
 
(นายโอภาส  ตน้ทอง) 

รองศึกษาธิการจงัหวดักาญจนบรุี ปฏบิติัราชการแทน 

ศึกษาธิการจงัหวดักาญจนบรุี 

 

 

ที ่ศธ 0258/1398                 ส ำนกังำนศึกษำธกิำรจงัหวดักำญจนบรุี 

                    อ ำเภอเมอืงฯ จงัหวดักำญจนบรุ ี71000 

               18  กรกฎำคม  2561 

เรื่อง กำรอบรมดว้ยระบบทำงไกล กำรจดัประสบกำรณก์ำรเรยีนรูว้ทิยำศำสตร ์คณิตศำสตร ์เทคโนโลยแีละสะเต็มศึกษำ

ในระดบัปฐมวยั 
 

เรยีน ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรยีนเอกชน 
 

อำ้งถงึ หนงัสอืส ำนกังำนศึกษำธกิำรจงัหวดักำญจนบรุ ีที ่ศธ 0258/923 ลงวนัที ่25 พฤษภำคม 2561 

 หนงัสอืส ำนกังำนศึกษำธกิำรจงัหวดักำญจนบรุ ีที ่ศธ 0258/924 ลงวนัที ่25 พฤษภำคม 2561 
 

สิง่ทีส่่งมำดว้ย 1. ตำรำงกำรอบรมดว้ยระบบทำงไกล 

  2. รำยชื่อโรงเรยีนเอกชนในจงัหวดักำญจนบุร ีทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรฯ 

  3. จดุอบรมออนไลน ์STEM ระดบัปฐมวยั 
 

   ตำมหนงัสอืที่อำ้งถงึ สถำบนัส่งเสรมิกำรสอนวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ไดด้ ำเนินโครงกำรพฒันำ

เด็กปฐมวยั (3 – 5 ปี) อย่ำงมคุีณภำพ ดว้ยกำรจดัประสบกำรณ์เรียนรูว้ทิยำศำสตร ์คณิตศำสตร ์เทคโนโลยแีละสะเต็ม

ศึกษำในระดบัปฐมวยั เพื่อเป็นกำรยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรูต้ลอดชีวิต โดยเป็นกำรพฒันำครูปฐมวยั

สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข ัน้พื้นฐำน (สพฐ.) และส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรส่งเสริมกำรศึกษำเ อกชน 

(สช.) ทัว่ประเทศอย่ำงเป็นระบบผ่ำนเครอืข่ำยควำมร่วมมอื ซึง่ไดด้  ำเนินกำรจดักำรอบรมดว้ยระบบทำงไกล หลกัสูตรที่ 1 

บูรณำกำรวทิยำศำสตรไ์ปแลว้ในวนัที ่2 – 4 มถินุำยน 2561 ควำมแจง้แลว้นัน้ 
 

   ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดักำญจนบรุี ไดร้บักำรประสำนงำนจำกสถำบนัส่งเสรมิกำรสอนวทิยำศำสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี(สสวท.) ประสำนใหโ้รงเรยีนเอกชนในจงัหวดักำญจนบรุี เขำ้ร่วมอบรมดว้ยระบบทำงไกล กำรจดัประสบกำรณ์

เรียนรูว้ิทยำศำสตร ์คณิตศำสตร ์เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษำในระดบัปฐมวยั หลกัสูตรที่ 2 บูรณำกำรคณิตศำสตร ์      

ในวนัที่ 21 – 22 กรกฎำคม 2561 โดยมรีำยละเอยีดตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย ท ัง้น้ีกำรประสำนงำนระหว่ำงส ำนกังำนศึกษำธิกำร

จงัหวดักำญจนบรุแีละโรงเรยีน จะประสำนงำนทำงหอ้งไลน ์“STEM เอกชน” เป็นส ำคญั 
 

   จงึเรยีนมำเพือ่ใหโ้รงเรยีนทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรทรำบและด ำเนินกำร 
 

ขอแสดงควำมนบัถอื 

 
 

 

 

 

กลุม่นิเทศ ตดิตำมและประเมนิผล 

โทร 034-564-002 โทรสำร 034-564-006 – 007 

ผูป้ระสำนงำน ศน.พชิญำภคั อำรรีอบ 06-1669-0296 



ก าหนดการอบรมเชิงปฏบิตักิารระบบทางไกล 

ดว้ยการจดัประสบการณ์เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยแีละสะเตม็ศึกษาในระดบัปฐมวยั 

บูรณาการคณิตศาสตรใ์นระดบัปฐมวยั 

วนัที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561 

โรงเรยีนเอกชนในจงัหวดักาญจนบรุ ี  ส านักงานศึกษาธิการจงัหวดักาญจนบรุี 

........................................ 

