
๑ 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน 

งบประมาณ พ.ศ.  2562 
 

๑.  ชื่อโครงการ  พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย 
๒.  ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
3   แผน/แผนงาน บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางปิยะนุช  ไชยสมทิพย์  นายภัคพงษ์ สีหราช และ นางชิรญา พิชัยวงศ์ 

กลุ่มงาน/กลุ่ม   กลุ่มงานการบริหารพัฒนาหลักสูตร/กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

 
5. หลักการและเหตุผล 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย    
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง   
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับ   
การดูแลและพัฒนา รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา     
ตามความถนัดของตน  

จากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2560-2564 ได้ให้ความส าคัญ            
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือสร้างความพร้อมในการเรียนรู้และเชื่อมโยงการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มี 7 ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน ดังนี้  1. การจัดและการให้เด็กเข้าถึงบริการ
ที่พัฒนาเด็กปฐมวัย 2. การพัฒนาการเป็นพ่อเป็นแม่ การอบรมเลี้ยงดูและบทบาทของครอบครัว 3. การ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่พัฒนาเด็กปฐมวัย 4. การจัดระบบข้อมูลและตัวชี้วัด เน้นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาเด็กปฐมวัย 5.การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และการด าเนินการ
ตามกฎหมาย 6. การศึกษา การจัดการความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ และ 7. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การ บริหารจัดการ การติดตามงานและประเมินผล 

 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องตามแผนงบประมาณ ล าดับที่ 4 แผนงานบูรณาการ 14 ยกระดับการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย โดยจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 49,400 บาท ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดน่าน สังกัด
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมโรงเรียนเอกชนสามารถจัดการเรียน     
การสอนปฐมวัยอย่างมีคุณภาพและผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพภายใต้โครงการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  

 



๒ 

 

 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จึงได้จัดโครงการพัฒนาการ
จัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนสามารถจัด  
การเรียนการสอนปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่ างเต็มศักยภาพ  เพ่ือให้
ศึกษานิเทศก์ บุคลากรที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจองค์
ความรู้การศึกษาปฐมวัยที่ทันสมัยและเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้
ความเข้าใจ เทคนิค และกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียน  
การสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มพัีฒนาการเต็มศักยภาพต่อไป   

6. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการเรียนการสอนปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับ

การส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ 
2. เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ บุคลากรที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัย            

มีความรู้ ความเข้าใจองค์ความรู้การศึกษาปฐมวัยที่ทันสมัย 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจ เทคนิค และ

กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

7. เป้าหมายตัวช้ีวัดโครงการ 
  เชิงปรมิาณ 

๑) โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีเปิดสอนระดับปฐมวัยในจังหวัดน่าน จ านวน 15 โรง  
2) ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดน่าน โรงเรียนละ 3-4 คน  
    รวม 60 คน ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย   
 เชิงคุณภาพ 
1) ร้อยละ 85 ของโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในจังหวัดน่านสามารถจัดการเรียนรู้ 
    ส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรปฐมวัย    
2) ร้อยละ 85 ของครูปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดน่านมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค 
    กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย)   
 

8. แผนการด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1. ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยให้แก่
ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

✓   ผอ.กลุ่ม
นิเทศฯ / 

ผอ.กลุ่ม
ส่งเสริม
โรงเรียน
เอกชน 

2. อบรมบุคลากรโรงเรียนเอกชนตามหลักสูตร
ปฐมวัย มาตรฐานการจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการผู้เรียน (จ านวน 3 วัน) 

 

 ✓   



๓ 

 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

      2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่
การออกแบบแผนการจัดประสบการณ์  ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย จ านวน ๒ วัน  
       2.2 การพัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียน             
การสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  (โครงการ           
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”)                   
จ านวน 1 วัน 
 3.นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัย       

3.1 ประชุมสร้างเครื่องมือนิเทศ 
          3.2 ออกนิเทศ ติดตาม  
          3.3 สรุปและรายงานผลการนิเทศ  

 ✓    

  4.  สรุปผลการด าเนินงาน จัดท าเอกสารรายงาน   ✓  

 
8 พื้นที่เป้าหมาย โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดน่าน จ านวน 15 โรงเรยีน 
9. งบประมาณ   49,400 บาท (สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอย 
    และวัสดุ  (ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/
ค่าจ้าง  

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
ให้แก่ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน 

 

 

300  

 

 

 

  

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท/คน  
        จ านวน 1 มื้อ จ านวน 10 คน  เป็นเงิน 
  
 
 
 

