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บทสรุปผู้บริหาร 

ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน

เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อามรมณ์ สังคม สตปิัญญา และทักษะการ
เรียนรู้มที่สมวัย มีพ้ืนฐานชวีิตที่มั่นคงแข็งแรง  
  2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ    
  3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพ้ืนที่อย่างบูรณา
การทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่    

ผู้เข้าร่วม   
  ผู้บริหาร และครูปฐมวัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

กิจกรรมดำเนินงาน 
 โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ประกอบด้วยกิจกรรมดำเนินงาน 5 กิจกรรม ดังนี้ 
        กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีข้ันตอนการดำเนินงาน คือ 1) จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ 2) จัดเตรียมวาระการประชุม
ชี้แจงการดำเนินงาน 3) เชิญประชุมหน่วยงาน-บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 4) ดำเนินการประชุมชี้แจงการ
ดำเนินงานโครงการฯ และ 5) จัดทำรายงานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ         
        กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ออนไลน์) มีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ 1) จัดเตรียมเอกสารและติดต่อเชิญวิทยากร 2)  
ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาต ิและ 3) สรุปข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติ การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
เชิงบูรณาการจังหวัดปทุมธานี มีข้ันตอนการดำเนินงาน คือ 1) จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เชิญ
วิทยากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 2) ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัดปทุมธานี 3) จัดทำรายการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัดปทุมธานี และ 4) นำเสนอกลไกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย เชิง
บูรณาการจังหวัดปทุมธานีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ 4 การประกวดผลงาน วิจัย และนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี ประจำปี
งบประมาณ 2565  มีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ 1) การประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานวิจัย และนวัตกรรมการจัด
การศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) และด้านการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้ (ครูผู้สอน)  2) การดำเนินการประกวดผลงานวิจัย และนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 3)  
ประกาศผลการประกวดและ เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประกวด 

กิจกรรมที่ 5 การจัดทำรายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี 
ปีงบประมาณ 2565  มีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ 1) การรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ใน
โครงการ 2) จัดพิมพ์รายงานโครงการตามแบบที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และ 3) เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2565 

