


 
ค ำน ำ 

 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร ได้ด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัด 
กำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร เพ่ือบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัด 
ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรศึกษำ และกำรดูแลอย่ำงทั่วถึงมีพัฒนำกำรสมวัยเป็นไปตำมมำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ให้มีคุณภำพ และขยำยผล ต่อยอดนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในกำร
พัฒนำเด็กปฐมวัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ ซึ่งจะท ำให้ทรำบถึงควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยใน
ระดับจังหวัด และสำมำรถใช้ข้อมูลประกอบกำรวำงแผนหรือตัดสินใจเชิงนโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ นั้น 
 

ในกำรนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล ได้ด ำเนินกำรสรุปผลรำยงำนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร ตำมกิจกรรมที่ก ำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกสังกัดที่ร่วมด ำเนินกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ฉบับนี้จนส ำเร็จลุล่วง
ด้วยดี และคณะผู้จัดท ำหวังว่ำเอกสำรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อศึกษำนิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนทำงกำรศึกษำต่อไป 
 

   
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล   

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



สำรบัญ 
          หน้ำ 

ค ำน ำ              
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดประชุมปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ        1 

      เด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด 
กิจกรรมที่ 2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงค ำนวณ (CT : Computational         4 

       Thinking) และเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding)  
       ส ำหรับเด็กปฐมวัย 

กิจกรรมที่ 3  กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษส ำหรับเด็กปฐมวัย         11 
 
กิจกรรมที่ 4  แต่งตั้งคณะด ำเนินงำนกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่        17 
                 กรุงเทพมหำนคร 
กิจกรรมที่ 5  กำรนิเทศ ติดตำม พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยให้มีคุณภำพ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม             17  

       หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 6   จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบโล่รำงวัลให้กับผู้ที่มีผลงำนยอดเยี่ยมในกำรพัฒนำนวัตกรรม    53 
    หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัย 
 

ภำคผนวก                68 
กองบรรณำธิกำร  
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

****************** 
ค าชี้แจง  
 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฉบับนี้ สร้างขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อน      
การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามกิจกรรม
และตัวชี้วัดโครงการที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามสภาพจริงของการด าเนินงาน    
ในแต่ละกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด 

1) วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานโครงการ และรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการด าเนินกิจกรรม   
   2)  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัด
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

         3)  เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุน 
เชื่อมโยงข้อมูลเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร 

2) กลุ่มเป้าหมาย 
2.1 สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
2.2 สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
2.3 สถานศึกษาในสังกัด ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  
2.4 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน 

กรุงเทพมหานคร  
2.5 ศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ในกรุงเทพมหานคร 
3) ระยะเวลาและสถานที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 
สถานที่ด าเนินการ    ส านักงานศึกษาธิการจัดหวัดกรุงเทพมหานคร 

4) วิธีการ/ขั้นตอนในกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
   กิจกรรมที่ 1.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการฯ 
   กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการฯและก าหนดสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายของ
สถานศึกษา แต่ละสังกัดที่ได้รับการพัฒนาและการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยใน
กรุงเทพมหานคร 
   กิจกรรมที่ 1.3 แต่งตั้งคณะด าเนินงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด    
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

  ผลผลิต/ผลการด าเนินงาน 
    ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด ได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1.1 จัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานคร 
    ผลการด าเนินงาน : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ 
   กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการฯ และก าหนดสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายของ
สถานศึกษา แต่ละสังกัดที่ ได้รับการพัฒนา และการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยใน
กรุงเทพมหานคร 
    ผลการด าเนินงาน : มีผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุม คือผู้บริหาร ครู และ
ศึกษานิเทศก์จาก 3 สังกัดคือ 1) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 2) สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ 3) สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือร่วมวางแผนการด าเนินงานใน
กิจกรรมของโครงการ และก าหนดสัดส่วนของครูแต่ละสังกัดที่ได้เข้ารับการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

สรุปรายงานการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ใน 
ระดับพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร  ครั้งที่ 1/2563   
   กิจกรรมที่ 1.3 ได้แต่งตั้งคณะท างานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

     5)  ปัญหาอุปสรรค จากการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าปัญหา / อุปสรรค ของสถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของ 
กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้ 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษมีจ านวนเขตพ้ืนที่  
50 เขต มีสถานศึกษาจ านวนมากหลายสังกัด ท าให้การประสานงานในการด าเนินกิจกรรมล่าช้า ใช้ระยะเวลาใน
การประสานงานนาน   

