สามารถสังเกต จ าแนก  และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข  
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ    
 กิจกรรมที่ ๔ : นิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 3     
ด้านคณิตศาสตร์ การสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย 
   กิจกรรมที่ ๕ : คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
   กิจกรรมที่ ๖ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) การจัดการศึกษา
ปฐมวัย และนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
   ๒. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
    1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    2. สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    3. ผู้บริหาร คร ูผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
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    4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพ้ืนที่ทุกสังกัด ได้แก่ ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์, ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
กาฬสินธุ์, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์, ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
๒, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์,  และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
  ๓. พื้นที่ในกำรด ำเนินงำน ได้แก่ 
       ๓.1 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  
    3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
    4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
    5) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    6) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    7) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    ๘) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    ๙) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์/เทศบาลต าบล/องค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๓.2 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ๔. ระยะเวลำด ำเนินกำร พฤศจิกายน 256๔ - กันยายน 256๕ 
   
นิยำมศัพท์เฉพำะ  
     สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง สถานที่ รับดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์ เรียนรู้            
และการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
     เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กซึ่งมีอายุ 3-6 ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
     ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น  หมายถึง ผ่านการประเมินพัฒนาการสมวัยระดับ 1 ขึ้นไป ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
              การสร้างการรับรู้ หมายถึง รูปแบบ/ แนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้วยการประชุม   
เชิงปฏิบัติการ และการใช้ระบบออนไลน์  
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีระบบข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป 
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2.  ผู้บริหาร ครู ครูผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง และบุคลากรทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัย
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ 4 กระทรวงหลัก สามารถจัดการศึกษาและประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

3.  การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน ผู้บริหาร ครู ครูผู้ดูแลเด็กหรือครูพ่ีเลี้ยง 
ผู้ปกครอง และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๔.  มีรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่หลากหลาย เพ่ือให้
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ น าไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับเด็ก
ปฐมวัยต่อไป 
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บทที่ ๒ 
 

การด าเนินงาน 
  
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ก ำหนดกิจกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ตำมกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย       
ในระดับพ้ืนที่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ให้เป็นไป 
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร โดยปรับตำมเหมำะสม ของสภำพและบริบทของจังหวัด
กำฬสินธุ์ ด้วยกำรก ำหนดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน ตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

    1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับกำรดูแลและพัฒนำด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสม และเต็มตำมศักยภำพ รวมทั้งได้รบักำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย 
อำรมณ์ สังคม สติปัญญำ และทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 

            2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. 2561 

            3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเครือข่ำยขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ อย่ำงบูรณำกำรทุกภำคส่วน โดยสอดคล้องตำมบริบทของพ้ืนที่ 

 
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมี
มาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง เข้มแข็ง  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ก ำหนดกำรจัดกิจกรรม จ ำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  กิจกรรมที่ ๑ ประชุมหัวหน้ำหน่วยงำนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบงำน

ปฐมวัยของจังหวัดกำฬสินธุ์  
  กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรประเมินสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก

ปฐมวัยแห่งชำติ 
 

       ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  1. เด็กปฐมวัย (อำยุ 3-5 ปี) ทุกคนได้รับกำรดูแล พัฒนำ จัดประสบกำรณ์เรียนรู้ และจัด 
กำรศึกษำให้มีพัฒนำกำรสมวัยในทุกด้ำน  
  2. ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย มีคุณภำพระดับผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้น
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. 2561  
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กิจกรรมที่ ๑ ประชุมหัวหน้ำหน่วยงำนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบงำนปฐมวัย
ของจังหวัดกำฬสินธุ์ ผ่ำนระบบออนไลน์ Google Meet 

  กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ๒๕ คน ได้แก่  
 ๑) กลุ่มผู้บริหำร ได้แก่ ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์, ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑, เขต ๒ และเขต ๓, ท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์, พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำฬสินธุ์, นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์, ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
กำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล,ประธำนคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์, 
นำยกเทศมนตรีเมืองกำฬสินธุ์ รวม จ ำนวน ๑๐ คน                               

     ๒) กลุ่มผู้รับผิดชอบงำนปฐมวัย ได้แก่ ศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ - ๓, ส ำนักงำนเทศบำลเมือง
กำฬสินธุ์, เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์, 
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำฬสินธุ์, ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์
, และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล, รวม จ ำนวน ๑๕ คน 

  เวลำ สถำนที่ : วันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมมิตรภำพ ชั้น ๒ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์  
 กิจกรรมที่ ๒ : ประสำนควำมร่วมมือก ำกับ ติดตำมผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยแห่งชำติของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ปีกำรศึกษำ 2564 ผ่ำน
ระบบออนไลน์ Google Meet 

กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ๒๕ คน ได้แก่  
 ๑) กลุ่มผู้บริหำร ได้แก่ ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์, ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑, เขต ๒ และเขต ๓, ท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์, พัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำฬสินธุ์, นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์, ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
กำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล,ประธำนคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์, 
นำยกเทศมนตรีเมืองกำฬสินธุ์ รวม จ ำนวน ๑๐ คน                               

     ๒) กลุ่มผู้รับผิดชอบงำนปฐมวัย ได้แก่ ศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ - ๓, ส ำนักงำนเทศบำลเมือง
กำฬสินธุ์, เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์, 
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำฬสินธุ์, ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์
, และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล, รวม จ ำนวน ๑๕ คน 

  เวลำ สถำนที่ : วันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมมิตรภำพ ชั้น ๒ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์  

 
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน   

ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนา   
เด็กปฐมวัยแห่งชาติพ.ศ. 2561  

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ก ำหนดกำรจัดกิจกรรม จ ำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
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 กิจกรรมที่ ๓ พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ครูอนุบำลชั้นปีที่ 3 ด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถ
สังเกต จ ำแนก  และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่  3.5.2 ข         
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
 กิจกรรมที่  ๔  นิ เทศ ติดตำมกำรจัดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้  ของครูอนุบำลชั้นปีที่  3                
ด้ำนคณิตศำสตร์ กำรสังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย 

  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
   3. ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน 

จ ำนวน 100 คน ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีควำมตระหนักและ
เข้ำมำมีส่วนร่วม ในกำรดูแลพัฒนำและจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวัย อย่ำงบูรณำกำร 
 กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ครูชั้นอนุบำล 3 ด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถ
สังเกต จ ำแนก  และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่  3.5.2 ข  
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ  
  กิจกรรมที่ ๓ ได้ด ำเนินกิจกรรมด้วยกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้วยกำรบูรณำกำรตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครู
ปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ โดยแบ่งกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำว ออกเป็น ๓ จุด ดังนี้  

จุดที่ ๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒  
  กลุ่มเป้าหมาย จ ำนวน ๔๐ คน ได้แก ่
  ๑) ครูปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์ 

จ ำนวน ๓ โรงเรียน ๆ ละ ๓ คน รวม จ ำนวน ๙ คน  
  ๒) ครปูฐมวัย สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ จ ำนวน 

๓๑ โรงเรียน ๆ ละ ๑ คน รวม จ ำนวน ๓๑ คน 
   ๓) บุคลำกรที่เก่ียวข้องได้แก่ วิทยำกร ศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

กำฬสินธุ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ - ๓, ส ำนักงำนเทศบำลเมือง
กำฬสินธุ์, เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์, 
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำฬสินธุ์, ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์
, ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำฬสินธุ์ปัญญำนุกูล  รวม 
จ ำนวน ๑๕ คน 

 เวลา สถานที่ : วันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยำคม 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ อ ำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกำฬสินธุ์                           

จุดที่ ๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓  
 กลุ่มเป้าหมาย จ ำนวน ๔๐ คน ได้แก ่
  ๑) ครูปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์  

จ ำนวน ๒ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน รวม จ ำนวน ๔ คน 
  ๒) ครูปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน ๑ 

โรงเรียน จ ำนวน ๓ คน    
  ๓) ครูปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓        

จ ำนวน ๓๐ โรงเรียน ๆ ละ ๑ คน รวม จ ำนวน ๓๐ คน 
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  ๔) บุคลำกรที่เก่ียวข้องได้แก่ วิทยำกร ศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ - ๓, ส ำนักงำนเทศบำลเมือง
กำฬสินธุ์, เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์, 
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำฬสินธุ์ , ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัด
กำฬสินธุ์ และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ รวม จ ำนวน ๑๕ คน 

 เวลา สถานที่ : วันที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมหยำดผึ้ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ อ ำเภอเมืองห้วยผึ้ง จังหวัดกำฬสินธุ์                           

จุดที่ ๓ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑  
      กลุ่มเป้าหมาย จ ำนวน ๔๐ คน ได้แก ่
  ๑) ครูปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์  

จ ำนวน ๓ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน รวม จ ำนวน ๖ คน 
  ๒) ครูปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน ๒ 

โรงเรียน ๆ ละ ๓ คน รวม จ ำนวน ๖ คน   
  ๓) ครูปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓        

จ ำนวน ๒๕ โรงเรียน ๆ ละ ๑ คน รวม จ ำนวน ๒๕ คน 
  ๔) บุคลำกรที่เก่ียวข้องได้แก่ วิทยำกร ศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

กำฬสินธุ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ - ๓, ส ำนักงำนเทศบำลเมือง
กำฬสินธุ์, เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์, 
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำฬสินธุ์ , ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัด
กำฬสินธุ์ และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ รวม จ ำนวน ๑๕ คน 

 เวลา สถานที่ : วันที่ ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโปงลำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์                           

 กิจกรรมที่ ๔ นิเทศ ติดตำมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของครูอนุบำลชั้นปีที่ 3 ด้ำน 
คณิตศำสตร์ กำรสังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำได้สมวัย 

 กลุ่มเป้าหมาย จ ำนวน ๑๑๗ คน ได้แก่  
   ๑) ครูปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ จ ำนวน 
๒๔ คน นิเทศ ติดตำมแบบลงพ้ืนที่ จ ำนวน ๑ คน และนิเทศ ติดตำมแบบออนไลน์ จ ำนวน ๒๓ คน    
        ๒) ครูปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ จ ำนวน 
๒๘ คน นิเทศ ติดตำมแบบออนไลน์ จ ำนวน ๒๘ คน    
   ๓) ครูปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ จ ำนวน 
๒๙ คน นิเทศ ติดตำมแบบลงพ้ืนที่ จ ำนวน ๓ คน และนิเทศ ติดตำมแบบออนไลน์ จ ำนวน ๒๖ คน    
      ๔) ครูปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน ๙ คน 
นิเทศ ติดตำมแบบลงพื้นที่ จ ำนวน ๓ คน และนิเทศ ติดตำมแบบออนไลน์ จ ำนวน ๖ คน    
   ๕) ครูปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์ 
จ ำนวน ๒๐ คน นิเทศ ติดตำมแบบลงพ้ืนที่ จ ำนวน ๘ คน และนิเทศ ติดตำมแบบออนไลน์ จ ำนวน ๑๒ คน    

 
    เวลา สถานที่ : นิเทศ ติดตำมแบบลงพ้ืนที ่จ ำนวน ๒ ครั้ง  
         - ครั้งที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
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           - ครั้งที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๒๐-๒๒กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
          นิเทศ ติดตำมแบบออนไลน์ จ ำนวน ๓ ครั้ง  

         - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
           - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 

         - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ 
       
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพื้นที่ อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่  
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ก ำหนดกำรจัดกิจกรรม จ ำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ ๕ ประกวด/คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
  กิจกรรมที่ ๖ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) กำรจัด กำรศึกษำปฐมวยั 
และนวัตกรรมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
   ๔. พัฒนำเครือข่ำยขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ อย่ำง

บูรณำกำรทุกภำคส่วน โดยสอดคล้องตำมบริบทของพ้ืนที่ 
    กลุ่มเป้าหมาย ครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ในสังกัด 

    ๑) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1  
    ๒) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ 
    ๓) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
    ๔) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์ 
    ๕) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์ 
    ๖) ส ำนักงำนบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 
   เวลา สถานที่ :  
     - ประกวด/คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
ระหว่ำงวันที่ ๑-๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมมิตรภำพ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์                           
    - แลกเปลี่ยนเรียนรู้วธิีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) กำรจัด กำรศึกษำปฐมวัย และ
นวัตกรรมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ระหว่ำงวันที่ ๑-๒ กันยำยน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์  อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์ จังหวัดกำฬสินธุ์                           

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 กิจกรรมท่ี ๑ : ประชุมหัวหน้ำหน่วยงำนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบงำนปฐมวัย
ของจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้ด ำเนินกิจกรรมตำมข้ันตอน ดังนี้ 
   1. ศึกษำขอบเขตกิจกรรมของโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ระดับพ้ืนทีจ่ังหวัดกำฬสินธุ์ 
   ๒. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ ส ำหรับกำรประชุม 
   ๓. ประสำนและเชิญกลุ่มเป้ำหมำย ร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ 

  ๔. จัดประชุมหัวหน้ำหน่วยงำนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบงำนปฐมวัยของ
จังหวัดกำฬสินธุ์ หัวหน้ำหน่วยงำน ส่วนรำชกำร ที่มีสถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย และบุคลำกรที่
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รับผิดชอบงำนปฐมวัย ในจังหวัดกำฬสินธุ์ เพ่ือชี้แจงกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมของโครงกำร เมื่อวันที่ ๒๗ 
มกรำคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมมิตรภำพ ชั้น ๒ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบ
งำนปฐมวัย 1) มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 - 3    
3) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์ 4) ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัดกำฬสินธุ์ 5) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์ 6) ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ ๗) เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ ๘) ส ำนักงำนบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 
  ๕. บันทึกกำรประชุม สรุป และรำยงำนกำรประชุมต่อศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์และ
หัวหน้ำหน่วยงำนและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง 
  

กิจกรรมที่ ๒ : ประสำนควำมร่วมมือก ำกับ ติดตำมผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยแห่งชำติของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ปีกำรศึกษำ  2564       
ได้ด ำเนินกิจกรรมตำมข้ันตอน ดังนี้ 
   1. ศึกษำขอบเขตระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศปฐมวัย ของกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 
   ๒. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ ส ำหรับกำรประชุม 
   ๓. ประสำนและเชิญกลุ่มเป้ำหมำย ร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ 