ผลการดำเนินงาน 
     1) กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร/ผู้รับใบอนุญาต และ
ครู จำนวน 90 แห่ง 113 คน  
         2) กิจกรรมที่ 2 การประชุมปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลสาร สนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
ผู้บริหาร/ผู้รับใบอนุญาต และครู จำนวน 90 แห่ง 113 คน  
     3) กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติ การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยเชิง
บูรณาการจังหวัดปทุมธานี สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กลไกท่ี ๑ : เตรียม
ความพร้อมพ่อแม่ก่อนตั้งครรภ์ ให้มีความรู้ ความสามารถและเจตคติที่ดีในการตั้งครรภ์, กลไกที่ ๒ : ส่งเสริม
อนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์, กลไกที่ ๓ : จัดให้มีการให้บริการด้านสุขภาพแก่มารดาและบุตรอย่างทั่วถึง 
โดยให้บริการวางแผนครอบครัว อนามัยเจริญพันธุ์ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การส่งเสริมโภชนาการพัฒนาการและ
ส่งเสริมการให้นมมารดาแก่บุตรตั้งแต่แรกเกิดอย่างน้อยหกเดือน , กลไกที่ ๔ : กำหนดมาตรการสร้างความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการทำงานของพ่อแม่ให้สามารถ เลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง, กลไกที่ ๕ : จูงใจให้สถานประกอบการ
จัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น, กลไกที่ ๖ : รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ในบ้านและดูแล
เลี้ยงดูบุตร, กลไกที่ ๗ : พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ให้โรงพยาบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก, กลไกที่ ๘ : ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและสมองเด็ก, กลไกที่ ๙ : พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือสร้างพัฒนาการ สมรรถนะ คุณลักษณะที่ดีสมวัยและการใช้ทักษะ
ความสามารถทางการคิดของสมองส่วนหน้า (Executive Function), กลไกที่ ๑๐ : ปรับปรุงสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะด้าน
ความคิด ความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผน ทักษะการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง 
โดยใช้ทักษะความสามารถทางการคิดของสมองส่วนหน้า (Executive Function), กลไกท่ี ๑๑ : ยกระดับบุคลากร
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ สามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) เพ่ือเสริมสร้างทักษะความสามารถทางการคิดของสมองส่วนหน้า 
(Executive Function), กลไกท่ี ๑๒ : เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิด
ไม่ว่าในทางใด,  กลไกที่ ๑๓ : เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ 
สติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือให้เกิดทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สามารถเรียนรู้อย่าง
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลและความต้องการจำเป็นพิเศษ  โดยใช้ทักษะความสามารถ
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ทางการคิดของสมองส่วนหน้า (Executive Function), กลไกที่ ๑๔ : สร้างคุณลักษณะให้เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝ่ดี 
มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้  มีความคิด สร้างสรรค์  และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ โดยใช้
ทักษะความสามารถทางการคิดของสมองหน้า (Executive Function), กลไกที่ ๑๕ : บ่มเพาะเจตคติของเด็ก
ปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของบุคคลอ่ืน มีจิตวิญญาณของการอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างเสมอภาค และมีจิตสำนึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกโดยใช้ทักษะความสามารถทางการคิดของสมองส่วนหน้า (Executive 
Function), กลไกที่ ๑๖ : ให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้
ทักษความสามารถทางการคิดของสมองส่วนหน้า (Executive Function), กลไกที่ ๑๗ : กำหนดสมรรถนะและ
ตัวชี้วัดการพัฒนาทักษะความสามารถทางการคิดของสมอง ส่วนหน้า (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย, 
กลไกที่ ๑๘ : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพ่ือการเตรียมความพร้อม 
เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย และต้องไม่มุ่งเน้นการสอบแข่งขัน, กลไกท่ี ๑๙ : จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของเด็ก
ปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 20), กลไกท่ี ๒๐ : กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในระดับอนุบาล
และระดับ ประถมศึกษาเพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย, กลไกที่ ๒๑ : ศึกษาวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย, กลไกที่ ๒๒ : จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีแบบบูรณาการของ
หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย , กลไกที่  ๒๓ : จัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้ทักษะความสามารถทางการคิดของสมองหน้า 
(Executive Function), กลไกท่ี ๒๔ : จัดสภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชนที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้
มีทักษะความสามารถทางการคิดของสมองหน้า (Executive Function), กลไกที่ ๒๕ : ผลิตครูหรือพัฒนาครู
ปฐมวัยให้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และหลักการพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มีทักษะความสามารถทางการคิดของสมองส่วนหน้า (Executive Function), กลไกที่ ๒๖ : จัดให้มี
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา
อย่างต่อเนื่อง, กลไกที่ ๒๗ : จัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง , กลไกที่ 
๒๘ : ติดตามดูแลเด็กปฐมวัยให้ได้รับสวัสดิการและบริการด้านการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง , กลไกที่ ๒๙ : จัดให้มี
ระบบการคัดกรองที่ที่ได้มาตรฐานเพ่ือค้นหาเด็กปฐมวัยที่พิการหรือ มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม หรือสติปัญญา รวมถึงไม่มีผู้ดูแล ด้อยโอกาส  หรือมีความต้องการเป็นพิเศษอย่างทันท่วงที, กลไกที่ ๓๐ : 
จัดให้เด็กปฐมวัยทีม่ีความต้องการพัฒนาเป็นพิเศษไดเ้ข้าถึงสิทธิและได้รับโอกาส ในการพัฒนาอย่างมคีุณภาพ 
         4) กิจกรรมที่ 4 การประกวดผลงาน วิจัย และนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี ประจำปี
งบประมาณ 2565 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 47 คน โดยมีผู้ส่งผลงาน 
เข้าร่วมการประกวดที่ด้านการบริหารจัดการศึกษา (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ครูผู้สอน)   
จำนวน 23  คน ดังนี้     
     1. ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
 1.1 นางสาวจิตติภา  ศัพทเสน  ผู้อำนวยโรงเรียนปากคลองสอง  สพป.ปทุมธานี เขต 1     
    ชื่อผลงาน   การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานการณ์ 

     การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    
 1.2 นางสุชาวดี สุทธวิานิช  ผู้อำนวยการโรงเรียนจารุศรบำรุง สพป.ปทุมธานี เขต 1     
    ชื่อผลงาน  คุณธรรมสร้างสรรค์เด็กดีจารุศร  ระดับชั้นอนุบาล  
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 1.3 นางสาวพลอยนภัส  ปุรณะวณิชย์  โรงเรียนสุขลักษณะ สพป.ปทุมธานี เขต 1  
    ชื่อผลงาน     การพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ ด้วยรูปแบบ 5E-PT MODEL  
     เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  
 1.4 นางสาวเนตรหทัย  ดีเปา้  โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 
    ชื่อผลงาน     การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส 
     โคโรนา (COVID-19) ด้วยรูปแบบการบริหารงาน ON INTRA MODEL  
 1.5 นายจตุรงค์  สโรบล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดสนุ่น  สพป.ปทุมธานี เขต 2 
    ชื่อผลงาน     การพัฒนาการจัดการศึกษาสู่คุณภาพเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์  
     ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่   
 1.2 ประเภทครูผู้สอน  
 2.1 นายชัยวัฒน์  วันทอง ครู คศ.1 โรงเรียนปากคลองสอง  สพป.ปทุมธานี เขต 1     

    ชื่อผลงาน  การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความรู้พ้ืนฐานทางด้าน 
     ภาษาไทยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  
 2.2 นางผดุงภรณ์  โข้บุรี  