2. การก าหนดสัดส่วนจ านวนครูผู้เข้ารับการอบรม ไม่เพียงพอต่อความต้องการของครูแต่ละสังกัด  
เนื่องจากจ านวนครู และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของกรุงเทพมหานครมีจ านวนมาก 
 
 

สถานศึกษาในสังกัด จ านวนเครือข่าย จ านวนผู้เข้ารับการอบรม วันทีจ่ัดการอบรม 

1. ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 

25 เครือข่าย 
 

125 คน 

*** ให้เครือข่ายละ 5 คน  
23 มีนาคม 2563 

(รุ่นท่ี 1) 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

35 แห่ง 

(โรงเรียนที่จดัการศึกษา
ในระดับปฐมวยั) 

35 คน 

*** ให้ รร. ละ 1 คน เป็นครู
ที่ยังไม่เคยไดร้ับการอบรม 

24 มีนาคม 2563 
(รุ่นท่ี 2) 

3. ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  

      50 เขต 65 คน 

*** ศึกษานิเทศก์เป็นผู้
คัดเลือกและประสาน

โรงเรียนต่อ 

24 มีนาคม 2563 
(รุ่นท่ี 2) 

รวมจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 225 คน  



 
3 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

 6)  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. มเีครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาการจัด

การศึกษาปฐมวัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
2. ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดการศึกษาปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนา 

ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย  
 7)  ภาพประกอบ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ (CT : 
Computational Thinking) และเรียนรู้วิทยาการค านวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged 

Coding) ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ (CT : Computational 
Thinking) และเรียนรู้วิทยาการค านวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) ส าหรับเด็กปฐมวัย 
  1) วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดการศึกษา 
ปฐมวัยในจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดอ้ย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

   2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด ให้มี 
คุณภาพ และขยายผลต่อยอดนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน
จังหวัด ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

    2) กลุ่มเป้าหมาย  
2.1 สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 
2.2 สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
2.3 สถานศึกษาในสังกัด ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.4 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน 

กรุงเทพมหานคร  
2.5 ศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
     ในกรุงเทพมหานคร 

  3) ระยะเวลาและสถานที่ 
   ระยะเวลา กุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม 2563 

 สถานที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 
  4) วิธีการ/ขั้นตอน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัด 
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด 

กิจกรรมที่ 1.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการฯ 
กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการฯและก าหนดสัดส่วน 

กลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา แต่ละสังกัดที่ได้รับการพัฒนาและการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมที่ 1.3 แต่งตั้งคณะด าเนินงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัด 
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ (CT :  
Computational Thinking) และเรียนรู้วิทยาการค านวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) ส าหรับเด็กปฐมวัย 
  5) ผลผลิต/ผลการด าเนินงาน 
   1. จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในระดับจังหวัด ได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
   2. จัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
    ผลการด าเนินงาน : ได้รับการอนุมัติโครงการฯ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

   3. ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการฯ และก าหนดสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา     
แต่ละสังกัดที่ได้รับการพัฒนา และการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร 
    ผลการด าเนินงาน : มีผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุม คือผู้บริหาร ครู และ
ศึกษานิเทศก์จาก 3 สังกัดคือ 1) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 2) สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ 3) สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือร่วมวางแผนการด าเนินงานใน
กิจกรรมของโครงการ และก าหนดสัดส่วนของครูแต่ละสังกัดที่ได้เข้ารับการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

สรุปรายงานการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ใน 
ระดับพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร  ครั้งที่ 1/2563   
   4. ได้แต่งตั้งคณะท างานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ (CT :  
Computational Thinking) และเรียนรู้วิทยาการค านวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) ส าหรับเด็กปฐมวัย  

 ผลการด าเนินงาน :  
               5.1 ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด 

เชิงค านวณ (CT : Computational Thinking) และเรียนรู้วิทยาการค านวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged 
Coding) ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 ครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 125 คน  
รุ่นที่ 2 ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

จ านวน 35 คน และครูในสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 65 คน รวมเป็น 100 คน 
      รวมทั้งสิ้นจ านวน 225 คน 

  5.2 ด าเนินการจดักิจกรรม การอบรมเชงิปฏิบัติการจดักิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิง 
ค านวณ (CT : Computational Thinking) และเรียนรู้วิทยาการค านวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) 
ส าหรับเด็กปฐมวัย  
       เมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
       สถานที่จัดกิจกรรม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