วนั/เดือน/ปี เวลา เรื่อง หมายเหต ุ

เสาร ์

21 กรกฎาคม 2561 

09.00 – 10.00 คณิตศำสตรใ์นกจิวตัรประจ ำวนัของเดก็ปฐมวยัและใน

หลกัสูตรกำรศึกษำปฐมวยั พ.ศ.2560 

พกัรบัประทานอาหาร

วา่งและเครื่องด่ืม ไม่

มีการหยดุออกอากาศ 

ดงันั้นแตล่ะศูนย์

สามารถบริหารจดัการ

เวลาหรือวธิีการตาม

ความเหมาะสม 

 

 

พกัรบัประทานอาหาร

กลางวนั เวลา 

12.00 – 13.00 น. 

(หยดุออกอากาศ) 

10.00 – 10.30 แนวทำงกำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูค้ณิตศำสตรใ์นระดบัปฐมวยั 

10.30 – 12.00 กำรจดัประสบกำรณก์ำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำไปสู่ควำมคดิรวบ

ยอดเกี่ยวกบักำรเปรยีบเทยีบจ ำนวนและกำรรูค่้ำจ ำนวน 

13.00 – 14.00 กำรจดัประสบกำรณก์ำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำไปสู่ควำมคดิรวบ

ยอดเกี่ยวกบักำรเปรยีบเทยีบจ ำนวนและกำรรูค่้ำจ ำนวน 

(ต่อ) 

14.00 – 15.30 กำรจดัประสบกำรณก์ำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำไปสู่ควำมคดิรวบ

ยอดเกี่ยวกบัแบบรูปและควำมสมัพนัธ ์

15.00 – 16.00 ระดมควำมคดิแนวทำงกำรจดัประสบกำรณฯ์ และกำรนิเทศ

กำรจดัประสบกำรณฯ์ เกี่ยวกบักำรเปรยีบเทยีบจ ำนวน 

กำรรูค่้ำจ ำนวน แบบรูปและควำมสมัพนัธ ์

อาทติย ์

22 กรกฎาคม 2561 

09.00 – 11.00 กำรจดัประสบกำรณก์ำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำไปสู่ควำมคดิรวบ

ยอดเกี่ยวกบักำรวดั 

11.00 – 12.00 กำรจดัประสบกำรณก์ำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำไปสู่ควำมคดิรวบ

ยอดเกี่ยวกบัเรขำคณิต 

13.00 – 14.00 กำรจดัประสบกำรณก์ำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำไปสู่ควำมคดิรวบ

ยอดเกี่ยวกบัเรขำคณิต (ต่อ) 

14.00 – 15.00 กำรจดัประสบกำรณก์ำรเรยีนรูเ้พือ่พฒันำไปสู่ควำมคดิรวบ

ยอดเกี่ยวกบักำรมส่ีวนร่วมในกำรรวบรวมขอ้มลูและ

น ำเสนอขอ้มลู 

15.00 – 15.30 ระดมควำมคดิแนวทำงกำรจดัประสบกำรณฯ์ และกำรนิเทศ

กำรจดัประสบกำรณฯ์ เกี่ยวกบักำรวดั รูปเรขำคณิต กำร

มส่ีวนร่วมในกำรรวบรวมขอ้มลูและน ำเสนอขอ้มลู 

15.30 – 16.00 ชี้แจงกำรฝึกปฏบิตัแิละกำรพฒันำตนเองดว้ยระบบอบรมครู

และผูบ้รหิำรออนไลน ์

 

หมายเหต ุ ก ำหนดกำรอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมเหมำะสม 

 

 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 1 



รายช่ือโรงเรยีนเอกชนอบรมดว้ยระบบทางไกล 

การจดัประสบการณ์การเรยีนรูว้ิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลย ีและสะเตม็ศึกษาในระดบัปฐมวยั 

บูรณาการคณิตศาสตรใ์นระดบัปฐมวยั 

วนัที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561 

********** 

ที่ เขตพื้นที ่ อ าเภอ โรงเรียน 

1 

1 

1. เมอืงฯ ดรุณำกำญจนบรุ ี

2 ถำวรวทิยำ 

3 อนุบำลเมฆบณัฑติ 

4 อนุบำลค่ำยสุรสหี ์

5 2. ท่ำม่วง วรีศิลป์ 

6 

2 

3. ท่ำมะกำ ศิรวิทิยำนุบำล 

7 สำรสำสนว์เิทศกำญจนบรุ ี

8 ทพิยพ์ทิยำ 

9 อนุชน 

10 ประชำสงเครำะห ์

11 

3 

5. ไทรโยค กำรกศุลวดัไตรรตันำรำม 

12 8. ทองผำภูม ิ วชัรวชิญ ์

13 11. สงัขละบรุ ี บำ้นอุ่นรกั 

14 สหครสิเตยีน 

15 ลำซำน สงัขละบรุ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 2 



 
 

 

 

 

 

 

สิง่ที่สง่มาดว้ย 3 