    300  



๔ 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ/
ค่าจ้าง  

กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตรปฐมวัย มาตรฐาน 
การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการผู้เรียนให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
จ านวน 60 คน 

49,400    

         - ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท/คน  
           จ านวน 15 ชัว่โมง (มีการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 
           จ าเป็นต้องมีวิทยากรประจ ากลุ่ม)        เป็นเงิน 

  

9,000 

  

         - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 120 บาท/มื้อ  
          จ านวน 3 มื้อ จ านวน 60 คน    เป็นเงิน   

  21,600  

         - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 30 บาท/คน  
           จ านวน 6 มื้อ จ านวน 60 คน            เป็นเงิน    

    10,800  

         - ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม                 เป็นเงิน        1,000 

         - ชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ไป-กลับ 4 บาท/ 
           กิโลเมตร (จ่ายจริงตามระยะทาง) เป็นเงิน  

  1,000  

         - ค่าบ ารุงสถานที่ประชุม                    เป็นเงิน     1,000  

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรมาตรฐานการจัดการ
เรียนรู้และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการผู้เรียน ดังนี้ 

3,700    

          - ค่าเบี้ยเลี้ยง   15 x 160 เป็นเงิน     2,400   

          - ชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ไป-กลับ 4 บาท/ 
            กิโลเมตร (จ่ายจริงตามระยะทาง) เป็นเงิน    

 1,300   

กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการด าเนินงาน จัดท า
เอกสารรายงาน 

1,000    

      - ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม   เป็นเงิน       1,000 

รวมเป็นเงิน  (สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 49,400 12,700 34,700 2,000 
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10. การด าเนินกิจกรรม 
        1. ประชุมชี้แจงการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  
ให้กับศึกษานิเทศก์รับทราบกิจกรรม ในช่วงต้นเดือน กุมภาพันธ์ 

2. ประสานทุกฝ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรม   
    2.1. ประสานงานด้านสถานที่   

             2.2 ประสานงานกับวิทยากร ผู้ประสานของโรงเรียนเอกชน 
             2.3 ประสานเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบทุกฝ่าย 
         3. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  
ในหัวข้อ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  จ านวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย 

   3.1 การบูรณาการการเรียนรู้ 
   3.2 การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมองและทักษะการคิดเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ 
   3.3 การเล่นและการเรียนรู้ของเด็ก 
   3.4 การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 

         4. ติดตามประเมินผลในการด าเนินการการน าเทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยไป             
สู่ห้องเรียน 

 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานหลังการอบรม ครูไม่ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร และแผนการจัด 
               ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียนและบริบทของโรงเรียน  
การบริหารความเสี่ยง : ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาต้องออกนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  
 
11.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

ร้อยละของโรงเรียนเอกชนที่เปิด
สอนระดับปฐมวัยในจังหวัดน่าน
สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตาม
หลักสูตรปฐมวัย    

นิเทศติดตาม แบบรายงานการนิเทศติดตาม 

ร้อยละของครูปฐมวัยของโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดน่านมีความรู้  
ความเข้าใจ เทคนิคกระบวนการ
เ รี ย น ก า ร สอน วิ ท ย าศ าสตร์  
(โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย)   

ตรวจสอบและนิเทศติดตาม แบบรายงานการตรวจสอบ 

แบบรายงานการนิเทศติดตาม 
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12.  ผลการด าเนินงาน 

 การด าเนินงานโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย  
ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน  4  กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมทีการด าเนินงานดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย
ให้แก่ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 35 คน  

   เป็นกิจกรรมเดิมที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
            เป็นกิจกรรมที่ขออนุมัติปรับเปลี่ยน (อ้างอิงบันทึกขออนุมัติ ) คือ   
           ในมติที่ประชุม ดังนี้ 
   1. ให้ด าเนินการจัดอบรมตามโครงการพฒันาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนส าหรับ
เด็กปฐมวัย ในหัวข้อ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  จ านวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย 

        1.1 การบูรณาการการเรียนรู้ 
        1.2 การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมองและทักษะการคิดเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ 
              1.3 การเล่นและการเรียนรู้ของเด็ก 
              1.4 การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 