สถานศึกษาในสังกัด จ านวนเครือข่าย จ านวนผู้เข้ารับการอบรม วันที่จัดการอบรม 

1. ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 

25 เครือข่าย 
 

125 คน 

*** ให้เครือข่ายละ 5 คน  
23 มีนาคม 2563 

(รุ่นท่ี 1) 
2. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

35 แห่ง 

(โรงเรียนที่จดัการศึกษา
ในระดับปฐมวยั) 

35 คน 

*** ให ้รร. ละ 1 คน เป็นครู
ที่ยังไม่เคยไดร้ับการอบรม 

24 มีนาคม 2563 
(รุ่นท่ี 2) 

3. ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  

      50 เขต 65 คน 

*** ศึกษานิเทศก์เป็นผู้
คัดเลือกและประสาน

โรงเรียนต่อ 

24 มีนาคม 2563 
(รุ่นท่ี 2) 

รวมจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 225 คน  
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

              กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 225 คน (เป้าหมายของ สป. : จ านวน 
100 คน) จ าแนกเป็นรายสังกัดดังต่อไปนี้ 
       (1) สังกัด สพป.   จ านวน 35 คน  
       (2) สังกัด สช.     จ านวน 125 คน  
           (3) สังกัด กทม.   จ านวน 65 คน 

 6) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกจิกรรมพัฒนา 
ทักษะการคิดเชิงค านวณ (CT : Computational Thinking) และเรียนรู้วิทยาการค านวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 
(Unplugged Coding) ส าหรับเด็กปฐมวัย 
   ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรมทั้ง 5 ด้าน ของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม จ านวน 225 คน ประกอบด้วย 

 ครผูู้สอนระดับปฐมวัย        จ านวน 200 คน 
 ผู้บริหารสถานศึกษา                 จ านวน 22 คน 
 ศึกษานิเทศก์            จ านวน 3 คน 

 ตารางท่ี 1 ร้อยละ ความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการจัด 
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ (CT : Computational Thinking) และเรียนรู้วิทยาการค านวณโดยไม่ใช้
คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) ส าหรับเด็กปฐมวัย เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ด้าน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านที่ 1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินงาน        
1.1 ขั้นตอนไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย 40.71 49.56 9.73 - - 4.31 ระดับมาก 
1.2 การให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว 53.10 42.48 3.54 0.88 - 4.48 ระดับมาก 
1.3 ระยะเวลาในการด าเนินงานมีความเหมาะสม 51.33 43.36 4.42 0.88 - 4.45 ระดับมาก 
1.4 ความชัดเจนในการสื่อสาร ประสานงาน 
และการช้ีแจง 

48.67 40.71 9.73 
0.88 - 

4.37 
ระดับมาก 

1.5 ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามล าดับ
ก่อน-หลัง อย่างเหมาะสม 

52.21 39.82 7.08 
0.88 - 

4.43 
ระดับมาก 

รวมเฉลี่ย 4.41 ระดับมาก 
ด้านที่ 2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร 76.11 22.12 1.77 - - 4.74 ระดับมากที่สุด 
2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว 
 

67.26 30.09 2.65 - - 4.65 ระดับมากที่สุด 

2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ
ให้บริการ 

72.57 26.55 0.88 - - 4.72 ระดับมากที่สุด 

2.4 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถาม
ได้เป็นอย่างดี 

64.60 32.74 1.77 - - 4.63 ระดับมากที่สุด 

2.5 เจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนการด าเนินงาน 
และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 

65.49 29.20 4.42 - - 4.62 ระดับมากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.67 ระดับมากที่สุด 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 
การแปลผลคะแนน 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.49  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 

จากตาราง พบว่าร้อยละ และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการอบรม ทั้ง 5 ด้าน 
พบว่าด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านที่ 2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา ด้านที่ 4 ความพึงพอใจด้านวิทยากร มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่ 1 ความพึง
พอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน คะแนนเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก และ ด้านที่ 3 ความพึงพอใจต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 5  ด้านความรู้
ความเข้าใจมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 

 
 

ด้าน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
ด้านที่ 3 ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

       

3.1 มีที่นั่งส าหรับผู้เข้าร่วมการอบรมเพียงพอ 50.44 38.05 8.85 2.65 - 4.36 ระดับมาก 
3.2 สถานท่ีให้บริการมีความเหมาะสม 39.82 46.02 10.62 3.54 - 4.42 ระดับมาก 
3.3 อาหาร/อาหารว่างมคีวามเหมาะสม 53.98 31.86 11.50 2.65 - 4.37 ระดับมาก 