  ๔. จัดประชุมหัวหน้ำหน่วยงำนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบงำนปฐมวัยของ
จังหวัดกำฬสินธุ์ หัวหน้ำหน่วยงำน ส่วนรำชกำร ที่มีสถำนศึกษำและสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย           
และบุคลำกรที่รับผิดชอบงำนปฐมวัย ในจังหวัดกำฬสินธุ์ เพ่ือชี้แจงกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมของ
โครงกำร เมื่อวันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมมิตรภำพ ชั้น ๒ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงำนปฐมวัย 1) มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์  เขต 1 - 3 3) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์            
4) ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำฬสินธุ์ 5) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จังหวัดกำฬสินธุ์ 6) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ ๗) เทศบำลเมือง
กำฬสินธุ์ ๘) ส ำนักงำนบริหำรกำรศึกษำพิเศษ เพ่ือก ำหนดกำรรำยงำนผลกำรประเมินสถำนศึกษำ      
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
  ๕. รวบรำยงำนกำรประเมินตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ โดยคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน ตำมค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร และคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อน    
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕   
  ๖. สรุปข้อมูลพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (เด็ก 3 -๕ ปี) ปีกำรศึกษำ 256๔ ตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติเป็นภำพรวมในระดับจังหวัด 
     ๗. จัดท ำเอกสำรรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-๕ ปี) ปีกำรศึกษำ 
256๔ ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ระดับจังหวัด 
     ๘. รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย (เด็ก 3-๕ ปี) ปีกำรศึกษำ 256๔    
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติระดับจังหวัด ต่อคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ และคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ (กศจ.) เพ่ือทรำบ และน ำส่งส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค ๑๒ 
     ๙. เผยแพร่รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ระดับพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ต่อหน่วยงำนกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้อง 
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 กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ครูอนุบำลชั้นปีที่ 3 ด้ำนคณิตศำสตร์ 

สำมำรถสังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข  
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ได้ด ำเนินกิจกรรมตำมข้ันตอน ดังนี้ 

  ๑. จัดท ำค ำสั่งจังหวัดกำฬสินธุ์ ที่ ๒๑๔๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
และคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัด
กำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ ซึ่งประกอบด้วย 
   ๑) คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ได้แก่ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ , รองผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดกำฬสินธุ์ ที่ก ำกับดูแลด้ำนกำรศึกษำ, ท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์, พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดกำฬสินธุ์ , นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ , นำยกเทศมนตรีเมืองกำฬสินธุ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑,  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒, ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์ เขต ๓, ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์, รองศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์, ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  
   ๒) คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ได้แก่ ผู้แทนครู ครูผู้ดูแลเด็ก กลุ่มที่ ๑ พ้ืนที่อ ำเภอเมือง
กำฬสินธุ์ อ ำเภอกมลำไสย อ ำเภอสหัสขันธ์ อ ำเภอดอนจำน อ ำเภอสำมชัย และอ ำเภอร่องค ำ, ผู้แทนครู 
ครูผู้ดูแลเด็ก กลุ่มที่ ๒ พ้ืนที่อ ำเภอ  ยำงตลำด อ ำเภอฆ้องชัย อ ำเภอท่ำคันโท อ ำเภอห้วยเม็ก และ
อ ำเภอหนองกุงศรี และผู้แทนครู ครูผู้ดูแลเด็ก กลุ่มที่ ๓ พ้ืนที่อ ำเภอเขำวง อ ำเภอกุฉินำรำยณ์ อ ำเภอ
นำคู อ ำเภอห้วยผึ้ง อ ำเภอนำมน อ ำเภอค ำม่วง และอ ำเภอสมเด็จ 
   ๓) คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม และฝ่ำยเลขำนุกำร ประกอบด้วย ศึกษำนิเทศก์ 
ผู้รับผิดชอบงำนปฐมวัยของหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ , 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑, ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์, 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒,ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์, 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  เขต ๓, ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ ,
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์, ส ำนักงำนเทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ และส ำนักงำน
พัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ และส ำนักงำนบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 

  ๒. ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย ส ำหรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์    
กำรเรียนรู้ ครูอนุบำลชั้นปีที่ 3 ด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต จ ำแนก  และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ 
(พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
   ๓. ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ ส ำหรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้ ครูอนุบำลชั้นปีที่ 3 ด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติ
สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
   ๔. ประสำนและขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกร ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์
ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
   ๕. ประสำน เรียนเชิญวิทยำกร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพ่ือวำงแผนกำรจัดประชุม       
เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ครูอนุบำลชั้นปีที่ 3 ด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต 
จ ำแนก  และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข ตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
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   ๖. ประสำน เรียนเชิญหน่วยงำนและสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม 
เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ครูอนุบำลชั้นปีที่ 3 ด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต 
จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข ตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 
  ๗. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ครูอนุบำลชั้นปีที่  3         
ด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต จ ำแนก  และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย     
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ โดยแบ่งออกเป็น ๓ จุด ดังนี้  

  จุดที่ ๑ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑  
  จุดที่ ๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓  

  จุดที่ ๓ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒  
     ๘. ประเมินควำมพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ที่มีต่อประชุมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ครูอนุบำลชั้นปีที่  3 ด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต จ ำแนก               
และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข ตำมมำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ   
  ๙. สรุปผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ครูอนุบำลชั้นปี  
ที่ 3 ด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ได้
สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ   
     ๑๐. จัดท ำเอกสำรรำยงำนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
ครูอนุบำลชั้นปีที่ 3 ด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/
ระยะ) เวลำ ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ต่อศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ ศึกษำธิกำรภำค ๑๒ คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ และคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
 
 กิจกรรมที่  ๔ : นิ เทศ ติดตำมกำรจัดประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้  ของครูอนุบำลชั้นปีที่  3               
ด้ำนคณิตศำสตร์ กำรสังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำได้สมวัย ได้ด ำเนิน
กิจกรรมตำมขั้นตอน 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.)   
  ๓. ประสำนคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ของครู
ปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ตำมค ำสั่งจังหวัดกำฬสินธุ์ที่ ๒๑๔๔/๒๕๖๕ เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
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ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ และขออนุญำตหน่วยงำนต้นสังกัด 
   ๔. ประสำนครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ และสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย ตำมปฏิทินกำรนิเทศ 
ติดตำม 
  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  
  ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม จ ำนวน ๒ รูปแบบ คือ กำรนิเทศ ติดตำมแบบลงพ้ืนที่ และ   
กำรนิเทศ ติดตำม แบบนิเทศออนไลน์ โดยมีกำรนิเทศ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ นิเทศ ติดตำมแบบลงพ้ืนที่ 
ระหว่ำงวันที่  ๒๐- ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ นิเทศ ติดตำมแบบลงพ้ืนที่ ระหว่ำงวันที่  ๒๐ - ๒๒ 
กรกฎำคม ๒๕๖๕  มีผู้รับกำรนิเทศ จ ำนวน ๑๕ คน ปฏิทินกำรนิเทศ ติดตำม แสดงดังตำรำง ๑ 
 
ตำรำง ๑ แสดงปฏิทินกำรนิเทศ 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. 

 
  ๗. นิเทศออนไลน์  กำรจัดท ำแผน และกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  ด้ำนคณิตศำสตร์           
ด้วยกำรบูรณำกำรตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

   ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม จ ำนวน ๒ รูปแบบ คือ กำรนิเทศ ติดตำมแบบลงพ้ืนที่ และกำรนิเทศ 
ติดตำม แบบนิเทศออนไลน์ โดยมีกำรนิเทศ ๒ ครั้ง ครั้งที่  ๑ วันที่  ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕ มีผู้รับนิเทศ        
จ ำนวน ๖๐ คน ครั้งที่ ๒ นิเทศ ติดตำมแบบลงพ้ืนที่ ระหว่ำงวันที่  ๒๐- ๒๒ กรกฏำคม ๒๕๖๕ มีผู้รับนิเทศ 
จ ำนวน ๑๕ คน นิเทศออนไลน์ วันที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๕ มีผู้รับนิเทศ จ ำนวน ๔๕ คน  ปฏิทินกำรนิเทศ 
ติดตำม แสดงดังตำรำง ๒ 
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ตำรำง ๒ แสดงปฏิทินกำรนิเทศ ติดตำม แบบออนไลน์ 

วัน/เดือน/ปี 
เวลา โรงเรียน สังกัด 

ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 
๒๓ 2๖ ๑๓.00 - 1๖.๓0 น. ๑. เพ่ิมพูนวิทยำคมกำฬสินธุ์ เอกชน 

มิถุนำยน กรกฎำคม  ๒. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสะอำด อปท. 
๒๕๖๕ ๒๕๖๕  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 
   ๘. ถ้ ำปลำวิทยำยน สพป.กส.๑ 
   ๙. โป่งเชือกศึกษำสถำน สพป.กส.๑ 
   ๑๐. นำมูลวิทยำคำร สพป.กส.๑ 
   ๑๑. ดอนยูงรำษฎร์ประดิษฐ์วิทยำคำร สพป.กส.๑ 
   ๑๒. ธนบุรีโคกสีหนองเต่ำวิทยำยน 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 
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ตำรำง (ต่อ) 
วัน/เดือน/ปี 

เวลา โรงเรียน สังกัด 
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 

๒๓ 2๖ ๑๓.00 - 1๖.๓0 น. ๓๔. อุ่มเม่ำวิทยำ สพป.กส.๒ 
มิถุนำยน กรกฎำคม  ๓๕. ยำงอู้มวิทยำคำร สพป.กส.๒ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๕  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 
   ๔๑. อนุบำลสำยใยรัก 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งคลอง 
อปท. 

   ๔๒. บ้ำนดินจี่ 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 
   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 
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ตำรำง (ต่อ) 
วัน/เดือน/ปี 

เวลา โรงเรียน สังกัด 
ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 

๒๓ 2๖ ๑๓.00 - 1๖.๓0 น. ๖๖. ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยำสรรพ์ สพป.กส.๓ 
มิถุนำยน กรกฎำคม  ๖๗. ค ำบงพิทยำคม สพป.กส.๓ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๕    

     
๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕  ติดตำมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย  

 
  ๘. ประเมินควำมพึงพอใจครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ที่มีต่อกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดท ำแผน 
และกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้วยกำรบูรณำกำรตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.)  
  ประเมินควำมพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ที่มีต่อกำรนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำ
แผน และกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ ตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำง
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย 
(สสวท.) โดยมีสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน ๙ แห่ง ครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ (ผู้รับกำรนิเทศ) 
จ ำนวน ๑๕ คน เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ แบบประเมินควำมพึงพอใจ แสดงดังตำรำง ๓ 
 
ตำรำง ๓ แสดงแบบประเมินควำมพึงพอใจครูปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ที่มีต่อกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดท ำแผน  
              และกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้วยกำรบูรณำกำรตำมกรอบกำรเรียนรู้          
              และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์        
              ในระดับปฐมวัย (สสวท.)  

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับควำมคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. มีกำรวำงแผนกำรนิเทศ      
2. ด ำเนินกำรนิเทศปฏิบัติตำมก ำหนดในปฏิทิน      
3. มีกำรนัดหมำยกำรนิเทศ ขอบเขตกำรนิเทศล่วงหน้ำ      
4. ด ำเนินกำรนิเทศตำมเวลำที่ก ำหนด      
5 มีเครื่องมือในกำรนิเทศ      
๖. รูปแบบกำรนิเทศ เทคนิค วธิีกำรนิเทศเหมำะสม เป็นกัลยำณมิตร          
๗. ควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องที่นิเทศ           
๘. ขั้นตอนของกำรนิเทศเหมำะสม               
๙. นิเทศตรงกับควำมต้องกำรสำมำรถน ำข้อเสนอแนะแนวไปปฏิบัติได้          
๑๐. ผู้นิเทศยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้รับกำรนิเทศ                    
๑1 มีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรนิเทศ                        
๑2 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำงำน                         
๑3 ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรนิเทศ ติดตำม                           
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ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับควำมคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
๑4 สำมำรถน ำผลกำรนิเทศไปปฏิบัติได้                               
๑๕. มีแรงบันดำลใจและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน                               

รวม      
เฉลี่ย      

 
 ๙. สรุปกำรด ำเนินกิจกรรมกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ด้ำนคณิตศำสตร์ด้วย
บูรณำกำรตำมกรอบกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศำสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
 
 กิจกรรมที่ ๕ คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ได้ด ำเนิน
กิจกรรมตำมขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
       1. วำงแผนกำรด ำเนินงำนและก ำหนดกรอบกิจกรรม แนวทำงกำรด ำเนินงำน จัดท ำคู่มือ
คัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
   ๒. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำนกำรคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) 
กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
   ๓. ประกำศกำรคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย จ ำนวน 2 ผลงำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย (ส ำหรับผู้บริหำร) 
และ 2) ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย (ส ำหรับครูผู้สอน)  
  ๔. ประสำน ประชำสัมพันธ์ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกำรคัดเลือกรูปแบบ/วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
  ๕. รวบรวมรำยงำนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
  ๖. ประสำนคณะกรรมกำรคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practices)       
กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
    ๗. ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกวดและคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ส ำหรับผู้บริหำร) ด้ำนกำรจัด
ประสบกำรณก์ำรเรียนรู้ (ส ำหรับครูผู้สอน)  
   ๘. ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ  (Best Practices)         
กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ส ำหรับผู้บริหำร) ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์    
กำรเรียนรู้ (ส ำหรับครูผู้สอน) วันที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
   ๙. แจ้งหน่วยงำนต้นสังกัด และประสำนผู้บริหำร ครู ที่ส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือกน ำ
ผลงำนมำน ำเสนอต่อหน้ำคณะกรรมกำร ในวันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ที่ห้องประชุมมิตรภำพ ชั้น ๒ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  
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  ๑๐. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกวดและคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ส ำหรับผู้บริหำร) ด้ำนกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ (ส ำหรับครูผู้สอน) วันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๖๕ และประกำศผลกำรคัดเลือก วันที่ 
๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
      ๑๑. สรุปผลกำรคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด ประกำศผลกำรคัดเลือกผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
พร้อมทั้งแจ้งผลกำรคัดเลือกไปยังหน่วยงำนต้นสังกัด และผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับทรำบ 