           2. ช่วงเวลาในการด าเนินการ คือ เดือน กรกฎาคม  
                     3. สถานที่จัดอบรม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ตึกอาคารแผนกปฐมวัย 
                     4. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 60 คน จ านวน 14 โรงเรียน 
                     ๕. วิทยากรในการให้ความรู้ ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ประสานกับ
อาจารย์รังรอง สมมิตร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
  กิจกรรมที ่2 อบรมหลักสูตรปฐมวัย มาตรฐานการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
เสริมสร้างพัฒนาการผู้เรียนให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
           เป็นกิจกรรมเดิมที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
           เป็นกิจกรรมที่ขออนุมัติปรับเปลี่ยน (อ้างอิงบันทึกขออนุมัติ ) คือ  
               โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  20 -21  กรกฎาคม 2562   ณ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  จ านวน  60  คน    
               กิจกรรมในวันที่ 2๐ กรกฎาคม พ.ศ.2562 

     เวลา   08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน 
     เวลา   08.30 น. -  09.00 น. พิธีเปิด ประธานเปิดโดย ท่านรองอดุลย เทพกอม 
     เวลา   09.00 น. – 10.00 น. Generation กับ การเรียนรู้ 
     เวลา   10.20 น. -  12.00 น.  เทคนิคการจัดการเรียนเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 1 
     เวลา   12.00 น. -  13.00 น.  อาหารกลางวัน 
     เวลา   13.00 น. -  15.00 น. เทคนิคการจัดการเรียนเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 2 
     เวลา   15.00 น. -  16.00 น. เทคนิคการจัดการเรียนเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 3 
     เวลา   16.00 น. -  17.00 น. สรุปองค์ความรู้ 
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      กิจกรรมในวันที่ 2๑ กรกฎาคม พ.ศ.2562 

     เวลา   08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน 
     เวลา   08.30 น. -  10.00 น. นิทานกับการเรียนรู้ 
     เวลา   10.00 น. -  12.00 น.  แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ปฏิบัติการเทคนิคการจัดการ 
                                                    เรียนเรียนรู ้นทิานส าหรับเด็กปฐมวัย   
     เวลา   12.00 น. -  13.00 น.  อาหารกลางวัน 
     เวลา   13.00 น. -  16.00 น. ปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนเรียนรู้นิทานส าหรับ 

เด็กปฐมวัย (ต่อ) 
     เวลา   16.00 น. -  17.00 น. น าเสนอและสรุปการอบรมความรู้ 

 
กิจกรรมที ่3 นิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรมาตรฐาน

การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการผู้เรียน  
 เป็นกิจกรรมเดิมที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

            เป็นกิจกรรมที่ขออนุมัติปรับเปลี่ยน (อ้างอิงบันทึกขออนุมัติ ) คือ  
      โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม - 8 กันยายน 2562  ณ   โรงเรียนเอกชนที่เข้ารับ 

การอบรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  จ านวน  .......15...........  โรง   
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการด าเนินงาน จัดท าเอกสารรายงาน 
  เป็นกิจกรรมเดิมที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

            เป็นกิจกรรมที่ขออนุมัติปรับเปลี่ยน (อ้างอิงบันทึกขออนุมัติ ) คือ  
                 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  30 กรกฎาคม  2562   ณ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  จ านวน  15  คน   
 
13.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย ได้มบีุคคล , 
หน่วยงานราชการอ่ืน , หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ดร.รังรอง สมมิตร วิทยากรให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
๒. นางศุภลักษณ์ ไชยสถาน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
๓. ............................................................................................................................. ............................

............................................................... ...................................................................... .................... 
๔. ............................................................................................................................. ............................ 
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๑4.  ผลส าเร็จของโครงการ 
         ผลส าเร็จตามตัวชี้วัด  

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ร้อยละของผลส าเร็จ 

เป้าหมาย ผลการด าเนิน 
๑. เชิงปริมาณ 

๑) โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ี
เปิดสอนระดับปฐมวัยในจังหวัดน่าน จ านวน 15 โรง 

 

ร้อยละ100 โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยใน
จังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 66.66 

 2) ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดน่าน ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนละ 
3-4 คน   รวม 60 คน 

     
 

ร้อยละ100 ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดน่าน ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เข้ารับการอบรมร้อยละ
100 บางโรงเรียนมาอบรม
มากกว่า 3 – 4 คน ต่อโรงเรียน 

2. เชิงคุณภาพ 
1) ร้อยละ 85 ของโรงเรียนเอกชนที่เปิด

สอนระดับปฐมวัยในจังหวัดน่านสามารถจัดการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตาม
หลักสูตรปฐมวัย    

     
 

 
ร้อยละ 85 

 
โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับ
ปฐมวัยในจังหวัดน่านสามารถ
จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย
ได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร
ปฐมวัย ร้อยละ 85 แต่บาง
โรงเรียนมีครูบางท่านขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร    