รวมเฉลี่ย 4.38 ระดับมาก 
ด้านที่ 4 ความพึงพอใจด้านวิทยากร        
4.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความ
ชัดเจน 

66.37 30.97 2.65 - - 4.64 ระดับมากที่สุด 

4.2 เอกสารประกอบการอบรม 38.94 47.79 13.27 - - 4.26 ระดับมาก 
4.3 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 61.95 33.63 4.42 - - 4.58 ระดับมากที่สุด 
4.4 การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 61.06 35.40 3.54 - - 4.58 ระดับมากที่สุด 
4.5 มีความครบถว้นของเนื้อหาในการ
ฝึกอบรม 

56.64 38.94 3.54 0.88 - 4.51 ระดับมากที่สุด 

4.6 การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว ้ 59.29 38.05 2.65 - - 4.57 ระดับมากที่สุด 
4.7 การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 55.75 39.82 3.54 0.88  4.50 ระดับมากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.52 ระดับมากที่สุด 
ด้านที่ 5  ด้านความรู้ความเข้าใจ        
5.1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 44.25 50.44 5.31 - - 4.39 ระดับมาก 
5.2 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 

38.05 53.10 8.85 - - 4.29 
ระดับมาก 

5.3  สามารถน าความรู้ไปเผยแพรถ่่ายทอดได้ 33.63 53.98 12.39 - - 4.21 ระดับมาก 
5.4  ภาพรวมของการอบรม 48.67 46.90 4.42 - - 4.44 ระดับมาก 

รวมเฉลี่ย 4.33 ระดับมาก 



 
9 
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7) ปัญหาอุปสรรค 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษมี 

จ านวนเขตพ้ืนที่ 50 เขต มีสถานศึกษาจ านวนมากหลายสังกัด ท าให้การประสานงานในการด าเนินกิจกรรมยังไม่
ต่อเนื่องและทันต่อระยะเวลาที่ก าหนดในปีงบประมาณ 

2. การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาแต่ละสังกัดของพ้ืนที่ใน 
กรุงเทพมหานคร ไม่สอดคล้องต่อความต้องการของครู ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครจึงท าการ
ส ารวจความต้องการของครูปฐมวัย และรับสมัครครูที่ต้องการพัฒนาตามความสนใจ โดยก าหนดสัดส่วนในการ
พัฒนา   
   3. เนื่องจากในสถาวะปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-๑๙ ท าให้การ
ด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาการจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาครู ตามแผนการด าเนินโครงการฯ  
ที่ก าหนดไว้ 
        แนวทางแก้ไข 

     ประสานหน่วยงาน และสถานศึกษา ทางออนไลน์ เพื่อชี้แจง และท าความเข้าใจร่วมกัน
ในการปรับกิจกรรมการอบรมต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ 

 
  8) ประโยชน์ที่ได้รับ 

  1. ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดการศึกษาปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร ได ้
ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้รับการศึกษา และการดูแลอย่างทั่วถึง
มีพัฒนาการสมวัยเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
   2. ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดการศึกษาปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร ได้รับการ
พัฒนาตามความต้องการ และสอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
   3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนวิทยากรคือ  
ดร.อัญญมณ ีบุญซื่อ พร้อมด้วยคณะทีมงานวิทยากร ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด 
เชิงค านวณ (CT : Computational Thinking) และเรียนรู้วิทยาการค านวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) 
ส าหรับเด็กปฐมวัย จากบริษัทอักษรเจริญทัศน์ เพ่ือให้ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การคิดเชิงค านวณ และสามารถออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 
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ภาพประกอบ 
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กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย ชื่อหลักสูตร การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “วิธีการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีอารมณ์ดี และมีพลังการเรียนรู้ในชั้นเรียนอนุบาล” ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  1) วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดการศึกษา 
ปฐมวัยในจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดอ้ย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

   2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด ให้มี 
คุณภาพ และขยายผลต่อยอดนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน
จังหวัด ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

    2) กลุ่มเป้าหมาย  
2.1 สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 
2.5 สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
2.6 สถานศึกษาในสังกัด ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.7 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน 

กรุงเทพมหานคร  
  3) ระยะเวลาและสถานที ่
   ระยะเวลา กุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม 2563 

 สถานที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 
  4) ผลการด าเนินงาน 

1. ได้ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมี 
อารมณ์ดี และมีพลังการเรียนรู้ในชั้นเรียนอนุบาล” ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยสนใจเข้าร่วมการอบรม ดังนี้ 

1) ครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 65 คน  
2) ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

        จ านวน 34 คน  
3) ครูในสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร          จ านวน 25 คน 
4) ครูในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
                          จ านวน 3 คน 

   รวมทั้งสิ้นจ านวน 127 คน      
               (เป้าหมายของ สป. : จ านวน 100 คน) 

      2. ด าเนินการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียน 
มีอารมณ์ดี และมีพลังการเรียนรู้ในชั้นเรียนอนุบาล” ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2563 สถานที่จัดกิจกรรม มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 
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5) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการสอน 
ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีอารมณ์ดี และมีพลังการเรียนรู้ในชั้นเรียนอนุบาล”  

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรมทั้ง 4 ด้าน ของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม จ านวน 103 คน ประกอบด้วย 
 ครผูู้สอนระดับปฐมวัย จบวุฒิการศึกษาปฐมวัย จ านวน 74 คน 
 ครผูู้สอนระดับปฐมวัย จบวุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ   จ านวน 22 คน 
 ครูพ่ีเลี้ยงระดับปฐมวัย           จ านวน 5 คน 
 ครผูู้สอนในระดับชั้น อ่ืน ๆ           จ านวน 2 คน 

 
ตารางท่ี 2 ร้อยละ ความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการสอน

ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีอารมณ์ดี และมีพลังการเรียนรู้ในชั้นเรียนอนุบาล” เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านที่ 1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

       

1.1 ขั้นตอนไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย 57.28 42.72 - - - 4.57 ระดับมากที่สุด 
1.2 การให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว 62.14 37.86 - - - 4.62 ระดับมากที่สุด 
1.3 ระยะเวลาในการด าเนินงานมีความเหมาะสม 54.37 45.63 - - - 4.54 ระดับมากที่สุด 
1.4 ความชัดเจนในการสื่อสาร ประสานงาน 
และการช้ีแจง 

57.28 42.72 - 
- - 

4.57 ระดับมากที่สุด 

1.5 ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามล าดับ
ก่อน-หลัง อย่างเหมาะสม 

61.17 38.83 - 
- - 

4.61 ระดับมากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.58 ระดับมากที่สุด 
ด้านที่ 2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร 74.76 25.24 - - - 4.75 ระดับมากที่สุด 
2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว 
 

72.82 27.18 - - - 4.73 ระดับมากที่สุด 

2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ
ให้บริการ 

72.82 27.18 - - - 4.73 ระดับมากที่สุด 

2.4 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถาม
ได้เป็นอย่างดี 

75.73 24.27 - - - 4.76 ระดับมากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.74 ระดับมากที่สุด 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

 
การแปลผลคะแนน 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.49  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 

 
จากตาราง พบว่าร้อยละ และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการอบรม ทั้ง 5 ด้าน 

พบว่าด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านที่ 2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา ด้านที่ 3 ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน
ที่ 4 ความพึงพอใจด้านวิทยากร มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่ 1 ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน คะแนนเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ด้านที่ 5  ด้านความรู้ความเข้าใจมีคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้าน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
ด้านที่ 3 ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

       

3.1 มีที่นั่งส าหรับผู้เข้าร่วมการอบรมเพียงพอ 68.93 31.07 - - - 4.69 ระดับมากที่สุด 
3.2 สถานท่ีให้บริการมีความเหมาะสม 71.84 27.18 - - - 4.70 ระดับมากที่สุด 

3.3 อาหาร/อาหารว่างมคีวามเหมาะสม 72.82 27.18 7.16 - - 4.73 ระดับมากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.71 ระดับมากที่สุด 
ด้านที่ 4 ความพึงพอใจด้านวิทยากร        

4.1 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความ
ชัดเจน 

66.37 30.97 2.65 - - 4.64 ระดับมากที่สุด 

4.2 เอกสารประกอบการอบรม 73.8 26.2 - - - 4.71 ระดับมากทีสุ่ด 
4.3 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 61.95 33.63 4.42 - - 4.58 ระดับมากที่สุด 
4.4 การเช่ือมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 68.93 31.07 - - - 4.69 ระดับมากที่สุด 
4.5 มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการ
ฝึกอบรม 

56.64 38.94 3.54 0.88 - 4.51 ระดับมากที่สุด 

4.6 การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว ้ 75.73 24.27 - - - 4.76 ระดับมากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.65 ระดับมากที่สุด 

ด้านที่ 5  ด้านความรู้ความเข้าใจ        
5.1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 36.89 40.78 21.36 0.97 - 4.14 ระดับมาก 
5.2 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 