   ๑๒. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ร่วมกับอำจำรย์มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 
ผู้บริหำร ครู ที่ ได้รับกำรคัดเลือก ร่วมกันปรับ แก้ไข รูปแบบรำยงำนวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best 
Practices) และจัดส่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑๒ เพ่ือรับกำรคัดเลือกในระดับภำค ต่อไป 
  ๑๓. มอบโล่รำงวัลให้กับผู้บริหำร ครูที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภำค และ
มอบเกียรติบัตร ให้กับผู้บริหำร ครู ที่ส่งผลงำนเพ่ือเข้ำรับกำรประกวดและคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ระดับจังหวัด 
  ๑๔. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
 เวลา สถานที่ :  
   ๑) วันที่ ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๕ ประกำศกำรคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ (ส ำหรับผู้บริหำร) และด้ำนกำร
จัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ (ส ำหรับครูผู้สอน)  
   ๒) วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ก ำหนดส่งรำยงำนรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย ที่กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำฬสินธุ์ 
   ๓) วันที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมกำรคัดเลือก ณ ห้องประชุมมิตรภำพ 
ชั้น ๒ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
   ๔) วันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ประกวดและคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมมิตรภำพ ชั้น ๒ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
   ๕) วันที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ประกำศผลกำรคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
 
 กิจกรรมที่ ๖ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย  
และนวัตกรรมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ได้ด ำเนินกิจกรรมตำมข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑. ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยน ำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)   
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
  ๒. ก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่น ำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
  ๓. ประสำนและขอควำมอนุเครำะห์สถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
  ๔. ประสำน และเรียนเชิญผู้บริหำรและครูที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ น ำผลงำนมำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
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  ๕. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
  ๖. ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
  ๗. สรุป รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)       
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
 เวลา สถานที ่: ระหว่ำงวันที่ ๑ - ๒ กันยำยน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 
    
แผน/ปฏิทินการด าเนินงาน 

 โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยระดับพื้นท่ีจังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ก ำหนดกิจกรรมและระยะเวลำด ำเนินงำน ดังนี้ 

ตำรำง ๔ แสดงกิจกรรม และระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
            ปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
1 จัดท ำโครงกำร/ขอควำมเห็นชอบโครงกำร มกรำคม 256๕ 
2 แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินงำนตำมโครงกำร มกรำคม 256๕ 
3 กิจกรรมที่ ๑ : ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร และกำรเก็บข้อมูล

สำรสนเทศเด็กปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
กุมภำพันธ์ 256๕ 

4 กิจกรรมที่ ๒ : ประสำนควำมร่วมมือก ำกับ ติดตำมผลกำรประเมินตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติของสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยจังหวัดกำฬสินธุ์ ปีกำรศึกษำ 2564 

มีนำคม 256๕ 

5 กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ครูอนุบำลชั้นปีที ่3  
ด้ำนคณิตศำสตร์ สำมำรถสังเกต จ ำแนก  และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติสัมพันธ์ 
(พ้ืนที่/ระยะ) เวลำ ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยแห่งชำต ิ  

เมษำยน 256๕ 

6 กิจกรรมที่ ๔ : นิเทศ ติดตำมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ของครูอนุบำล   
ชั้นปีที ่3  ด้ำนคณิตศำสตร์ กำรสังเกต จ ำแนก และเปรียบเทียบ จ ำนวน มิติ
สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลำได้สมวัย 

มิถุนำยน - สิงหำคม 
256๔ 

7 กิจกรรมที่  ๕ : คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practices) กำรจัด 
กำรศึกษำปฐมวัย 

กรกฎำคม 256๔ 

8 กิจกรรมที่  ๖  : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ  (Best Practices)       
กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย และนวัตกรรมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 

กันยำยน 256๕ 
 

๙ จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดกำฬสินธุ์ 

กันยำยน 256๕ 
 

๑๐ รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรเสนอผู้บริหำร หน่วยงำน กันยำยน 256๕ 
งบประมาณ 
 โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ ำนวน ๗๐,๐๐๐ บำท 
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บทที่ ๓ 
 

ผลการด าเนินงาน 
  
 การด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนทีจ่ังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะผู้จัดท าขอรายงานผลการด าเนินงาน เป็น ๒ สว่น ดังนี ้
  1.  ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  2.  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
   
ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ผลการด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ผู้จัดท าจึงรายงานผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ดังนี้ 

   1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษา
อย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 

            2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้ ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติพ.ศ. 2561 

            3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพ้ืนที่ อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 

 
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่ างมี
มาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง เข้มแข็ง   
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก าหนดการจัดกิจกรรมไว้ในโครงการ จ านวน ๒ 

กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบงานปฐมวัย
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมที่ ๒ ประสานความร่วมมือก ากับ ติดตามผลการประเมินตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ทุกคนได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัด  
การศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  
  2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
  กิจกรรมที่ด าเนินการ 

  กิจกรรมที่ ๑ ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบงานปฐมวัย
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๒๕ คน 
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  กิจกรรมที่ ๒ ประสานความร่วมมือก ากับ ติดตามผลการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา  2564         
กับคณะท างานตามค าสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๒๑๔๔/256๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
จ านวน ๙๕ คน 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินกิจกรรม ผู้จัดท ารายงาน รายงานตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 

  1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ทุกคนได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัด 
การศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  
  2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561  

  จากการจัดกิจกรรมที่ ๑ ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบ
งานปฐมวัยของจังหวัดกาฬสินธุ์  และการจัดกิจกรรมที่  ๒ ประสานความร่วมมือก ากับ ติดตามผล          
การประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด
กาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564  

 ผลการดูแล พัฒนาจัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย  (อายุ 3-5 ปี)         
ใหม้ีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน แสดงดังตาราง ๕ 
 
ตาราง ๕ แสดงผลดูแล พัฒนาจัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)          
            มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  
 

ชื่อหน่วยงาน/สังกัด 
 

จ านวนสถาน
พัฒนาเด็ก

ปฐมวัย (แห่ง) 

จ านวน 
เด็กปฐมวัย 
(อ.๑-อ.๓) 

รวมจ านวนเด็กปฐมวัย 
อ ๑ - อ.๓ (คน) 

จ านวนเด็กอนุบาล ๓ 
ที่จบการศึกษาระดับ

ปฐมวัย (คน) สมวัย ไม่สมวัย 
รวม สพฐ. ๔๙๑ ๑๒,๕๘๖ ๑๒,๕๘๖ - ๑๒,๕๘๖ 
- สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ๑๕๘ ๓,๗๐๕ ๓,๗๐๕ - ๓,๗๐๕ 
- สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ๑๖๓ ๔,๕๐๗ ๔,๕๐๗ - ๔,๕๐๗ 
- สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ๑๗๐ ๔,๓๗๔ ๔,๓๗๔ - ๔,๓๗๔ 
รวม อปท. ๔๔๓ ๘,๕๑๑ ๘,๕๐๘ ๓ ๘,๕๑๑ 
รวมสช. ๔๕ 6,841 6,841 - 6,841 
รวมพม. ๑ ๑๑ ๑๑ - ๑๑ 

รวม ๙๘๐ ๒๗,๙๔๙ ๒๗,๙๔๖ ๓ ๒๗,๙๔๙ 
ร้อยละ - - ๙๙.๙๙ ๐.๐๑ - 

    จากตาราง ๕ ผลการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย      
(อายุ 3-5 ปี) จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีพัฒนาการสมวัย พบว่า เด็กมีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๒๗,๙๔๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ เด็กมีพัฒนาการไม่สมวัย จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ จากเด็กอนุบาลชั้น  
ปีที ่๑-๓ จ านวน ๒๗,๙๔๙ คน ในสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งหมด จ านวน ๙๘๐ แห่ง  
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ผลการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงดังตาราง ๖ 

ตาราง ๖ แสดงผลการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษา/สถาน 
            พัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564  

สังกัด 

จ านวน
สถานศึกษา/ 

สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (แห่ง) 

จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามระดับคุณภาพ (แห่ง) 

A 
ดีมาก 

B 
ดี 

C 
ผ่านเกณฑ์

ขั้นต้น 

D 
ต้อง

ปรับปรุง 

รวม 
(แห่ง) 

รวม สพฐ. ๔๙๑ ๓๕๑ ๑๓๓ 1 ๖ ๔๙๑ 
- สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ๑๕๘ ๑๒๗ ๒๘ - ๓ ๑๕๘ 
- สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒ ๑๖๓ ๑๑๙ ๔๑ - ๓ ๑๖๓ 
- สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ๑๗๐ ๑๐๕ ๖๔ ๑ - ๑๗๐ 
รวม อปท. ๔๔๓ ๒๖๑ ๑๐๓ ๗ ๗๒ ๔๔๓ 
รวมสช. ๔๕ ๓๗ ๗ - ๑ ๔๕ 
รวมพม. ๑ ๑ - - - ๑ 

รวม  ๙๘๐ ๖๕๐ ๒๔๓ 8 ๗๙ ๙๘๐ 
ร้อยละ - 66.33 24.๘๐ 0.81 8.06 - 

รวมจ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีผ่านเกณฑ์ขั้นต้น (A+B+C) ๙๐๑ 
จ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีผ่านเกณฑ์ขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๔ 

 จากตาราง ๖ แสดงผลการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์  ปีการศึกษา 2564 จ าแนกรายสังกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๔๙๑ แห่ง มีผลการประเมิน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับ A ดีมาก จ านวน ๓๕๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๙ 
ระดับ B ดี จ านวน ๑๓๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๙ ระดับ C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น จ านวน ๑ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๒๐ ระดับ D ต้องปรับปรุง จ านวน ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๒ สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๔๔๓ แห่ง มีผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ระดับ A ดีมาก จ านวน ๒๖๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๒ ระดับ B ดี จ านวน ๑๐๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
๒๓.๒๕ ระดับ C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น จ านวน ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๘ และระดับ D ต้องปรับปรุง 
จ านวน ๗๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๕ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จ านวน ๔๕ แห่ง มีผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ระดับ A ดีมาก 
จ านวน ๓๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๒ ระดับ B ดี จ านวน ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๖ ระดับ D ต้อง
ปรับปรุง จ านวน ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๒ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน ๑ แห่ง มีผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับ A 
ดีมาก จ านวน ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน ๙๘๐ แห่ง มีผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับ A ดีมาก 
จ านวน ๖๕๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.33 ระดับ B ดี จ านวน ๒๔๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.๘๐ ระดับ C 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น จ านวน ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๑ และระดับ D ต้องปรับปรุง จ านวน ๗๙ แห่ง คิดเป็น
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ร้อยละ ๘.๐๖ และสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๙๘๐ แห่ง ผ่าน 
การประเมินระดับ C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ขึ้นไป จ านวน ๙๐๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๔ สรุป ได้ว่า บรรลุตาม
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐) 
  

 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน        
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนา      
เด็กปฐมวัยแห่งชาติพ.ศ. 2561 

  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
   3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จ านวน 

100 คน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย อย่างบูรณาการ 

   กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครูอนุบาลชั้นปีที่ 3 ด้านคณิตศาสตร์ 
สามารถสังเกต จ าแนก  และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข  
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

   กิจกรรมที่  ๔  : นิ เทศ ติดตามการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้  ของครูอนุบาลชั้นปีที่  3              
ด้านคณิตศาสตร์ การสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย 
 ผลการด าเนินงาน 
  กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครูอนุบาลชั้นปีที่ 3 ด้านคณิตศาสตร์ 
สามารถสังเกต จ าแนก  และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข  
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในการจัดกิจกรรม ได้ด าเนินการตามประเด็น ดังนี้ 

    1. ร้อยละ ๘๐ ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้  
ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา  
               2. ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนจัดประสบการณ์
เรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา เพ่ิมขึ้น 
   ๓. ระดับความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีต่อการพัฒนาแผน และการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา  

   1. ร้อยละ ๘๐ ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้  
ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลา  

    ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต 
จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา โดยมีครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับเข้าร่วม   
การประชุม แสดง ดังตาราง ๗ 
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ตาราง ๗ แสดงร้อยละของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
                ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา  

สังกัด 
ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ (คน) 

ร้อยละ 
เป้าหมาย เข้ารับการพัฒนา 

องค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ๙ ๙ ๑๐๐.๐๐ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ๒๔ ๒๔ ๑๐๐.๐๐ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ๓๕ ๓๓ ๙๔.๒๙ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๙ ๑๗ ๘๙.๔๗ 

รวม ๑๑๗ ๑๑๓ ๙๖.๕๘ 
 จากตาราง ๗ แสดงร้อยละของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา พบว่า ครูปฐมวัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เป้าหมายเข้ารับการพัฒนา จ านวน ๙ คน เข้ารับ
การพัฒนา จ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เป้าหมายเข้ารับการพัฒนา จ านวน ๒๔ คน เข้ารับการพัฒนา จ านวน ๒๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
เป้าหมายเข้ารับการพัฒนา จ านวน ๓๕ คน เข้ารับการพัฒนา จ านวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๙ ครูปฐมวัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ เป้าหมายเข้ารับการพัฒนา 
จ านวน ๓๐ คน เข้ารับการพัฒนา จ านวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และ ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป้าหมายเข้ารับการพัฒนา จ านวน ๑๙ คน     
เข้ารับการพัฒนา จ านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๗ สรุปครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกสังกัด เป้าหมายเข้า
รับการพัฒนา จ านวน ๑๑๗ คน เข้ารับการพัฒนา จ านวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๘  
 สรุปได้ว่า บรรลุตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐) ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ที่
ไม่ได้เข้ารับการพัฒนา เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
    2. ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนจัดประสบการณ์
เรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลา เพิ่มขึ้น 
     การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ 
สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้มีการทดสอบก่อน – หลังการจัดกิจกรรม 
จ านวน ๑๕ ข้อ โดยมีผู้ท าการทดสอบจ านวน ๑๑๓ คน แสดง ดังตาราง ๘ 
 