   ครูผู้สอนปฐมวัย ครูอัตราจ้าง (อบจ.) โรงเรียนปากคลองสอง  สพป.ปทุมธานี เขต 1   
    ชื่อผลงาน   การจัดกจิกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาพื้นฐานทางด้านภาษาไทย 
     ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 
 2.3 นางสาวกัญตณา  เพ็งชัย  ครู โรงเรียนจารุศรบำรุง สพป.ปทุมธานี เขต 1      
    ชื่อผลงาน  คุณธรรมสร้างสรรค์เด็กดีศรีจารุศร  ชั้นอนุบาล 1/1 
 2.4 นางสาวแพรวรำไพ  มาคูณ  ครู โรงเรียนจารุศรบำรุง สพป.ปทุมธานี เขต 1      
    ชื่อผลงาน  คุณธรรมสร้างสรรค์เด็กดีศรีจารุศร  ชั้นอนุบาล 2/1 
  2.5 นางสาวรจิราพร  จันทร์พา ครู โรงเรียนบ้านคลองขวางบน สพป.ปทุมธานี เขต 1      
    ชื่อผลงาน  ท่าโยคะสำหรับเด็กปฐมวัย 
 2.6 นางขวัญนุช  โรจนวิภาต  ครู โรงเรียนบ้านคลองขวางบน สพป.ปทุมธานี เขต 1     
    ชื่อผลงาน  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วง 
     สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   
 2.7 นางสาวรวิพร  ผาด่าน ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น  สพป.ปทุมธานี เขต 2     
    ชื่อผลงาน  โครงงานคุณธรรม เรื่อง สวยทั้งรูป พูดก็เพราะ  
 2.8 นางนัญชภัค วิชัย  คร ูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น  สพป.ปทุมธานี เขต 2       
    ชื่อผลงาน  การจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)  
      เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์โควิด-19    
 2.9 นางสาวชุลีกร  ยลวิลาศ  คร ู โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส สพป.ปทุมธานี เขต 2     
  ชื่อผลงาน  ของเล่น ของใช้ เด็กปฐมวัยตามวิถีสุจริต 
 10. นางมธุริน  พงษ์พรต  ครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต 1     
  ชื่อผลงาน  การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ Active Learning   
     เชิงรุก โดยใช้นวัตกรรม Math Box   
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 11. นางสาวลัดดาวัลย์  ดวงแก้ว  ครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต 1    
    ชื่อผลงาน  การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 
     ด้วยนวัตกรรม “กระดานฝีมือ (Hand muscle board)  
 12. นางสาวกริสรา  ประชำรุง  ครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต 1    
    ชื่อผลงาน  การพัฒนาการจัดประสบการณ์ด้านทักษะการคิดและฟ้ืนฟูภาวะถดถอย 
     สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  
     โดยใช้หนังสือผ้าสักหลาด “Active Book”  
 13. นางสาวนิสา  บุญทวี คร ู โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ 
     สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  

    กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
    ชื่อผลงาน  การส่งเสริมการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในห้องเรียนของนักเรียน  
     ชั้นอนุบาล 3/2 โดยใช้ดนตรีประกอบ 
 14. นางสาวอรวรรณ  ธุวะเสน  คร ู โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ 
     ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  

    กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
    ชื่อผลงาน  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 โดยตัวต่อสัมผัส 
 15. นางมาลิษา  เต๊ะอ้ัน คร ู โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ  

    สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
    กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  

    ชื่อผลงาน  การส่งเสริมสมาธิในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2/3  
     โดยการใช้โยคะนิทาน 
 16. นางสาวสุพรรณษา  ฉายสุริยะ คร ู โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  

    กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
    ชื่อผลงาน  การส่งเสริมความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/5  
     โดยใช้กิจกรรมฐานการเรียนรู้  
 17. นางสาวนัยนา  พุทธิวาส ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยา  
    ชื่อผลงาน    นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
     สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญ  
    5) กิจกรรมที่ 5 การจัดทำรายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี 
ปีงบประมาณ 2565 
   ดำเนินการจัดทำรายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี 
ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือรายงานผลต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
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   4. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี)  
 4.1 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    1) การพัฒนาการจัดการศึกษาสู่คุณภาพเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่  
              ผลงานของ นายจตุรงค์  สโรบล   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดสนุ่น (สพป.ปทุมธานี)  
    2) การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วย 
        รูปแบบการบริหารงาน ON INTRA MODEL 
              ผลงานของ นางสาวเนตรหทัย  ดีเป้า   ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์  
    3) การพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ ด้วยรูปแบบ 5-E-PT MODEL เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
        ผลงานของ นางสาวพลอยนภัส  ปุรณะวณิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุลักขณะ 
    4) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
              (COVID-19)    
         ผลงานของ ผอ.จิตติภา  ศัพทเสน    ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคลองสอง   
 4.2 ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
     1) การส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมบูรณาการ Unplugged Coding  
              ผลงานของ นางสาวอารีวรรณ  ไชยกาญจน์  ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 
    2) การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ Active Learning เชิงรุก โดยใช้นวัตกรรม 
              Math Box สำหรบัเด็กปฐมวัยโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง   
              ผลงานของ นางมธุริน  พงษ์พรต   ครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 
    3) แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
              ไวรัสโควิด-19 
        ผลงานของนางขวัญนุช  โรจนวิภาต   ครู โรงเรียนโรงเรียนสุขลักษณะ  
    4) โครงงานคุณธรรม เรื่อง สวยทั้งรูป พูดก็เพราะ  
         ผลงานของนางสาวรวิพร  ผาด่าน   ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น     

5. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. การได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกลุ่มงานพัฒนา
ระบบการบริหารราชการ สป. และวิทยากร  

1. การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ

2. การได้รับความรว่มมือจากผู้แทนและหน่วยงานทาง 
การศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัย   

2. การระดมความรว่มมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามกลไกที่พัฒนาขึ้น  3. การได้รับความสนใจจากผู้บรหิารและครูปฐมวัยส่งผล

งานวิจัย นวัตกรรมหนือแนวปฏบิัติที่ดีการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
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6. ปัญหาและอุปสรรค  
   -  

7. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
   - 

8. ผลลัพธ์ที่คาดว่าที่ได้รับ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากผลผลิต (ถ้ามี) 
    8.1 เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการในทุกด้าน 
    8.2 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจและมีแรงจูงในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
    8.3 ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และมี
ความตระหนักถึงความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัย  

9. ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ชื่อ – นามสกุล นางบุญญาภา  ปานลักษณ์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  
 กลุ่มงาน นิเทศ ติดตามและประเมินผล  เบอร์โทร 065-592-6445 
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ผลการดำเนินงาน 
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ         

    พ.ศ. 2565   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
1. ผลการดำเนินงานโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ         
    พ.ศ. 2565 มี ดังนี้  
    1.1 วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน
เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อามรมณ์ สังคม สตปิัญญา และทักษะการ
เรียนรู้มที่สมวัย มีพ้ืนฐานชวีิตที่มั่นคงแข็งแรง  
  2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ    
  3) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพ้ืนที่อย่างบูรณา
การทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่    
    1.2 เป้าหมายโครงการ 
          1) เชิงปริมาณ 
 (1) เด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ปี) ทุกคนได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และจัดการ
ศึกษาให้มีพัฒนาการในทุกด้าน 
 (2) สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
 (3) ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษา
ปฐมวัย  
          2) เชิงคุณภาพ 

    เด็กปฐมวัย ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
    1.3 ตัวช้ีวัดโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1. เด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ปี) ทุกคนได้รับการดูแล พัฒนาจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการในทุกด้าน  
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ได้รับการส่งเสริม                 
สนับสนุน   และพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม

 
1  
 
3  
 

 
 

1 สังกัด 
 

3 สังกัด 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก 
เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
     เด็กปฐมวัย ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก สถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

 
2  
 
 
 
 

ระดับดี  

 
2 ชิ้นงาน 

 
 
 
 
 

 

    1.4 ผลการดำเนินงาน  

กิจกรรมทั้งหมด วิธีการและเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน  

สถานที่ดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1. การประชุม 
ชี้แจงโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

วิธีการ 
1) จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงการ  
2) จัดเตรียมวาระการประชุมชี้แจง
การดำเนินงาน  
3) เชิญประชุมหนว่ยงาน-บุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  
4) ดำเนินการประชุมชี้แจงการ
ดำเนินงานโครงการฯ  
5) จัดทำรายงานการประชุมชี้แจงการ
ดำเนินงานโครงการฯ  

ห้องประชุมสโรชา 
สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ปทุมธานี 

หน่วยงานทางการศึกษาจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัด
ปทุมธานี มีความรู้ความเข้าใจ
ในการดำเนินงานโครงการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรมที่ 2. การประชุม 
เชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
(ออนไลน์)  

วิธีการ 
1) จัดเตรียมเอกสารและติดต่อเชิญ
วิทยากรบรรยายและสาธิตการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
2)  ดำเนินการจัดการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
3) สรุปข้อมูลสารสนเทศการพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

(ออนไลน์) โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (ปทุมธานี) 
จำนวน 90 ได้รับรู้การจัดทำ
ข้อมูลสาร สนเทศการพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 
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กิจกรรมทั้งหมด วิธีการและเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน  

สถานที่ดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 3 การประชุม                          
เชิงปฏิบัติการพัฒนากลไก
การขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย
เชิงบูรณาการจังหวัด
ปทุมธานี  