2) ร้อยละ 85 ของครูปฐมวัยของโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดน่านมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค
ส าหรับการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยและเทคนิค
กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย) 
 

ร้อยละ 85 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดน่านมี
ความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค
ส าหรับการเรียนการสอนเด็ก
ปฐมวัยและเทคนิคกระบวนการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์  
ร้อยละ 85 
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ภาพกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการ 
      1. ร้อยละ 85 ของโรงเรียนเอกชนทีเปิดสอนระดับปฐมวัยในจังหวัดน่าน สามารถจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรปฐมวัย 

       2.ร้อยละ 85 ของครูปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดน่าน มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค  
กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย) 

 สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
    ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม  คิดเป็นร้อยละ  ร้อยละ 80 คือ 
                      1. ครูผู้สอนได้ผลงานจากการฝึกการอบรม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๐ 

 

๒. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  ครูมีความพึงพอใจในการอบรมตาม
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย และมีความต้องการให้มีการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนปฐมวัย ใน 3 อันดับแรกจากทั้งหมด 13 หัวข้อดังตาราง 

 
  

หัวข้อ จ านวนคนที่สนใจ 

1. การปรับพฤติกรรมเด็กท่ีสมาธิสั้น 
2. การท าสื่อ การผลิตสื่อท ามือ 

การออกแบบและการประดิษฐ์ 
3. วิธีการเก็บเด็กโดยใช้วิธีต่าง ๆ  
4. การศึกษาเก่ียวกับเด็กพิเศษ 
5. การจัดท าสารนิทัศน์เต็มรูปแบบ 
6. จิตวิทยาส าหรับเด็กปฐมวัย 
7. จิตวิทยาส าหรับครู 
8. วิจัยในชั้นเรียน 
9. การประกัน 
10. การเขียนแผนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

ปฐมวัย 
11. เทคนิคการเล่านิทาน 
12. การวิเคราะห์เด็กรายบุคคล 
13. เพลง-เกม 

 

2 
17 

 
1 
2 
5 
2 
1 
4 
1 
3 
4 
1 
1 
3 

 
          
ความต้องการของโรงเรียนในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ( 3 อันดับแรก) 

          1. การท าสื่อ การผลิตสื่อท ามือ   การออกแบบและการประดิษฐ์ 
          2. การจัดท าสารนิทัศน์เต็มรูปแบบ 
          3. การเขียนแผนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

      ผลการด าเนินงานตามงบประมาณ 
         ๑. ประเภทงบประมาณ จ านวน   
                 ( ✓ ) เงินประมาณสนับสนุนจากส านักส่งเสริมการศึกษาเอกชน       จ านวน 49,400 บาท 
                 (      ) เงินระดมทรัพยากร 
                 (      ) เงินสนบัสนุนจาก สพฐ. จ านวน.....................................บาท 
                 (      ) เงินอ่ืนๆ .........................................................................................................  

          ๒. การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 49,400  บาท 
  ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป  48,812  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ       588  บาท 
 
๑6.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการ  พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 
 มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงการ 
1.1 ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องเขาร่วมกิจกรรมทุกโรงเรียน ยกเว้น 5 โรงเรียนที่มี

กิจกรรมอ่ืนq 
1.2 ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม

ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย  
1.3 ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับเด็ก

ปฐมวัยไปน าไปใช้ในโรงเรียนได้ 

๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
      2.1 เวลาในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ส าหรับเด็กปฐมวัย ควรจัดในช่วงเดือนพฤษภาคม จะท าให้ครูสามารถน าไปใช้ในการปรับ 
การเรียนการสอนในโรงเรียนได้ 
      2.2  สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรม  
 

       ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
1. ทางโรงเรียนควรมีการนิเทศภายในของครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีการน าหลักสูตรสู่ 

       ชั้นเรียน  
2. การจัดประสบการณ์ควรมีการประเมินผลพัฒนาการของเด็กหลังจัดกิจกรรมด้วย  

 
 
                  ลงชื่อ.................................................................ผู้รายงาน 

                  (นางชิรญา พิชัยวงศ์.) 

       วันที่ 30  เดือน  กันยายน พ.ศ.2562 
                



๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



๑๓ 

 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดน่าน  
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
เพ่ือชี้แจงการด าเนินโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยให้แก่ศึกษานิเทศก์ 

และผู้เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนเอกชน ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๑๔ 

 

     กิจกรรมที ่2 อบรมหลักสูตรปฐมวัย มาตรฐานการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการผู้เรียนให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
                            

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

กิจกรรมที ่3 นิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร
มาตรฐานการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการผู้เรียน  

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