ตาราง ๘ แสดงผลการทดสอบก่อน – หลังการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาจัดประสบการณ์         
           การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา      
             ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

การทดสอบ คะแนนเฉลี่ย (X) มัธยฐาน (Med) 
ก่อนการจัดกิจกรรม (Pre - test) ๖.๐๗ ๕ 
หลังการจัดกิจกรรม (Post - test) ๑๑.๕๐ ๑๓ 

ผลต่าง ๔.๔๓ ๘ 
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 จากตาราง ๘ แสดงผลการทดสอบก่อน - หลังการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา 
ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๑๑๓ คน มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
หลังการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการ เท่ากับ ๑๑.๕๐ และมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เท่ากับ ๖.๐๗ แสดงว่า คะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการ 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ของครูปฐมวัยจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
  สรุป ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนจัดประสบการณ์   
การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา เพ่ิมขึ้น 
  ๓. ระดับความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีต่อการพัฒนาแผน และการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลา 
จากการประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่มีต่อการสร้างและพัฒนาการจัด
ประสบการณก์ารเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา 
โดยมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน ๗๒ คน แบ่งเป็น เป็นผู้ชาย ๑ คน ผู้หญิง  ๗๑ คน ระดับการศึกษา
ปริญญาโท จ านวน ๑๔ คน ปริญญาตรี จ านวน ๕๘ คน อายุระหว่าง ๒๐ - ๔๐ ปี จ านวน ๔๐ คน อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป 
จ านวน ๓๒ คน แสดง ดังตาราง ๙ 
 
ตาราง ๙ แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีต่อการสร้างและพัฒนา 
            การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์  
              (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา 

ประเด็นความคิดเห็น 
การแปลผล 

 X ระดับความพึงพอใจ 
๑. กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ   
1. การประชาสัมพันธ์โครงการ 4.54 ดีเยี่ยม 
2. ความเหมาะสมของสถานที่ 4.37 ดี 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลา 4.45 ดี 
4. ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัด 4.39 ดี 
๕. การจัดล าดับขั้นตอนของกิจกรรม 4.56 ดีเยี่ยม 
รวมด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.46 ดี 
๒. ด้านวิทยากร   
1. ความรอบรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.72 ดีเยี่ยม 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.72 ดีเยี่ยม 
3. การตอบค าถามของวิทยากร 4.70 ดีเยี่ยม 
4. ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม 4.74 ดีเยี่ยม 
รวมด้านวิทยากร 4.72 ดีเยี่ยม 
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ประเด็นความคิดเห็น 
การแปลผล 

 X ระดับความพึงพอใจ 
๓. การอ านวยความสะดวก   
1. เอกสาร 4.34 ดี 
2. โสตทัศนูปกรณ์ 4.41 ดี 
3. เจ้าหน้าที่สนับสนุน 4.54 ดีเยี่ยม 
4. อาหาร เครื่องดื่มและสถานที่ 4.36 ดี 
รวมด้านการอ านวยความสะดวก 4.41 ดี 
๔. ด้านคุณภาพการให้บริการ   
1. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทกัษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการประชุม 4.60 ดีเยี่ยม 
2. ท่านสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้ในการเรียน/
การปฏิบัติงาน 

4.62 ดีเยี่ยม 

3. สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของ
ท่านหรือไม่ 

4.66 ดีเยี่ยม 

4. สัดส่วนระหว่างการฝึกอบรมภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ (ถ้ามี) มีความเหมาะสม 4.58 ดีเยี่ยม 
5. โครงการ/กิจกรรมในหลักสูตรเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถของท่านหรือไม่ 

4.59 ดีเยี่ยม 

๖. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 4.66 ดีเยี่ยม 
รวมด้านคุณภาพการให้บริการ  4.62 ดีเยี่ยม 

๕. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.66 ดีเยี่ยม 
รวม 4.57 ดีเยี่ยม 

 จากตาราง ๙ แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีต่อการสร้าง
และพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์  
(พ้ืนที่/ระยะ) เวลา พบว่า กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีผลการประเมินความพึงพอใจ เฉลี่ย ๔.๔๖ 
ระดับคุณภาพ ดี ด้านวิทยากร มีผลการประเมินความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.72 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม         
ด้านอ านวยความสะดวก มีผลการประเมินความพึงพอใจ เฉลี่ย ๔.๔๑ ระดับคุณภาพดี และด้านคุณภาพ
การให้บริการ มีผลการประเมินความพึงพอใจ เฉลี่ย ๔.๖๒ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม และสรุปรวมทุกด้าน มีผล
การประเมินความพึงพอใจ เฉลี่ย ๔.๕๗ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  

  สรุปว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์  ที่มีต่อการสร้าง           
และพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ 
(พ้ืนที่/ระยะ) เวลา) อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม บรรลุตามเป้าหมายดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
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   กิจกรรมที่  ๔  นิ เทศ ติดตามการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้  ของครูอนุบาลชั้นปีที่  3                
ด้านคณิตศาสตร์ การสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย 
  การนิเทศ ติดตาม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของครูอนุบาลชั้นปีที่ 3 ด้านคณิตศาสตร์        
การสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย ได้ด าเนินการนิเทศ ติดตาม 
ตามประเด็น ดังนี้  

   ๑. การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์      
ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี     
และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
  ๒. การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการด้านคณิตศาสตร์ 
ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี     
และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
  ๓. นิเทศ ติดตามพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.)    
ของเด็กปฐมวัยกาฬสินธุ์ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย แบบออนไลน์ 
  ๔. ระดับความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีต่อการนิเทศ ติดตาม การพัฒนา
แผน และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ด้วยการบูรณาการตามกรอบการเรียนรู้       
และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับ
ปฐมวัย (สสวท.) 
  ในการด าเนินกิจกรรมที่ ๓ และกิจกรรมที่ ๔ มี ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้  ความเข้าใจ                  
มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย อย่างบูรณาการ จ านวน 
1๓๒ คน ประกอบด้วย ครูปฐมวัย จ านวน ๑๑๗ คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จ านวน ๑๕ คน 

   ๑. ผลการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์      
ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี     
และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
  ผลการนิเทศ ติดตามการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ด้านคณิตศาสตร์       
ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์  ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ (สสวท.) แบบลงพ้ืนที่ จ านวน ๒ ครั้ง 
ครั้งที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
ด้วยเครื่องมือแบบบันทึกการนิเทศ ติดตามการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ 
ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) โดยลงพ้ืนที่ในการนิเทศ ติดตาม ครูในสถานศึกษา จ านวน ๙ แห่ง   
มีผู้รับการนิเทศ จ านวน ๑๕ คน โดยครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกคน ได้จัดท าแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) และผู้รายงาน จึงน าเสนอผลการนิเทศ 
ติดตาม การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทาง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ แสดง ดังตาราง ๑๐ 
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ตาราง ๑๐ แสดงผลการนิเทศ 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. ครูวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ก่อนจัดท าแผนการจัดประสบการณ์          
    การเรียนรู้ 

2.75 4.00 1.25 

๓. ครูวิเคราะห์สาระที่ควรรู้และขอบเขตสาระที่ควรเรียนรู้ทาง 
    คณิตศาสตร์ (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 บูรณาการเข้ากับกรอบการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (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 

 จากตาราง ๑๐ แสดงผลการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบ     
การเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์      
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการพัฒนาแผน   
การจัดประสบการณ์การรู้ 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 และแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.)  
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   ๒. ผลการนิ เทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้บู รณาการ            
ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
  ผลการนิ เทศ ติดตามการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบ           
การเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์            
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ (สสวท.) แบบลงพ้ืนที่ จ านวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑  ในระหว่าง
วันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ด้วยเครื่องมือแบบสังเกตการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณา
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) โดยลงพ้ืนที่ในการนิเทศ ติดตาม ครูใน
สถานศึกษา จ านวน ๙ แห่ง มีผู้รับการนิเทศ จ านวน ๑๘ คน แสดง ดังตาราง ๑๑ 
 
ตาราง ๑๑ แสดงผลการสังเกตจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้             
              และแนวทางการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้บู รณ าการวิทยาศาสตร์  เทคโน โลยี 
              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. ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านด้วยการปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับ 
    การท 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 
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 
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 จากตาราง ๑๑ แสดงผลการสังเกตการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการ
เรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ใน
ระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์  การเรียนรู้ จากการนิเทศ ติดตาม ครั้งที่  ๑ เฉลี่ย เท่ากับ ๒.๕๒ มีผลการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ จากการนิเทศ ติดตาม ครั้งที่ ๒ เฉลี่ย เท่ากับ ๔.๐๐ ซึ่งมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ ๑.4๘ 
แสดงว่า ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการพัฒนาการจัดประสบการณ์การรู้ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทาง
การจัดประสบการณ ์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 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
   ๓. ครูปฐมวัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผนจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) และใช้การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
   ครูปฐมวัยทุกสังกัดมีข้อสงสัย จะให้ครูสร้างแผนขึ้นมาใหม่ ตามที่ไปรับการพัฒนาจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติ
สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ด้วยการบูรณาการตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย  หรือให้สอนตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว 
  ข้อเสนอแนะ  
   ๑. ให้ครูปฐมวัยทุกสังกัดสังกัดน าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่มีอยู่แล้วน ามา
ตรวจสอบสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามกรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย ของสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ หากแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ มีสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ไม่ครบตามกรอบ ให้จัดท าแผนและพัฒนาเพ่ิมเติม
ให้มีสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ครบตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัด
ประสบการณ ์      การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
   ๒. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม จะจัดท าแบบตรวจสอบสาระท่ีควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ใน
ระดับปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี, อายุ ๔-๕ ปี และอายุ ๕-๖ ปี) ในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
คณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี 
(สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการให้ครูปฐมวัยได้น ามาตรวจสอบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และด าเนินการ
พัฒนาแผนทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่อไป 
   ๓. การด าเนินการนิเทศ ติดตาม ครั้งต่อไป จะนิเทศ ติดตามแผนทางการจัดประสบการณ์        
การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้       
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บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย และเครื่องมือการวัดผลประเมินผลการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ บันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็กด้านคณิตศาสตร์ 

   ๑.๒ ผลการนิเทศออนไลน์  การพัฒนาแผนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ          
ด้านคณิตศาสตร์ ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑ ผู้จัดท าโครงการพร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ
ติดตาม ได้ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ด้วยเครื่องมือแบบสัมภาษณ์การนิเทศ 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 ด้วยการบูรณา
การตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   ๑.๒.๑.๑ ครูปฐมวัยยังไม่ได้จัดท าแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ด้วยการบูร
ณาการตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
คณิตศาสตร์   ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
   ๑.๒.๑.๒ ครูปฐมวัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เขต ๒ และเขต ๓ มีแผนจัดประสบการณ์ปฐมวัย สื่อ 
๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
   ๑.๒.๑.๓ ครูปฐมวัยสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ มี
แผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) และ
ใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
   ๑.๒.๑.๔ ครูปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผนของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
   ๑.๒.๒ ปัญหาอุปสรรค เป็นช่วงเปิดเรียนใหม่ เด็กไม่ได้เรียนเต็มที่ อีกทั้งเด็กติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า ๒๐๑๙ (COVID - 19) เด็กมีพัฒนาการช้า 
   ๑.๒.๓ ข้อเสนอแนะ คือ ควรแบ่งกันจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ครบทุก
หน่วยการเรียนรู้และครอบคลุมสาระที่ควรรู้ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์  ในระดับปฐมวัย (สสวท.) จะท าให้ครูปฐมวัย
สามารถน าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ได้ทุกสังกัด 
  ๓. ผลการนิเทศ ติดตามพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทาง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย 
(สสวท.) ของเด็กปฐมวัยกาฬสินธุ์ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย แบบออนไลน์  
   ด าเนินการนิเทศ ติดตาม พัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จ านวน ๔๖๐ คน  
ในสถานศึกษา จ านวน ๙ แห่ง มีผู้รับการนิเทศ จ านวน ๑๕ คน เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏผล 
ดังตาราง ๑๒ 
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ตาราง ๑๒ แสดงผลการนิเทศ ติดตาม พัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัด 
               ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
               บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) เรื่อง จ านวนและ 
                ตัวเลข 

 
ที ่

 
พฤติกรรม 

จ านวนเด็ก 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 

ปฏิบัติได้ ปฏิบัติไม่ได้ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

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 านวนที่
ก าหนดให้ตั้งแต่ 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 านวน

ของสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 ถึง 20       
๔๖๐ ๔๖๐ ๑๐๐ - - 

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

 จากตาราง ๑๒ แสดงผลการนิเทศ ติดตาม พัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยจังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์       
การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) เรื่อง จ านวนและ
ตัวเลข พบว่า เด็กอนุบาลชั้นปีที่ ๓ นับปากเปล่าจาก 1 ถึง 30 ตามล าดับ โดยไม่นับข้าม นับปากเปล่าถอย
หลังจาก 10 ถึง 1 ตามล าดับ โดยไม่นับข้าม บอกจ านวนของสิ่งต่าง ๆ ไม่เกิน 20 สิ่ง โดยการนับแสดงสิ่งต่าง 
ๆ ตามจ านวนที่ก าหนดให้ตั้งแต่ 1 ถึง 20 โดยการนับ อ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตั้งแต่ 1 ถึง 10 อ่านตัวเลขไทย
ตั้งแต่ ๑ ถึง ๙ และใช้ตัวเลข ฮินดูอารบิก  แสดงจ านวนของสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 1 ถึง 20 ได้ทั้ง ๔๖๐ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ แสดงว่า เด็กชั้นอนุบาลชั้นปีที่ ๓ มีพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทาง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
ได้สมวัย  
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  ๔. ระดับความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีต่อการนิเทศ ติดตาม การพัฒนา
แผน และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ด้วยการบูรณาการตามกรอบการเรียนรู้       
และแนวทาง  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับ
ปฐมวัย (สสวท.) 
  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 ๑๓ 
 