วิธีการ 
1) จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัย เชิญวิทยากรและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  
2) ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนากลไกการพั ฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัด
ปทุมธานี  
3) จัดทำรายการพัฒนากลไกการ
ขั บ เคลื่ อนการพั ฒ นาคุ ณ ภ าพ
การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัด
ปทุมธานี  
4) นำเสนอกลไกลไกการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย เชิง
บูรณาการจังหวัดปทุมธานีต่อผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง    

ห้องประชุมบงกช 
โรงเรียนธัญญสิทธิ
ศิลป์ ตำบลรังสิต 
อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธาน ี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปทุมธานี และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีกลไกในการขับ 
เคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณา
การจังหวัดปทุมธานี 30 กลไก 

กิจกรรมที่ 4 การประกวด 
ผลงาน วิจัย และนวตักรรม
การจัดการศึกษาปฐมวัย
จังหวัดปทุมธานี ประจำปี
งบประมาณ 2565  

วิธีการ 
1) การประชาสัมพันธ์การประกวด
ผลงานวิจัย และนวัตกรรมการจั ด
การศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี 2 
ด้ าน คื อ ด้ านการบริหารการจั ด
การศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) และด้าน
การจั ดประสบการณ์ การเรี ยนรู้  
(ครูผู้สอน)   
2) การดำเนินการประกวดผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 
3) ประกาศผลการประกวดและ 
เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประกวด 

ห้องประชุมราช
พฤกษ-์ศรีตะแบก 
โรงเรียนวัดเขียนเขต 
ตำบลบึงยี่โถ  
อำเภอธัญบุรี 
จังวัดปทุมธาน ี
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปทุมธานี มีนวัตกรรม รปูแบบ
และแนวปฏิบัตทิี่ดีการจดั
การศึกษาปฐมวัย จงัหวัด
ปทุมธานี จำนวน 8 ผลงาน 
ประกอบด้วยดา้นการบริหารจัด
การศึกษา 4 ผลงาน และดา้น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
4 ผลงาน 
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กิจกรรมทั้งหมด วิธีการและเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน  

สถานที่ดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 5 การจัดทำ
รายงานโครงการขับเคลื่อน 
การพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี 
ปีงบประมาณ 2565  

วิธีการ 
1) การรวบรวมข้อมูลผลการดำเนิน 
งานแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ใน
โครงการ  
2) จัดพิมพ์รายงานโครงการตามแบบ
ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด  
3) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์รายงาน
โครงการขับเคลื่อน การพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี 
ปีงบประมาณ 2565 

สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
ปทุมธานี  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปทุมธานี,มีรายงานผลการ
ดำเนนิงานดครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการจดัการศึกษา
ปฐมวยั ตามรูปแบบและ
องค์ประกอบที่สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 กำหนด  

 

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.1 งบประมาณท่ีได้การจัดสรร จำนวน .......45,000. -.............บาท 
2.2 เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน .................44,530. -.............บาท 
2.3 งบประมาณคงเหลือ จำนวน .......................470. -..............บาท 
2.4 คืนงบประมาณ จำนวน................................470.-................บาท 