ตาราง ๑๓ แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีต่อการนิเทศ ติดตาม       
               การพัฒนาแผน และการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบ    
               การเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
               คณิตศาสตร์ 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 
  จากตาราง ๑๓ แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีต่อ     
การนิเทศ ติดตามการพัฒนาแผน และการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์         
ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี      
และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) พบว่า ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.68 
ระดับคุณภาพ มากที่สุด และประเด็นที่มีระดับคุณภาพ 5 ดีมาก ได้แก่ รูปแบบการนิเทศ เทคนิค วิธีการนิเทศ
เหมาะสม เป็นกัลยาณมิตร ความรู้ความสามารถในเรื่องที่นิเทศ ขั้นตอนของการนิเทศเหมาะสม นิเทศตรง
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กับความต้องการสามารถน าข้อเสนอแนะแนวไปปฏิบัติได้ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ และความรู้
ที่ได้รับจากการนิเทศ ติดตาม                                      
 
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พื้นที่ อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่  
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก าหนดการจัดกิจกรรม จ านวน ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ ๕ ประกวด/คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
  กิจกรรมที่ ๖ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) การจัด การศึกษาปฐมวยั 
และนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
   ๔. พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ อย่างบูรณาการ

ทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 
 ผลการด าเนินงาน 
  กิจกรรมที่ ๕ ประกวด/คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย 

   จากการจัดกิจกรรมประกวด/คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษา
ปฐมวัย ด้านการบริหารจัดการ (ส าหรับผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ส าหรับ
ครูผู้สอน) ปรากฎผลงานวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย พบว่า มีผลงาน      
ด้านการบริหารจัดการ (ส าหรับผู้บริหาร) จ านวน ๖ ผลงาน และผลงานด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(ส าหรับครูผู้สอน) จ านวน ๑๔ ผลงาน แสดง ดังตาราง ๑๔ 
 
ตาราง ๑๔ ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย 

ที ่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา สังกัด ชื่อผลงาน 
ด้านการบริหารจัดการ (ส าหรับผู้บริหาร) 
๑ นายรุ้ง ทาสะโก 

(รางวัลชนะเลิศ) 
ปอแดงวิทยา สพป.กส.๒ การส่งเสริมและพัฒนาครูในด้านทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนปอแดงวิทยา จังหวัด
กาฬสินธุ์ ผ่านการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended 
Learning) โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ด้วย
รูปแบบการบริหาร PORDANG MODEL 

๒ นางสาวสุรางค์รัตน์ 
ตรีเหรา  

บ้านบัวขาว  
(วันครู ๒๕๐๐) 

สพป.กส.๓ การบริหารจัดการการศึกษาศูนย์เด็ก
ปฐมวัยต้นแบบ โดยใช้ BUAKHAO 
MODEL เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูปฐมวัย 

๓ นางบุญเมือง  
ฉันทะกลาง 

บุญยาทัตพล
ประสิทธิ์ 

เอกชน การใช้ BPS Model ในการบริหารจัด
การศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของเด็กปฐมวัย
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน 
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ที ่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา สังกัด ชื่อผลงาน 
๔ นางสาวเทียนทอง  

ดีรักษา  
หินลาดนารายณ์สาร สพป.กส.๓ กระบวนการบริหารโรงเรียนหินลาด

นารายณ์สาร แบบมีส่วนร่วม 
(Participative Management)  
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ Smart Student 
(๕G) 

๕ นายนริศ ภูอาราม  บ้านต้อนวิทยาคาร สพป.กส.๑ รูปแบบการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้วย BANTON MODEL เพ่ือ
พัฒนาทักษะการพูดโดยการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานประกอบหุ่นมือของเด็ก
ปฐมวัย 

ด้านการบริหารจัดการ (ส าหรับผู้บริหาร) ส านักงานการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์) 
๖ นายสุวรรณ  

บัวพันธ์ 
(รางวัลชนะเลิศ) 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

สศศ.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(CAPER) เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ส าหรับ
เด็กพิการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ส าหรับครูผู้สอน) 
๑ นางธัญญาภัค  

ขานโส  
(รางวัลชนะเลิศ) 

บ้านบัวขาว  
(วันครู ๒๕๐๐) 

สพป.กส.๓ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ๑ โครงการ 
๔ กิจกรรม โดยใช้ TEAMSAO MODEL  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 
๑๙ 

๒ นางวาสนา ไชยช า ปอแดงวิทยา สพป.กส.๒ การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ด้วยโครงงาน เรื่องน้ ายาล้างจาน "สามใบ
เถา" เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 
ปีที่ ๓ 

๓ นางสาวเพชรจันทร์ 
ภูทะวัง  

บ้านต้อนวิทยาคาร สพป.กส.๑ การพัฒนาทักษะการพูด โดยการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือของ
เด็กปฐมวัย 

๔ นางสุภาพร  
ค าประสาร 

หนองพอกวิทยายน สพป.กส.๑ การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย 
โดยการใช้ชุดเกมการศึกษา ฝาขวด
พลาสติกสร้างสรรค์ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา สังกัด ชื่อผลงาน 
๕ นายปริญญา ภูหวล ค าโพนค าม่วงวิทยา สพป.กส.๑ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
โดยใช้ ๒๐ กิจกรรม โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

๖ นางสาววิลาวรรณ 
โต้หนองแปน  

เทศบาล ๓ วัดเหนือ อปท. การพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัยด้วย
กิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้สื่อนวัตกรรม
ทางการศึกษาชุดโลกสวยด้วยนิทาน 

๗ นางสาวชฎารัตน์ 
ทองไทย  

ห้วยตูมวิทยาคาร สพป.กส.๑ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย ของนักเรียนชั้นอนุบาล 
3 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร โดยใช้
กิจกรรมเกมการศึกษา 

๘ นายเทิดไท  
แฉล้มชาติ  

ห้วยตูมวิทยาคาร สพป.กส.๑ การสร้างวินัยในตนเองผ่านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ SH โมเดล รูปแบบ 
Online ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 
โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 

๙ นางนวนฉวี วงค์หิน  ดอนยูงราษฎร์
ประดิษฐ์วิทยาคาร 

สพป.กส.๑ พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัยโดยใช้
เกมการศึกษา 

๑๐ นางพัฒน์ธิพร 
ปัตสัยยัง  

หินลาดนารายณ์สาร สพป.กส.๓ การจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อ “ชุดร้อยเชือก
เป็น...สีอะไรทายกันนะ” เพ่ือพัฒนา
กล้ามเนื้อมือเด็กปฐมวัย 

๑๑ นางสาวอาทิตยา 
สุดจาชารี  

บุญยาทัตพล
ประสิทธิ์ 

เอกชน การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กชั้น
อนุบาล ๓/๑ ผ่านการเล่านิทานโดยใช้
พยัญชนะในกลุ่มอักษร  
๓ หมู่ 

๑๒ นางอารยา โมฆรัตน์ โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์
อ านวย 

สพป.กส.๑ การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ โดยใช้กิจกรรมจิต
คณิต 

๑๓ นางสาวนฤมล  
ศรีเมือง  

หินลาดนารายณ์สาร สพป.กส.๓ บูรณาการการเรียนรู้ผ่านโครงงานอย่าง
สร้างสรรค ์

ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ส าหรับครูผู้สอน) ส านักงานการศึกษาพิเศษ  
     (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์) 
๑๔ นางสาวอัญชิสา 

ช านาญ 
(รางวัลชนะเลิศ) 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

สศศ. ผลการใช้เก้าอ้ีออกก าลังกายร่วมกับ
โปรแกรมฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ขา ต่อความสามารถของการยืนและใน
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและการ
เคลื่อนไหว 
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  กิจกรรมที่ ๖ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) การจัด การศึกษาปฐมวัย 
และนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
   จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
และนวัตกรรม  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยบูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา   
เชิงพ้ืนที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ เมื่อวันที่ ๑-๒ 
กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
     จากการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ ๑ - ๖ ท าให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา 
การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน เครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๔๒ เครือข่าย แสดง ดังตาราง ๑๕ 
 
ตาราง ๑๕ แสดงจ านวนเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที ่ สังกัด จ านวนเครือข่าย 
๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ๑๒ 
๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ๙ 
๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ๑๐ 
๔ ส านักงานกรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ๓ 
๕ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ๓ 
๖ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ 
๗ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ 
๘ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๑ 
๙ ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ๒ 
 รวม ๔๒ 

 
การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นทีจ่ังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔๕ จ านวน ๗๐,๐00 บาท  
 
ตาราง ๑๖ แสดงการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่ 
               จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ที ่ กิจกรรมของโครงการ 
งบประมาณ                     
ที่ก าหนดใน
โครงการ 

งบประมาณ        
ที่ใช้จ่ายจริง 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

๑ กิจกรรมที่ ๑ : ประชุมชี้แจงแนวทาง 
การด าเนินโครงการ และการเก็บข้อมูล
สารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

5,700 ๒,๐๖๘ - 

๒ กิจกรรมที่ ๒ : ประสาน  ความรว่มมือ - - - 
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ก ากับ ติดตามผลการประเมินตามมาตรฐาน  

ที ่ กิจกรรมของโครงการ 
งบประมาณ                     
ที่ก าหนดใน
โครงการ 

งบประมาณ        
ที่ใช้จ่ายจริง 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของ
สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

   

๓ กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ครูชั้นอนุบาล 3 ด้าน
คณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก  และ
เปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/
ระยะ) เวลา ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาต ิ    

31,000 ๓๕,๓๑๗ - 

๔ กิจกรรมที่ ๔ : นิเทศ ติดตามการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูชั้นอนุบาลปี
ที ่3  ด้านคณิตศาสตร์ การสังเกต จ าแนก 
และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ 
(พ้ืนที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย 

5,400 ๖,๒๕๖  

๕ กิจกรรมที่ ๕ : ประกวด และคัดเลือกวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

7,200 ๙,๗๑๖  

๖ กิจกรรมที่ ๖ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติ
ที่ เป็นเลิศ  (Best Practices) การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย และนวัตกรรม การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

20,700 ๗,๐๐๐ ๑๐,๐๒๔ 
 

๗ กิจกรรมที่ ๗ : สรุป รายงาน - - - 
 รวม ๗๐,๐๐๐ ๖๐,๓๕๗ ๑๐,๐๒๔ 
 รวมใช้จ่ายงบประมาณ  ๗๐,๓๘๑ 

 
 การด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
๗๐,๐00 บาท ใช้จ่ายจริง ๗๐,๓๘๑ บาท 
 



40 
 

บทที่ ๔ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
  
สรุปผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน เป็น ๖ ส่วน ดังนี้ 
  1.  สรุปผลการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ของโครงการ  
  2.  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
  3.  ข้อค้นพบ 
  4.  ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
  6. ข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการในระยะต่อไป 
     
สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ จึงรายงานผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

   1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัด
การศึกษาอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 

            2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพ.ศ. 2561 

            3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นท่ี อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 
 
 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัด
การศึกษาอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง เข้มแข็ง 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ทุกคนได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  
  2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
 สรุปผลผลการด าเนินงาน  
  1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ทุกคนได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และ
จัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 
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  ผลการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 
ปี) จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีพัฒนาการสมวัย พบว่า สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งหมด จ านวน 
๙๘๐ แห่ง มีเด็กอนุบาล ๑-๓ จ านวน ๒๗,๙๔๙ คน เด็กมีพัฒนาการสมวัย จ านวน ๒๗,๙๔๖ คน     
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙ เด็กมีพัฒนาการไม่สมวัย จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ 
  สรุปได้ว่า เด็กปฐมวัย (อายุ  3 -5 ปี ) จังหวัดกาฬสินธุ์ทุ กคนได้รับการดูแล พัฒนา             
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และจัดการศึกษา ให้มีพัฒนาการสมวัยทุกด้าน    
  2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ดังนี้ 
    ผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของสถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๙๘๐ แห่ง พบว่า ผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับ A ดีมาก จ านวน ๖๕๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.33 ระดับ B ดี จ านวน 
๒๔๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.๘๐ ระดับ C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น จ านวน ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๑   
และระดับ D ต้องปรับปรุง จ านวน ๗๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๖ และสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน ๙๘๐ แห่ง ผ่านการประเมินระดับ C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ขึ้นไป 
จ านวน ๙๐๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๔  
    สรุป ได้ว่า ผลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของสถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านการประเมินระดับ C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ขึ้นไป 
จ านวน ๙๐๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๔ บรรลุตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ที่ตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ ๘๐ 
  

  2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพ.ศ. 2561 

  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
   3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

จ านวน 100 คน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและ
เข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย อย่างบูรณาการ 

  สรุปผลผลการด าเนินงาน   
  การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม จึงสรุปผลการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้ 
   ๑. กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครูชั้นอนุบาล 3 ด้านคณิตศาสตร์ 
สามารถสังเกต จ าแนก  และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข  
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ จัดประชุม       
เชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ 
จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมที่ ๓ ดังนี้ 
   ๑.๑ ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกสังกัด เป้าหมายเข้ารับการพัฒนา ด้วยการประชุม          
เชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ 
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จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา จ านวน ๑๑๗ คน เข้ารับการพัฒนา จ านวน ๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๕๘ ซึ่งบรรลุตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ที่ตั้งค่าเป้าหมาย ไว้ที่ ร้อยละ ๘๐ 
   ๑.๒ ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) 
เวลา เพ่ิมขึ้น 
   ๑.๓ ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการจัดประสบการณ์   
การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ สังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา) อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม บรรลุตามเป้าหมายดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ที่ตั้งไว้ในระดับ ดี 

   ๒. กิจกรรมที่  ๔ นิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูชั้นอนุบาลปีที่  3        
ด้านคณิตศาสตร์ การสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย สรุปผล 
จากการนิเทศ ติดตาม ดังนี้ 

    ๒.๑ ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การรู้ ตามกรอบ   
การเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์   
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

    ๒.๒ ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการพัฒนาการจัดประสบการณ์การรู้ ตามกรอบ     
การเรียนรู้  และแนวทางการจัดประสบการณ์  การเรียนรู้  บู รณาการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี                
และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 

    ๒.๓  เด็ กชั้ นอนุบาลชั้ นปีที่  ๓ กลุ่ มเป้ าหมาย จ านวน ๔๖๐ คน มี พัฒนาการ              
ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) เรื่อง จ านวนและตัวเลข ได้สมวัย 

    ๒.๔ ครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) ระดับคุณภาพ มากที่สุด  

   สรุป ทั้ง ๒ กิจกรรมที่ได้ด าเนินการมีครูปฐมวัย ได้รับการพัฒนา และได้รับการนิเทศ 
ติดตาม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย (สสวท.) 
จ านวน ๑๑๗ คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน ๑๕ คน รวม ๑๓๒ คน บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
จ านวน 100 คน 
 

  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

   ๔. พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ อย่างบูรณา
การทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 
 ผลการด าเนินงาน 
  การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม จึงสรุปผลการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑. กิจกรรมที่ ๕ ประกวด/คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
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  มีผลงานที่ส่งเข้าประกวด/คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย
จ านวน ๒๐ ผลงาน ดังนี้ 
   ๑) ด้านการบริหารจัดการ (ส าหรับผู้บริหาร) จ านวน ๖ ผลงาน 
   ๒) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ส าหรับครูผู้สอน) จ านวน ๑๔ ผลงาน 
  ๒. กิจกรรมที่ ๖ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) การจัดการศึกษา
ปฐมวัย และนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
   จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
และนวัตกรรม  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยบูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา   
เชิงพ้ืนที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ เมื่อวันที่ 
๑-๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
   สรุปจากการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ ๑ - ๖ ท าให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน มีเครือข่ายขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน ๔๒ เครือข่าย 
 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  ในการด าเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  จ านวน ๗๐,๐00 บาท มีการเบิกใช้จ่ายจริง ๗๐,๓๘๑ บาท 
 
ข้อค้นพบ 
 1. จากการนิเทศ ติดตาม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านด้านคณิตศาสตร์ ตามกรอบ  
การเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 
ในระดับปฐมวัย (สสวท.) พบปัญหาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  โคโรน่า  (COVID - 19) คือ  
  1) ปัญหาการเรียนรู้ถดถอย (learning loss)  
  2) ปัญหาการหลุดออกจากระบบการศึกษา 
 2. ผู้บริหารและครู ต้องการความช่วยเหลือการแก้ปัญหาการเรียนรู้ถดถอย (learning loss) 
และปัญหาการหลุดออกจากระบบการศึกษา ของเด็กปฐมวัย 
 3. การจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ท าให้บางกิจกรรมสื่อสารไม่เข้าใจ 
 ๔. ผู้บริหารและครู ต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัดนิเทศ ติดตามผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 
 ๕. ผู้บริหาร และครูในสถานศึกษา และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) แต่ขาดเทคนิคในการน าเสนอ และการเขียนรายงานในการน าเสนอผลงาน 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 1. บุคลากรบางส่วนไม่สามารถร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
โคโรน่า  (COVID - 19) และติดภาระงาน 
 2. กิจกรรมการด านินงานตามโครงการไม่สมดุลกับงบประมาณ 
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แนวทางการแก้ปัญหา 
 1. นิเทศ ติดตามออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Google Meet 
 2. พัฒนาการเขียนรายงานในการน าเสนอผลงานรูปแบบ /วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best 
Practices) ให้ผู้บริหาร และครูที่ได้รับการคัดเลือก โดยร่วมประชุมการปรับแก้การเขียนรายงาน ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีระบบข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป 

2.  ผู้บริหาร ครู ครูผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง และบุคลากรทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัย
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ 4 กระทรวงหลัก สามารถจัดการศึกษาและประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

3.  มีการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกหน่วยงาน ทั้งผู้บริหาร 
ครู ครูผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง ผู้ปกครอง และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

๔.  มีรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่หลากหลาย เพ่ือให้
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ น าไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับเด็ก
ปฐมวัยต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการในระยะต่อไป 
 1.  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือ
กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างกระทรวง หน่วยงาน และสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 2.  ควรสนับสนุนงบประมาณสมดุลกับกิจกรรมของโครงการ และควรมีเอกสารเพ่ิมเติมในการเบิกจ่าย
งบประมาณ เพ่ือความสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณ   
 3. ควรจัดให้มีกิจกรรมคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาเด็กปฐมวัย แต่ควร
แยกสังกัด เนื่องจากบริบทของการบริหารจัดการแต่ละสังกัดแตกต่างกัน   
 ๔. ควรจัดประชุมในระดับภาค เกี่ยวกับการก าหนดกิจกรรมของโครงการ โดยเฉพาะกิจกรรมคัดเลือก
วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practices) เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเอ้ือต่อการคัดเลือกวิธีปฏิบัติ           
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในระดับภาค 
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ทีป่รึกษาและคณะท างาน 
  
 ที่ปรึกษา 

ดร.เพ่ิมพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
นางสายใหม นันทศรี   รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
นางวชิราภรณ์ ภูนาโท  รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
นายธนวรรธ วัชโสก  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

คณะท างาน 
นายธนวรรธ  วัชโสก  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ประธานกรรมการ 
นายประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
นายชาติชาย  พันธผล  ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
นายรังสิต  อยู่หนูพะเนาว์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
นายอภิเดช  เพชรโรจน์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
นายธนวรรธ  วัชโสก  ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
นายภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
นางศุภัค ดอนกระสินธุ์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
นางนันทวัน มณีวงศ์  ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
นายกิตติวัฒน์ จันทร์ศิริ ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
นายชัยมงคล กล้าขยัน ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
นายชุมพล นิยมวรรณ  ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
นายสุพัฒน์ สิมมะลิ  ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
นางค าแปลง  บุ่งอุทุม  ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ 
นางส่งศรี  นาถมทอง  ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 
 

เอกสารและเครื่องมือประกอบการด าเนินงาน 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 

 
                 เครื่องมือนิเทศ                                                        คู่มือคัดเลือกเบสปฐมวัย 
 

 
  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศผู้บริหาร 256๕                                        วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศครู 256๕ 
 

๔๗ 
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โครงการ “ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์”  
หน่วยงาน ...ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย 110201 เด็กเกิดอยา่งมีคุณภาพ มีพัฒนาการ
สมวัยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
ผู้ประสานงานหลัก  นางค าแปลง บุ่งอุทุม 
โทรศัพท์ 0810609709  E-mail : kumpangbu@hotmail.com 
 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องของแผน                                                         : M1        
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Z) 
    (1)  เป้าหมาย 2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
    (2)  ประเด็นยุทธศาสตร์  2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (11)* การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์/จนถึงปฐมวัย 
(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 110201 เด็กเกิดอยา่งมคุีณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง 
     บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
(3) เป้าหมาย SDGs 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล       
     และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมี     
     ความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา  
         ประเด็น การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
         ประเด็นที่ 3  การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร ในทุกช่วงวัย 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย 
ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
     แนวทางพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
1.5 แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 
      เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  : ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต มีส่วนร่วม                
และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
 
 
หมายเหตุ (ร่าง) โครงการหนึ่งโครงการ จ าเป็นต้องมี ปัจจัยที่เป็นหลักหนึ่งปัจจัย 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : (V02) การเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:kumpangbu@hotmail.com
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    ชื่อปัจจัย : (F0202) พัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : (V05) กลไกบริหารจัดการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
                       เด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
     ชื่อปัจจัย : F0502 การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            
ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                          :M2 - M3 

1) หลักการและเหตุผล 
          ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการ    
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา ภาคบั งคับ อย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ การศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้ สมกับวัย โดยส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๕ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย ต้องจัดให้มี        
การอบรมเลี้ยงดู เพ่ิมพูนประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย  อย่างทั่วถึง 
รวมทั้งจัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการ ของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อน  ระดับอนุบาลจนถึง
ระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นที่ 11    
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยโดย
เป้าหมาย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ตามกรอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่
ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นในปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
คนรุ่นหลัง ดังเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจะต้องสร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึง
การพัฒนา การดูแลและการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 SDG040201 ร้อยละของเด็กที่
อายุต่ ากว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย จ าแนกตาม
เพศ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ /75 
ข้อ อีกทั้ง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561 -2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.
2563) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีตัวชี้วัด คือ 
ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80 และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาศึกษาปฐมวัยจังหวัด
กาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563) ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 เด็กปฐมวัยกาฬสินธุ์เข้าถึง   
การบริการที่มีคุณภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน กลยุทธ์ 5 พัฒนาสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพ   
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  จากเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนข้างต้น จึงบูรการแบบมี           
ส่วนร่วมกับหน่วยงานระดับพ้ืนที่ ภายใต้สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน จ านวน ๙๖๒ แห่ง เด็กอนุบาล 1 - 3 จ านวน ๒๙,๘๙๗ คน เป็นฐานข้อมูลในการวางแผน       
การพัฒนาดังกล่าว 
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          ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานหลักที่ ส่งเสริมและบูรณาการให้เกิด       
การท างานในรูปแบบบูรณาการในระดับจังหวัด ขับเคลื่อนให้สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  จึงจัดท าโครงการ 
“ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์” ขึ้น 
     2) วัตถุประสงค ์

          2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมี
มาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 

          2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2561 

          2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ 
พ้ืนที่ อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 
    3) เป้าหมายผลผลิต (Output) 
         เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้
พัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  
             2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแห่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
             3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล 
พัฒนาและการจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ 
          เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
             1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  
             2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2561 
          เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมศึกษามีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน อยู่ใน
ระดับ ดี   
 
          ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap) 
  เด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยในระดับดีทุกด้าน และมีความพร้อม   
เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
       ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ทุกคนได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้และจัดการศึกษา
ให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  



51 
 

 
   
 

  2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
     3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จ านวน 100 
คน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย อย่างบูรณาการ  
        กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
              1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    2. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
    3. หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ทุกสังกัด ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองท้องถิ่น สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   
     4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ. พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ           70,000 บาท                                                                       
    3.1 กิจกรรมหลัก 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา(ระบุเดือน) 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจง
แนวทางการด าเนินโครงการ 
และการเก็บข้อมูลสารสนเทศ
เด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

บุคลากรที่รับผิดชอบงานปฐมวยัในหน่วยงานที่มีสถานศึกษา
และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในจังหวัดกาฬสินธุ ์ได้แก่ 
1. อาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   
2. ศึกษานิเทศก์สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 - 3  
3. ผู้รบัผิดชอบงานปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น 
4. ผู้รบัผิดชอบงานปฐมวัย สังกัดพมจ.กาฬสินธุ์  
5. ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
6. ผู้รบัผิดชอบงานปฐมวัย สังกัดสสจ.กาฬสินธุ์  
7. ส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ  
8. ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบงานปฐมวัย สังกัดศธจ.กาฬสินธุ์ 
9. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (หน.ส่วนราชการ) 

มกราคม  2565 

กิจกรรมที่ 2 : ประสาน      
ความร่วมมือก ากับ ติดตาม
ผลการประเมินตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติของ 

  ผู้บริหาร ครูปฐมวัย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง                     
  1. กลุ่มเครือข่าย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
  2. ศูนย์เครือข่าย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
  3. กลุ่มเครือข่าย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
  4. องค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ตาราง (ต่อ)    
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา(ระบุเดือน) 

สถานศึกษา 
/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
จังหวัดกาฬสินธุ์  
ปีการศึกษา 2564 

  5. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  6. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดส านักงานพัฒนา 
  สังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ครู
ชั้นอนุบาล 3 ด้าน
คณิตศาสตร์ สามารถสังเกต 
จ าแนก  และเปรียบเทียบ 
จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/
ระยะ) เวลา ได้สมวัย ตัวบ่งชี้
ที่ 3.5.2 ข ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาต ิ

1. ครูผู้แทนเครือข่าย สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  
2. ครูผู้แทนศูนย์เครือข่าย สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
3. ครูผู้แทนกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
4. ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น 
5. ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดพมจ.กาฬสินธุ์ 
6. ครูผู้แทนเครือข่าย สังกัดสช.จังหวัดกาฬสินธุ ์
7. ผู้รบัผิดชอบงานปฐมวัย สังกัดสสจ. อปท. พมจ.กาฬสินธุ์ 
    ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2) 
9. ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบงานปฐมวัย สังกัดศธจ. สพป.อปท. 
10. วิทยากร/บุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง 

มีนาคม  2565 

กิจกรรมที่ 4 : นิเทศ ติดตาม
การจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ของครูชั้นอนุบาล 
ปีที่ 3 ด้านคณิตศาสตร์  
การสังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบ จ านวน มิติ
สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา 
ได้สมวัย 

1. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ได้แก่บุคลากรตามกิจกรรมที่ 1 
2. ผู้รับการนิเทศ ได้แก่  
    - ครูปฐมวัย สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 - 3 เขต ละ 5 คน 
    - ครูปฐมวัย สังกัด อปท.กาฬสินธุ์  
    - ครูปฐมวัย สังกัด สช.กาฬสินธุ์ 

มิถุนายน 2565 

กิจกรรมที่ 5 : ประกวด/
คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) การจัดการ
ศึกษาปฐมวัย 

1. ผูบ้ริหาร ครูปฐมวัย ที่ส่งผลงาน 
2. ครูสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
3. คณะกรรมการประเมินวิธีปฏบิัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
4. ศึกษานิเทศก์/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

กรกฎาคม 2565 

กิจกรรมที่ 6 : แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practices) การจัด 
การศึกษาปฐมวัย และ
นวัตกรรมการจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้

ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

ส.ค.-ก.ย. 2565 

กิจกรรมที่ 7 : สรุปรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ 

1. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
2. ผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง 

ส.ค.-ก.ย. 2565 
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3.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายกิจกรรม  วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 70,000 บาท 
        งบรายจ่ายอื่น จากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 
63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค. 

64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.