3. ผลผลิตที่ได้รับ 
 3.1 ผลการการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู ้และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อาย ุ3 – 5 ปี) 
 1) เด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ปี) ทุกคนได้รับการดูแล พัฒนาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการในทุกด้าน  
 2) สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
    3.2 ผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
 1) ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มี
ความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัย 
    3.3 ผลการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษา
ให้เด็กปฐมวัย อย่างบูรณาการ ของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
 3.4 พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ อย่างบรูณาการทุกภาคสว่น (ถ้าม)ี 
           1) จำนวนเครือข่าย  1  เครื่อข่าย 
           2) ชื่อเครือข่าย เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธาน ี
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 3.5 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่เข้าร่วมโครงการ 
       1) กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร/ผู้รับใบอนุญาต และ
ครู จำนวน 90 แห่ง 113 คน  
           2) กิจกรรมที่ 2 การประชุมปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลสาร สนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
ผู้บริหาร/ผู้รับใบอนุญาต และครู จำนวน 90 แห่ง 113 คน ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จากสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1-2 สำนักงานจำนวน 90 แห่ง 113 คน  
       3) กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติ การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยเชิง
บูรณาการจังหวัดปทุมธานี สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 
    กลไกที่ ๑ : เตรียมความพร้อมพ่อแม่ก่อนตั้งครรภ์ ให้มคีวามรู้ ความสามารถและเจตคติที่ดีใน
การตั้งครรภ์                     
       กลไกที่ ๒ : ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ 
    กลไกที่ ๓ : จัดให้มีการให้บริการด้านสุขภาพแก่มารดาและบุตรอย่างทั่วถึง โดยให้บริการ               
วางแผนครอบครัว อนามัยเจริญพันธุ์ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การส่งเสริมโภชนาการพัฒนาการและส่งเสริมการ
ให้นมมารดาแก่บุตรตั้งแต่แรกเกิดอย่างน้อยหกเดือน 
    กลไกที่ ๔ : กำหนดมาตรการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของพ่อแมใ่ห้สามารถ 
เลี้ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง 
  กลไกที่ ๕ : จูงใจให้สถานประกอบการจัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น  
  กลไกที่ ๖ : รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ในบ้านและดูแลเลี้ยงดูบุตร  
  กลไกที่ ๗ : พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ให้
โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
      กลไกที่ ๘ : ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและ
สมองเด็ก 
  กลไกที่ ๙ : พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือสร้าง
พัฒนาการ สมรรถนะ คุณลักษณะที่ดีสมวัยและการใช้ทักษะความสามารถทางการคิดของสมองส่วนหน้า 
(Executive Function) 
    กลไกที่ ๑๐ : ปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะ
สำคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิด ความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผน 
ทักษะการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง โดยใช้ทักษะความสามารถทางการคิดของสมองส่วนหน้า 
(Executive Function)  
   กลไกที่ ๑๑ : ยกระดับบุคลากรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ จริยธรรม และ
ความเป็นมืออาชีพ สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ความสามารถทางการคิดของสมองส่วนหน้า (Executive Function)   
  กลไกที่ ๑๒ : เด็กปฐมวัยอยู่รอดปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากการล่วงละเมิดไม่ว่า
ในทางใด 
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  กลไกที่ ๑๓ : เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ 
สติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือให้เกิดทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สามารถเรียนรู้อย่างสอดคล้อง
กับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลและความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยใช้ทักษะความสามารถทางการคิด
ของสมองส่วนหน้า (Executive Function) 
  กลไกที่ ๑๔ : สร้างคุณลักษณะให้เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้  มีความคิด 
สร้างสรรค์  และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ โดยใช้ทักษะความสามารถทางการคิดของ
สมองหน้า (Executive Function) 
  กลไกที่ ๑๕ : บ่มเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของบุคคลอ่ืน มีจิตวิญญาณของการ
อยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างเสมอภาค และมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกโดยใช้ทักษะความสามารถ
ทางการคิดของสมองส่วนหน้า (Executive Function)  
  กลไกที่ ๑๖ : ให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดย
ใช้ทักษความสามารถทางการคิดของสมองส่วนหน้า (Executive Function)   
    กลไกที่ ๑๗ : กำหนดสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาทักษะความสามารถทางการคิดของสมอง 
ส่วนหน้า (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย   
  กลไกที่ ๑๘ : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพ่ือการเตรียม                     
ความพร้อม เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย และต้องไม่มุ่งเน้นการสอบแข่งขัน 
  กลไกที่ ๑๙ : จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
  กลไกที่ ๒๐ : กำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในระดับอนุบาลและระดับ 
ประถมศึกษาเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
  กลไกที่ ๒๑ : ศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  กลไกที่ ๒๒ : จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีแบบบูรณาการของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  กลไกที่ ๒๓ : จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้ทักษะความสามารถ
ทางการคิดของสมองหน้า (Executive Function)   
  กลไกที่ ๒๔ : จัดสภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชนที่เอ้ือต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะ
ความสามารถทางการคิดของสมองหน้า (Executive Function) 
  กลไกที่ ๒๕ : ผลิตครูหรือพัฒนาครูปฐมวัยให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามปรัชญาของ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย และหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะความสามารถทางการคิดของสมองส่วนหน้า 
(Executive Function) 
  กลไกที ่๒๖ : จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อน
ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  กลไกที่ ๒๗ : จัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง 
  กลไกที่ ๒๘ : ติดตามดูแลเด็กปฐมวัยให้ได้รับสวัสดิการและบริการด้านการคุ้มครองสิทธิอย่าง
ทั่วถึง   
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  กลไกที่ ๒๙ : จัดให้มีระบบการคัดกรองทีท่ี่ได้มาตรฐานเพื่อค้นหาเด็กปฐมวัยที่พิการหรือ มีความ
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม หรือสติปัญญา รวมถึงไม่มีผู้ดูแล ด้อยโอกาส  หรือมีความต้องการเป็น
พิเศษอย่างทันท่วงที 
  กลไกที่ ๓๐ : จัดให้เด็กปฐมวัยทีม่ีความต้องการพัฒนาเป็นพิเศษไดเ้ข้าถึงสิทธิและได้รับโอกาส ใน
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
         4) กิจกรรมที่ 4 การประกวดผลงาน วิจัย และนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี ประจำปี
งบประมาณ 2565 มีผู้บริหารสถานศึกษา ครปูฐมวัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมกิจกรรม 47 คน จำแนกเปน็
ผู้บริหาร และครูปฐมวัย ส่งผลงาน เข้าร่วมการประกวด จำนวน 23  คน ดังนี้     
     1. ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
 1.1 นางสาวจิตติภา  ศัพทเสน   

   ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยโรงเรียนปากคลองสอง   
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   

    ชื่อผลงาน   การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานการณ์ 
     การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    

 1.2 นางสุชาวดี สุทธวิานิช  
    ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนจารุศรบำรุง  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1     
    ชื่อผลงาน  คุณธรรมสร้างสรรค์เด็กดีจารุศร  ระดับชั้นอนุบาล  
 1.3 นางสาวพลอยนภัส  ปุรณะวณิชย์   
    ผู้อำนวยการ  โรงเรียนสุขลักษณะ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1    
    ชื่อผลงาน     การพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ ด้วยรูปแบบ 5E-PT MODEL  
     เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  
 1.4 นางสาวเนตรหทัย  ดีเปา้  
    ผู้อำนวยการ  โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1    
    ชื่อผลงาน     การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส 
     โคโรนา (COVID-19) ด้วยรูปแบบการบริหารงาน ON INTRA MODEL  
 1.5 นายจตุรงค์  สโรบล 
    ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดสนุ่น   
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   
    ชื่อผลงาน     การพัฒนาการจัดการศึกษาสู่คุณภาพเด็กปฐมวัย  
     โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่   
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 1.2 ประเภทครูผู้สอน  
 2.1 นายชัยวัฒน์  วันทอง   

    ครูผู้สอนปฐมวัย ครู คศ.1 โรงเรียนปากคลองสอง   
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   

    ชื่อผลงาน  การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความรู้พ้ืนฐานทางด้าน 
     ภาษาไทยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  
 2.2 นางผดุงภรณ์  โข้บุรี  

   ครูผู้สอนปฐมวัย ครูอัตราจ้าง (อบจ.) โรงเรียนปากคลองสอง   
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1    

    ชื่อผลงาน   การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาพื้นฐานทางด้านภาษาไทย 
     ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 
 2.3 นางสาวกัญตณา  เพ็งชัย    

    ครูผู้สอนปฐมวัย ครู โรงเรียนจารุศรบำรุง  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1      

    ชื่อผลงาน  คุณธรรมสร้างสรรค์เด็กดีศรีจารุศร  ชั้นอนุบาล 1/1 
 2.4 นางสาวแพรวรำไพ  มาคูณ   

    ครูผู้สอนปฐมวัย ครู โรงเรียนจารุศรบำรุง  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   

    ชื่อผลงาน  คุณธรรมสร้างสรรค์เด็กดีศรีจารุศร  ชั้นอนุบาล 2/1 
  2.5 นางสาวรจิราพร  จันทร์พา   

    ครูผู้สอนปฐมวัย ครู โรงเรียนบ้านคลองขวางบน  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   

    ชื่อผลงาน  ท่าโยคะสำหรับเด็กปฐมวัย 
 2.6 นางขวัญนุช  โรจนวิภาต   

    ครูผู้สอนปฐมวัย ครู ชำนาญการ  โรงเรียนสุลักขณะ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1     

    ชื่อผลงาน  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วง 
     สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   
 2.7 นางสาวรวิพร  ผาด่าน   

    ครูผู้สอนปฐมวัย ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น   
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2    

    ชื่อผลงาน  โครงงานคุณธรรม เรื่อง สวยทั้งรูป พูดก็เพราะ  
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 2.8 นางนัญชภัค วิชัย   
    ครูผู้สอนปฐมวัย คร ูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น   
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   

    ชื่อผลงาน  การจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)  
      เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย ในสถานการณ์โควิด-19    
 2.9 นางสาวชุลีกร  ยลวิลาศ   

  ครูผู้สอนปฐมวัย  คร ู โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2   

  ชื่อผลงาน  ของเล่น ของใช้ เด็กปฐมวัยตามวิถีสุจริต 
 10. นางมธุริน  พงษ์พรต  

 ครูผู้สอนปฐมวัย  ครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   

  ชื่อผลงาน  การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ  
     Active Learning เชิงรุก โดยใช้นวัตกรรม Math Box  
     สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 
 11. นางสาวลัดดาวัลย์  ดวงแก้ว 

   ครูผู้สอนปฐมวัย ครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   

    ชื่อผลงาน  การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 
     ด้วยนวัตกรรม “กระดานฝีมือ (Hand muscle board)  
 12. นางสาวกริสรา  ประชำรุง 

   ครูผู้สอนปฐมวัย ครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   

    ชื่อผลงาน  การพัฒนาการจัดประสบการณ์ด้านทักษะการคิดและฟ้ืนฟูภาวะถดถอย 
     สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  
     โดยใช้หนังสือผ้าสักหลาด “Active Book”  
 13. นางสาวนิสา  บุญทวี    

    ครูผู้สอนปฐมวัย คร ู โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ 
    สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
    กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   