64) 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินโครงการ และการเก็บข้อมูล
สารสนเทศเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
(1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
     พร้อมเครื่องดื่มจ านวน 20 คนๆ ละ    
     180 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
(2) ค่าเดินทางกรรมการผู้เข้าร่วม 
    ประชุม จ านวน 7 คนๆ ละ 300 
    เป็นเงิน 2,100 บาท 

- 5,700 - - 5,700 

กิจกรรมที่ 2 ประสานความร่วมมือก ากับ
ติดตามผลการประเมินตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของ
สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564  
และติดตามข้อมูลสารสนเทศ 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ครูชั้นอนุบาล ปีที่ 3 ด้าน
คณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนก และ
เปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/
ระยะ) เวลา ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 
(1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
    พร้อมเครื่องดื่มจ านวน 40 คนๆ ละ    
    180 บาท จ านวน 3 จุด 
    (40x180x3 =21,600 บาท) 
 (2) ค่าพาหนะกรรมการเข้าร่วมประชุม   
    จ านวน 5 คนๆ ละ 200 จ านวน 3    
    จุด (5x200x3 = 3,000 บาท 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที่1 

(ต.ค.-ธ.ค
63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค. 

64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.

64) 
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน  
    จ านวน 3 วัน ๆ ละ 3 ชม. 
    (1x600x3x3 = 5,400 บาท) 
 (4) ค่าจัดท าป้าย 1,000 บาท 

- 31,000 - - 31,000 

กิจกรรมที่ 4 : นิเทศ ติดตาม พัฒนาการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครูชั้นอนุบาล 
ปีที่ 3 ด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต 
จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติ
สัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 
(1) ประชุมคณะกรรมการนิเทศผ่าน
ระบบออนไลน์ Google Meet 
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 20 คนๆ ละ  
    120 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 
(3) ค่าพาหนะ จ านวน 10 คัน ๆ ละ  
    300 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  

- - 5,400 - 5,400 

กิจกรรมที่ 5 : คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ 
เป็นเลิศ (Best Practices) ปฐมวัย 
 (1) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกวิธี 
     ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
     ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 
 (2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก 
     (Best Practices) ปฐมวัย จ านวน  
     6 คน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน  
     3,000 บาท 
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการคัดเลือก  
     (Best Practices) ปฐมวัยจ านวน  
     10 คน ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 
      1,200 บาท 
 (4) ค่าพาหนะคณะกรรมการคัดเลือก  
     (Best Practices) ปฐมวัยจ านวน  
     10 คน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 
      3,000 บาท 
 

- - - 7,200 7,200 
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หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายตามจริงทุกรายการ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที่ 

1 
(ต.ค.-ธ.ค

63) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค. 

64) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.

64) 

กิจกรรมที่ 6 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
การจัดการศึกษาปฐมวัย และนวัตกรรม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(1) ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
    พร้อมเครื่องดื่มจ านวน 50 คนๆ ละ    
    180 บาท (50x180 = 9,000   
    บาท) 
 (2) ค่าพาหนะกรรมการเข้าร่วมประชุม   
    จ านวน 10 คนๆ ละ 300 บาท 
    (10x300 = 3,000 บาท) 
 (3) ค่าโล่รางวัล จ านวน 2 โล่ 
     (1,500 x 2 = 3,000 บาท) 
 (4) ค่ากรอบเกียรติบัตร จ านวน 20 อัน   
     (150 x 20 = 3,000 บาท) 
 (5) ค่ากระดาษเกียรติบัตร จ านวน 2ห่อ   
     (300 x 2 = 600 บาท) 
 (6) ค่าจัดบูธ จ านวน 2 บูธ  
     (3,000 x 2 = 6000 บาท) 
 (7) ค่าจัดท าป้าย (1,000 บาท) 

- - - 20,700 20,700 

กิจกรรมที่ 7 : จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
น าเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รายงานต่อ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 

- - - - - 

รวม - 36,700 5,400 27,900 70,000 

รวมทั้งสิ้น 70,000 
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ค ำสั่งจังหวัดกำฬสินธุ์ 

    ที่ ๒๑๔๔ / 256๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่ 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------  

 

         ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ จะด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ ซึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่อง ตำมแผนงำน
ยุทธศำสตร์ เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำที่ยั่งยืน ด้วยกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือพัฒนำเด็กปฐมวัยทุกภำคส่วน ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
กระบวนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ เพ่ือให้เด็กมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 

         ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยระดับพื้นที่
จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

 

มีหน้าที ่อ ำนวยควำมสะดวก สนับสนุน และให้ค ำแนะน ำ ตำมแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

 

   ๑.๑ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์        ประธำนกรรมกำร 
   ๑.๒ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ที่ก ำกับดูแลด้ำนกำรศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 
   1.3 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ กรรมกำร 
   1.๔ ท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์ กรรมกำร 
   ๑.๕ พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำฬสินธุ์                 กรรมกำร 
   ๑.๖ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์                 กรรมกำร 
   ๑.๗ นำยกเทศมนตรีเมืองกำฬสินธุ์                 กรรมกำร 
   ๑.๘ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  เขต ๑                 กรรมกำร 
   ๑.๙ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  เขต ๒                   กรรมกำร 
   ๑.๑๐ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  เขต ๓   กรรมกำร 
   ๑.๑๑ ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๑.๑๒ รองศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๑.๑๓ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
           ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๒. คณะกรรมการด าเนินงาน   
    ๒.๑ กลุ่มที่ ๑ พื้นที่อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอกมลาไสย อ าเภอสหัสขันธ์ อ าเภอดอนจาน             
          อ าเภอสามชัย และอ าเภอร่องค า ประกอบด้วย 

๒.๑.๑ นำยอดุลย์ ภูปลื้ม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ 

  ประธำนกรรมกำร 

๒.๑.๒ นำยอินสวน  สำธุเม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ 

รองประธำนกรรมกำร 

๒.๑.๓ นำงพรนิภำ พลำศรี ประธำนคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชนจังหวัดกำฬสนิธุ์ 

กรรมกำร 

๒.๑.๔ นำงกมลพรรณ  
         สถิตย์นำค 

นักพัฒนำสังคมช ำนำกกำรพิเศษ ส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำฬสินธุ์ 

กรรมกำร 

๒.๑.๕ พ.จ.ต.ส ำเนียง  
         หวังเจริก 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำท้องถิ่น                    
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์ 

กรรมกำร 

๒.๑.๖ นำงสำวกุสุมำร์  
         บุกไชยแสน 

ครูโรงเรียนอนุบำลกำฬสินธุ์ ผู้แทนครูกลุ่มเครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโสมพะมิตร 

กรรมกำร 

๒.๑.๗ นำงอนิสำ ศรทฤทธิ์ ครูโรงเรียนท่ำแสงวิทยำยน ผู้แทนครูกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำเมืองโปงลำง 

กรรมกำร 

๒.๑.๘ นำงธิดำ วงศ์วิริยะ ครูโรงเรียนชุมชนนำจำรย์วิทยำ ผู้แทนครูกลุ่มเครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำพุทธไสยำสน์ 

กรรมกำร 

๒.๑.๙ นำงบุษรำค ำ อ่ิมเจือ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ผู้แทนครูกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำเขื่อนล ำปำว 

กรรมกำร 

๒.๑.๑๐ นำงโชติกำ  
           ขันประมำณ 

ครูโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่ำวิทยำยน ผู้แทนครู       
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกมลำไสย 

กรรมกำร 

๒.๑.๑๑ นำงเริงฤดี กมลคร ครูโรงเรียนบ้ำนแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยำ ผู้แทนครูกลุ่ม
เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเมืองฟ้ำแดดสงยำง 

กรรมกำร 

๒.๑.๑๒ นำงพนำวัลย์ ศรีชมภู ครูโรงเรียนด่ำนใต้วิทยำ ผู้แทนครูกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำร่องค ำ 

กรรมกำร 

๒.๑.๑๓ นำงสำวจิดำภำ  
           ขูรูรักษ์ 

ครูโรงเรียนสิงห์สะอำด ผู้แทนครูกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำสหัสขันธ์ก้ำวหน้ำ 

กรรมกำร 

๒.๑.๑๔ นำงธิติมำ ชนำสิทธิ์ ครูโรงเรียนโป่งเชือกศึกษำสถำน ผู้แทนครูกลุ่มเครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโนนนำทอง 

กรรมกำร 

๒.๑.๑๕ นำงกนกพิชก์  
           ศรียำงค ์

ครูโรงเรียนบ้ำนหนองกุงใหก่ ผู้แทนครูกลุ่มเครือข่ำย              
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสำมชัย 

กรรมกำร 

๒.๑.๑๖ นำงสำวนุสรำ  
           สำรกรณ ์

ครูโรงเรียนดงพยุงสงเครำะห์ ผู้แทนครูกลุ่มเครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำดอนจำน 

กรรมกำร 
 

2.1.1๗ นำยทองเพชร คงอุดม ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดชูเถำวัลย์ กรรมกำร 
2.1.๑๘ นำยมงคล บุตรโพธิ์ศรี ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยเสมำรำม กรรมกำร 
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    ๒.๒ กลุ่มที่ ๒ พื้นที่อ าเภอยางตลาด อ าเภอฆ้องชัย อ าเภอท่าคันโท อ าเภอห้วยเม็ก  
          และอ าเภอหนองกุงศรี ประกอบด้วย 

2.1.1๙ นำงวิภำวรรณ กำฬโอฆะ ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลเชียงเครือ กรรมกำร 
2.1.2๐ นำงณิชำภัทร วิเท่ห์ ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงบ้ำนแก กรรมกำร 
2.1.2๑ นำงดวงตำ อำสำพนม ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเสริมชัยศรี กรรมกำร 
2.1.2๒ นำงขวักชนก  
           กุลชะโมรินทร์ 

ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดถ้ ำปลำ กรรมกำร 

2.1.2๓ นำงฉวีวรรณ แสงพงษ์ ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเขตตำรำม กรรมกำร 
2.1.2๔ นำงสำวรมิดำ 
           ผลเลขำ 

ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสุวรรณคีรีวงศ์ กรรมกำร 

2.1.2๕ นำงนัฐนันท์   
           สวุรรณรัตน์ 

ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดแห่ กรรมกำร 

๒.๑.๒๖ นำงเอ็มอร ภูสมตำ ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดหนองแซง กรรมกำร 
2.1.2๗ นำงจุฑำมำศ  
           หอมกลิ่น 

ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำอ้อย กรรมกำร 

2.1.2๘ นำงพิสมัย  
           แก้มแกมทอง 

ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหล่ำอ้อย กรรมกำร 

2.1.๒๙ นำงวิวรรณ 
           เขตมรรคำ                            

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลปิยวรรณ กรรมกำร 

2.1.3๐ นำงหทัยกำนต์ ศรีทำ                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลทุ่งมน กรรมกำร 
2.1.3๑ นำงสำวพลอยชมพู   
           พรรณวงษ ์

ครูโรงเรียนสตรีชำกยุทธวิทยำ กรรมกำร 

2.2.3๒ นำงสำวเบกจรัตน์       
           อนุสรณ์   

เจ้ำพนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์ 

กรรมกำร 

2.2.3๓ นำงสำวจริยำ เลื่องลือ นักพัฒนำสังคมช ำนำกกำร ส ำนักงำนพัฒนำสังคม 
และควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำฬสินธุ์ 

กรรมกำร 

๒.๑.3๔ นำงสำวศิวพร นิลสุข ศึกษำนิเทศก์ช ำนำกกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑  
๒.๑.3๕ นำงสำววณิชยำ ศรีสขุ ครูโรงเรียนบ้ำนสว่ำง ส ำนักงำนเขต กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑  
๒.๑.๓๖ นำงเพลินพิศ      ครู โรงเรียนพิพัฒน์รำษฎร์บ ำรุง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
           สวุรรณศรี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑  

๒.๒.๑ นำยศิวทัศน์ สุขสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ 

  ประธำนกรรมกำร 

๒.๒.๒ นำยปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล    กำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  เขต ๒ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม  
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำน  

รองประธำนกรรมกำร 

 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์เขต ๒   
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๒.๒.๓ นำงสำวนลิุบล บุกไชย ครูโรงเรียนโคกเจริกวิทยำ ผู้แทนครูศูนย์เครือข่ำย               

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำหนองกุงศรี 1 
กรรมกำร 

๒.๒.๔ นำงสุปรำณี ศรแสง ครูโรงเรียนนำเชือกวิทยำสรรพ์ ผู้แทนครูศูนย์เครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำยำงตลำด 3 

กรรมกำร 

๒.๒.๕ นำงบุกชู จินดำรัตน ์ ครูโรงเรียนบ้ำนเสียววิทยำสรรพ์ ผู้แทนครูศูนย์เครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำยำงตลำด ๑ 

กรรมกำร 

๒.๒.๖ ว่ำที่ร้อยตรีหกิงมลฤดี  
         วิชำศร ี

ครูโรงเรียนดงบังอ ำนวยวิทย์ ผู้แทนครูศูนย์เครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ำคันโท 

กรรมกำร 

๒.๒.๗ นำงนิตยำ ภูเงินข ำ ครูโรงเรียนเหล่ำกลำงร่วมวงศ์วิทยำ ผู้แทนครูศูนย์
เครอืข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฆ้องชัย 

กรรมกำร 

๒.๒.๘ นำยภำคภูมิ  
         ไชยประโคน 

ครูโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยำคม ผู้แทนครูศูนย์
เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำห้วยเม็ก ๑ 

กรรมกำร 

๒.๒.๙ นำงสำวลลิตำ พิลำวุฒ ิ ครูโรงเรียนจินดำสินธวำนนท์ ผู้แทนครูศูนย์เครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำหนองกุงศรี ๒ 

กรรมกำร 

๒.๒.๑๐ นำงสำวจุลนิศำ  
           เกษำพันธ์ 

ครูโรงเรียนบ้ำนสำวิทยำสรรพ์ ผู้แทนครูศูนย์เครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำยำงตลำด ๒ 

กรรมกำร 

๒.๒.๑๑ นำงสำวนิภำวรรณ         
           สำยสมบัต ิ

โรงเรียนบ้ำนกุดท่ำลือ ผู้แทนครูศูนย์เครือข่ำยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำห้วยเม็ก ๑ 

กรรมกำร 

2.2.12 นำงสำวรัตนำ ภูผำล ี ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนหนองบัว กรรมกำร 
2.2.13 นำงสำวอนักกำ      
           สินธุไสย 

ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสว่ำงโพธิ์ศรีหนองแวงฮี กรรมกำร 

2.2.14 นำงทองดี วำรีศรี ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนเขวำ กรรมกำร 
2.2.15 นำงบุกล้วน  
           เผ่ำพงศ์เจริก 

ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      
เหล่ำกลำง      

กรรมกำร 

2.2.16 นำงเพ็กศรี สิงหรำช ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนอ ำนวย กรรมกำร 
2.2.17 นำงมะลิ กองทอง ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบุตรอินทรำรำม กรรมกำร 
2.2.18 นำงเรวดี มะละค ำ ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลค ำใหก่ กรรมกำร 
2.2.19 นำงเตียงค ำ 
           ศรีสังข์ชุม 

ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลค ำใหก่ กรรมกำร 

2.2.20 นำงสำวเบกกำภำ  
           พวงทอง 

ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองใหก่ ๒ กรรมกำร 

2.2.21 นำงมะลิวรรณ์  
           กุนำพัฒน์ 

ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองริวหนัง กรรมกำร 

2.2.22 นำงบุกเมือง  
           ฉันทะกลำง    

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบุกยำทัตพลประสิทธิ์ ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์ 

กรรมกำร 

2.2.23 นำงจุฬำลักษณ์   
           จรทะผำ    

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจรชนะศึกษำ ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์                            

กรรมกำร    
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        ๒.๓ กลุ่มที่ ๓ พื้นที่อ าเภอกุฉินารายณ์ อ าเภอเขาวง อ าเภอนาคู อ าเภอห้วยผึ้ง อ าเภอนามน  
           อ าเภอค าม่วง และอ าเภอสมเด็จ ประกอบด้วย 

   
2.2.24 นำงสำวสำยชน 
           ค ำชนะ   

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลอุดมพร ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์                            

กรรมกำร 

๒.๒.25 นำงประคอง จุลสอน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำกกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒  
๒.๒.26 นำงพนิตสุภำ  โกศิลำ ครูโรงเรียนค ำใหก่วิทยำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒  
2.2.27 นำงสำวเบกจรัตน์        เจ้ำพนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
           อนุสรณ์ ท้องถิ่น ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์  

๒.๓.๑ นำยมนตรี จันทวงศ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ 

  ประธำนกรรมกำร 

๒.๓.๒ นำยเจษฎำ คะโยธำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำน 

รองประธำนกรรมกำร 

 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓  
๒.๓.๓ นำงสำวนิรชักำ  
         ไชยสิทธิ์สร้อย 

ครูโรงเรียนค ำหมุนผดุงเวทย์  
ผู้แทนครู กลุ่มโรงเรียนเมืองสำมอ่ำง 

กรรมกำร 

๒.๓.๔ นำงประนอม เพ็งพุฒ ครูโรงเรียนบ้ำนนำคู ผู้แทนครู กลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนำคู กรรมกำร 
๒.๓.๕ นำงสำวกำกชนก อุค ำ ครูโรงเรียนกุดกว้ำงสวำสดิ์วิทยำ  

ผู้แทนครู กลุ่มโรงเรียนเมิงเขำวง 
กรรมกำร 

๒.๓.๖ นำงเสำวน ีขำนโส ครูโรงเรียนบ้ำนบัวขำว (วันครู ๒๕๐๐)  
ผู้แทนครู กลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินำรำยณ์ 

กรรมกำร 

๒.๓.๗ นำงเสำวคนธ์  
         ปุณณขันธ์ 

ครูโรงเรียนชุมชนแจนแลนรำษฎร์บ ำรุง  
ผู้แทนครู กลุ่มโรงเรียนล ำพะยังนำรำยณ์ 

กรรมกำร 

๒.๓.๘ นำงธนำภรณ์ ศรีรังษ์ ครูโรงเรียนเหล่ำไฮงำมวิทยำสูง  
ผู้แทนครู กลุ่มโรงเรียนบูรพำนำรำยณ์ 

กรรมกำร 

๒.๓.๙ นำงสภุิกกำ ค ำตำ ครูโรงเรียนนำมนรำษฎร์สงเครำะห์  
ผู้แทนครู กลุ่มโรงเรียนนำมน 

กรรมกำร 

๒.๓.๑๐ นำงล ำใย อันสงครำม ครูโรงเรียนบ้ำนสี่แยกสมเด็จ  
ผู้แทนครู กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ 

กรรมกำร 

๒.๓.๑๑ นำงจีระภำ มุลทำ ครูโรงเรียนบ้ำนกอกวิทยำคม  
ผู้แทนครู กลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพำน 

กรรมกำร 

๒.๓.๑๒ นำงขวักจิตร จ ำปำวัน ครูโรงเรียนบ้ำนดินจี่  
ผู้แทนครู กลุ่มโรงเรียนแพรวำค ำม่วง 

กรรมกำร 

2.3.13 นำงจุฬำรักษ์ 
           อำยุวัฒน ์

ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนห้วนม่วง กรรมกำร 
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  มีหน้าที่   
        ๑. ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมและแผนงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยระดับพ้ืนที่จังหวัด
กำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ 
        ๒. ติดต่อประสำนงำนกลุ่มเครือข่ำย/ศูนย์เครือข่ำยตำมแผนงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ระดับพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ 
        ๓. รวบรวมข้อมูล และจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ประจ ำปี ๒๕๖๔ ตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ระดับสถำนศึกษำ และระดับกลุ่มเครือข่ำย เสนอหน่วยงำนต้นสังกัด 
        ๔. ด ำเนินงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
 

2.3.14 นำงนงลักษณ์      
           บรรเลงส่ง 

ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำไฮงำม กรรมกำร 

2.3.15 นำงสังวำล ช่อมะลิ ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลสระพังทอง                 กรรมกำร 
2.3.16 นำยพงศธร  
           วรรณหอม 

ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโพนสวรรค์ กรรมกำร 

2.3.17 นำงเอ้ืองพร เชิดชู ครูศูนยพั์ฒนำเด็กเล็กวัดบ้ำนม่วงกุล                          กรรมกำร 
2.3.18 นำงนพรัตน์ ท ำนำสุข ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนม่วงนำดี  กรรมกำร 
2.3.19 นำงเปรมใจ พิสุรำช ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไค้นุ่น กรรมกำร 
๒.๓.๒๐ นำงสำวรัตน์ติกำร   
           วุฒิสำร 

ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองมะงง กรรมกำร 

2.3.21 นำงดวงดี บุตตะนันท์ ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงสยำม กรรมกำร 
๒.๓.๒2 นำงกลิ่นสุคนธ์  
           กลิ่นหอม 

ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลนำมน กรรมกำร 

2.3.23 นำงสุภำพร ชนะบุตร ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดอุทัยทิพพำวำส กรรมกำร 
2.3.24 นำงสำวบัวผัน ศรีบัว ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้ำนโพน                         กรรมกำร 
2.3.25 นำงนวลจันทร์  กุลศรี ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองหก้ำปล้อง กรรมกำร 
2.3.26 นำงมยุรี  วัฒนบุตร ครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลสมเด็จ กรรมกำร 
2.3.27 นำยยงยศ ปรีดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปรีดี ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์ 
กรรมกำร 

2.3.28 นำงพิมลวรรณ  
           วรโชคทวีพัฒน์ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสมฤทัย ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์ 

กรรมกำร 

2.3.29 นำงปรำรถนำ  
           สรรพเลิศ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลสรรพเลิศ ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำฬสินธุ์ 

กรรมกำร 

๒.๒.30 นำงรัชนี สุขสวัสดิ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำกกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓  
2.2.31 นำงสำวเบกจรัตน์        เจ้ำพนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
           อนุสรณ์ ท้องถิ่นส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์  
๒.๒.32 นำงวรำงคณำ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
           บุษมงคล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓  
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๓. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 

 มีหน้าที่   
     ๑. วำงแผน ออกแบบกิจกรรม ติดต่อประสำนงำน และบูรณำกำรกำรท ำงำนตำมกิจกรรมของโครงกำร 
     ๒. บูรณำกำร นิเทศ ติดตำม และจัดท ำรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม ให้เป็นไปตำมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ 
     ๓. ด ำเนินงำนอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

๓.๑ นำยเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 

ประธำนกรรมกำร 

๓.๒ นำงสำยใหม นันทศรี รองศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 

รองประธำนกรรมกำร 

๓.๓ ผศ.วรนชุ นิลเขต อำจำรย์สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ กรรมกำร 
๓.๔ นำงสำวสุกำนดำ พันตำเอก อำจำรย์สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ กรรมกำร 
๓.๕ นำงสำวศิวพร  นิลสุข ศึกษำนิเทศก์ช ำนำกกำรพิเศษ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๑ 
กรรมกำร 

๓.๖ นำงประคอง จุลสอน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำกกำรพิเศษ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๒ 

กรรมกำร 

๓.๗ นำงรัชนี สุขสวสัดิ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำกกำรพิเศษ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓ 

กรรมกำร 

๓.๘ นำยวีรยุทธ  ฆำรประเดิม ศึกษำนิเทศก์ช ำนำกกำรพิเศษ เทศบำลเมืองกำฬสินธุ์ กรรมกำร 

๓.๙ นำงขวักใจฤทัยรัตน์ 
      ตันตยำนนท ์

พยำบำลวิชำชีพช ำนำกกำร 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์ 

กรรมกำร 

๓.๑๐ นำงสำวจริยำ เลื่องลือ นักพัฒนำสังคมช ำนำกกำร ส ำนักงำนพัฒนำสังคม 
และควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำฬสินธุ์ 

กรรมกำร 

๓.๑๑ นำงสำวเบกจรัตน ์
         อนุสรณ์ 

เจ้ำพนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำฬสินธุ์ 

กรรมกำร 

๓.๑๒ นำงปนัดดำ  
        อำมำตย์สมบัติ   

ครูช ำนำกกำรพิเศษ   
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดกำฬสินธุ์ 

กรรมกำร 

๓.๑๓ นำงสำวบุกกำภรณ์     
        พรหมบุรมย์ 

ครูโรงเรียนกำฬสินธุ์ปักกำนุกูล กรรมกำร 

๓.๑๔ นำงค ำแปลง บุ่งอุทุม ศึกษำนิเทศก์ช ำนำกกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๓.๑๕ นำงส่งศรี นำถมทอง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำกกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  
๓.๑๖ นำยอภิเดช เพชรโรจน ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำกกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  
๓.๑๗ นำยสุพัฒน์ สิมมะลิ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำกกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  
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๔. คณะกรรมการจัดท ารายงาน ประกอบด้วย 

มีหน้าที่ วิเครำะห์ วิจัย และจัดท ำรำยงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยระดับพ้ืนที่
จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ เสนอหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย 

มีหน้าที่ ด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรบริหำรงบประมำณ และอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเงินและบักชี ในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

ให้คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
 

 

 

 

๔.๑ นำยสมหวัง พันธะลี ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดกำฬสินธุ์ 

    ประธำนกรรมกำร 
 

๔.๒ ผศ.ดร.อมร มะลำศรี คณบดีคณะศึกษำศำสตร์และนวัตกรรม
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 

รองประธำนกรรมกำร 
 

๔.๓ ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน รองคณบดีคณะศึกษำศำสตร์และนวัตกรรมกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 

กรรมกำร 

๔.๔ ผศ.วรนชุ นิลเขต อำจำรย์สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัยมหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ กรรมกำร 
๔.๕ นำงสำวสุกำนดำ พันตำเอก อำจำรย์สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ กรรมกำร 
๔.๖ นำงค ำแปลง บุ่งอุทุม ศึกษำนิเทศก์ช ำนำกกำรพิเศษ  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์                
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๔.๗ นำงส่งศรี นำถมทอง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำกกำรพิเศษ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์                

๕.๑ นำยประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม     ประธำนกรรมกำร 
 และประเมินผล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์         
๕.๒ นำงรัตนำ เนตรทัศน์ นักวิชำกำรเงินและบักชี ช ำนำกกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์        
รองประธำนกรรมกำร 

 
๕.๓ นำงสำวยุภำภรณ์  
      ถนอมสมบัติ 

นักวิชำกำรเงินและบักชีปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์        

กรรมกำร 
 

๕.๔ นำงค ำแปลง บุ่งอุทุม ศึกษำนิเทศก์ช ำนำกกำรพิเศษ  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์                

กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๕.๕ นำงส่งศรี นำถมทอง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำกกำรพิเศษ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์                
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ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑ : ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการ และการเก็บข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับ 
                       พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์      
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กิจกรรมที่ ๒ : ประสานความร่วมมือก ากับ ติดตามผลการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนา    
                    เด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์  
                    ปีการศึกษา 2564 

 

 

 
 
 

การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ระดับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ และการเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

เด็กปฐมวัย ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์      
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กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครูชั้นอนุบาล 3 ด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต                         
                    จ าแนก  และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข  
                    ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

จุดที่ ๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ (๒๖ เมษายน ๒๕๖๕) 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
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จุดที่ ๒ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต ๓ (๒๗ เมษายน ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 



70 
 

จุดที่ ๓ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต ๑(๒๙ เมษายน ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมโปงลางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 
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กิจกรรมที่ ๔ : นิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูชั้นอนุบาล ปีท่ี 3 ด้านคณติศาสตร์  
                        การสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูชั้นอนุบาลปีท่ี 3 ด้านคณิตศาสตร์ การสังเกต จ าแนก 
และเปรียบเทียบ จ านวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย แบบลงพื้นที่ 

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน 2565 ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที ่๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
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ภาพการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาแผนและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านด้านคณิตศาสตร์              
ด้วยการบูรณาการตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ของครูปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ แบบออนไลน์ ครั้งที่ ๒ 
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
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กจิกรรมที่ ๕ : ประกวด/คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ประกวด/คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย 
วันที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์   
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กจิกรรมที่ ๖ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) การจัด การศกึษาปฐมวัย และ 
                       นวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) การจัด การศึกษาปฐมวัย และนวัตกรรมการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู ้และมอบรางวัล ระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
วันที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์   
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