    ชื่อผลงาน  การส่งเสริมการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในห้องเรียนของนักเรียน  
     ชั้นอนุบาล 3/2 โดยใช้ดนตรีประกอบ 
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 14. นางสาวอรวรรณ  ธุวะเสน    
    ครูผู้สอนปฐมวัย คร ู โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ 
    สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
    กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   

    ชื่อผลงาน  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4  
      โดยตัวต่อสัมผัส 
 15. นางมาลิษา  เต๊ะอ้ัน   

    ครูผู้สอนปฐมวัย คร ู โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ 
    สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
    กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    

    ชื่อผลงาน  การส่งเสริมสมาธิในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2/3  
     โดยการใช้โยคะนิทาน 
 16. นางสาวสุพรรณษา  ฉายสุริยะ    

    ครูผู้สอนปฐมวัย คร ู โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์ของ 
    สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
    กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    

    ชื่อผลงาน  การส่งเสริมความมีระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/5  
     โดยใช้กิจกรรมฐานการเรียนรู้  
 17. นางสาวนัยนา  พุทธิวาส คร ูโรงเรียนพัฒนาวิทยา 
      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     
    ชื่อผลงาน    นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
     สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญ 
   18. นางสาวอารีวรรณ  ไชยกาญจน์  ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 
                                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   
          ชื่อผลงาน                  การส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมบูรณาการ  
                                                     Unplugged Coding  
    5) กิจกรรมที่ 5 การจัดทำรายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี 
ปีงบประมาณ 2565 
   ดำเนินการจัดทำรายงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี 
ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือรายงานผลต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ
สำนักงานศึกาษิการจังหวัดปทุมธานี  
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     4. แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) (ถ้ามี)  
   4.1  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
         1) การพัฒนาการจัดการศึกษาสู่คุณภาพเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่  
                     ผลงานของ นายจตุรงค์  สโรบล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดสนุ่น 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
         2) การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วย 
              รูปแบบการบริหารงาน ON INTRA MODEL 
                    ผลงานของ นางสาวเนตรหทัย  ดีเป้า  ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
         3) การพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ ด้วยรูปแบบ 5-E-PT MODEL เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
             ผลงานของ นางสาวพลอยนภัส  ปุรณะวณิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุลักขณะ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
        4) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
                   โคโรนา (COVID-19)    
              ผลงานของ ผอ.จิตติภา  ศัพทเสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคลองสอง 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
   4.2  ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
      1) การส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมบูรณาการ Unplugged Coding  
                ผลงานของ นางสาวอารีวรรณ  ไชยกาญจน์  ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
     2) การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ Active Learning เชิงรุก โดยใช้ 
    นวัตกรรมMath Box สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง   
                ผลงานของ นางมธุริน  พงษ์พรต  ครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
     3) แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
    ของเชื้อไวรัสโควิด-19 
          ผลงานของนางขวัญนุช  โรจนวิภาต   ครู โรงเรียนโรงเรียนสุขลักษณะ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
 4) การจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย  
                    ในสถานการณ์โควิด-19    
     ผลงานของ นางนัญชภัค วิชัย  คร ูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น     
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
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5. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. การได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกลุ่มงานพัฒนา
ระบบการบริหารราชการ สป. และวิทยากร  

1. การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ

2. การได้รับความรว่มมือจากผู้แทนและหน่วยงานทาง 
การศึกษาจัดการศึกษาปฐมวัย   

2. การระดมความรว่มมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามกลไกที่พัฒนาขึ้น  3. การได้รับความสนใจจากผู้บรหิารและครูปฐมวัยส่งผล

งานวิจัย นวัตกรรมหนือแนวปฏบิัติที่ดีการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
 
 

6. ปัญหาและอุปสรรค  
   -  

7. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
   - 

8. ผลลัพธ์ที่คาดว่าที่ได้รับ/ผลลัพธ์ที่เกิดจากผลผลิต (ถ้ามี) 
    8.1 เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ทุกคนได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์การเรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการในทุกด้าน 
    8.2 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจและมีแรงจูงในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
    8.3 ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และมี
ความตระหนักถึงความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัย  

9. ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ชื่อ – นามสกุล นางบุญญาภา  ปานลักษณ์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  
 กลุ่มงาน นิเทศ ติดตามและประเมินผล  เบอร์โทร 065-592-6445 
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รูปภาพประกอบ  
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กิจกรรมที่ 1  
จัดประชุมชี้แจง  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565    

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

(ออนไลน์) วันที่ 22 เมษายน 2565 
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กิจกรรมที่ 3  
จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี   

วันที่ 29-30 เมษายน 2565 
 
 
 
 
                                                                                                 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 
การประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปทุมธานี                          

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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กิจกรรมที่ 5 
การจัดทำรายงานโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
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ภาพจดหมายข่าว 
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