64.08 33.98 1.94 - - 4.62 
ระดับมากที่สุด 

5.3  สามารถน าความรู้ไปเผยแพรถ่่ายทอดได้ 57.28 41.75 0.97 - - 4.56 ระดับมากที่สุด 
5.4  ภาพรวมของการอบรม 67.96 32.04 - - - 4.68 ระดับมากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.50 ระดับมากที่สุด 
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  6) ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
                เนื่องจากในสถาวะปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -๑๙ ท าให้การ
ด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาการจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาครู ตามแผนการด าเนินโครงการฯ  
ที่ก าหนดไว้ 
        แนวทางแก้ไข 

     ประสานหน่วยงาน และสถานศึกษา ทางออนไลน์ เพื่อชี้แจง และท าความเข้าใจร่วมกัน
ในการปรับกิจกรรมการอบรมต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ 
  7) ประโยชน์ที่ได้รับ 

  1. ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดการศึกษาปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร ได ้
ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้รับการศึกษา และการดูแลอย่างทั่วถึง
มีพัฒนาการสมวัยเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
   2. ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดการศึกษาปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร ได้รับการ
พัฒนาตามความต้องการ และสอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
   3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศักดิ์       
พรทรัพย์ ในการสนับสนุนวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง อดีตรองผู้อ านวยการ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมงานจากมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ในการถ่ายท าวีดิทัศน์ และสถานที่เพ่ือจัดการอบรมหลักสูตร 
“วิธีการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีอารมณ์ดีและมีพลังการเรียนรู้ในชั้นเรียนอนุบาล” ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 
2563 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เวลา 09.00 – 16.30 น. 
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ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

 
 
 
 
 

 

 กิจกรรมที่ 4 แต่งตัง้คณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ ติดตาม พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ ต่อยอดเป็น
นวัตกรรม หรือแนวปฏิบตัิที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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 กิจกรรมที่ 4 แต่งตั้งคณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

 กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ ติดตาม พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม หรือ
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือบูรณาการการท างานรว่มกนัระหว่างหนว่ยงานในจังหวัด ส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้ด็ก 

ปฐมวยัได้รับการศึกษา และการดูแลอย่างทั่วถึงมีพัฒนาการสมวัยเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาต ิ
2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนา ผูบ้ริหาร คร ูและผู้มีสว่นเกีย่วข้องการจัด 

การศึกษาปฐมวยัในจังหวัด ใหม้ีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก เลง็เห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
3) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ได้รับการนิเทศ  

ติดตาม ให้มีคุณภาพ และขยายผลต่อยอดนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  

2. กลุ่มเป้าหมาย 
2.1 สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
2.2 สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
2.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในสถานศึกษาที่จัดการเด็กปฐมวัย ใน

กรุงเทพมหานคร  
3. ระยะเวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563  
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องการพัฒนา 

เด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร และส านักงานศึกษาธิการจัดหวัดกรุงเทพมหานคร 
4. วิธีการ/ขั้นตอน 

1. ได้ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความต้องการนิเทศเพ่ือเตรียมความ 
พร้อมเข้ารับการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย  
มีสถานศึกษาที่สนใจ จ านวน 10 แห่ง 2 สังกัด คือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

2. วางแผนการนเิทศ และจัดท าแผนการนเิทศ ก าหนดการนิเทศ และเครื่องมือการนิเทศ  
(ฉบับร่าง เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา) 

3. จัดการประชุมเพื่อชี้แจง และร่วมวางแผนการนิเทศ สถานศึกษาในพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเพชรบุรี ชั้น ๓  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีหน่วยงานทางการศึกษา ตัวแทนศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย ของสถานศึกษาที่มีความต้องการได้รับการนิเทศ เข้าร่วมการประชุม โดยมีสถานศึกษาที่มีความต้องการ
นิเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนทั้งสิ้น 10 แห่ง ได้แก่ 

1)  โรงเรียนภูมิสมิทธิ์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2)  โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
3)  โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
4)  โรงเรียนอนุบาลบ้านสานฝัน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
5)  โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
6)  โรงเรียนโฆสิตสโมสร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 



 
19 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

7)  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
8)  โรงเรียนวัดหนัง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
9)  โรงเรียนพญาไท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
10) โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

         กรุงเทพมหานคร 
4. แต่งตั้งคณะด าเนินงานการนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใน 

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
5. ลงพ้ืนที่การนิเทศฯ ตามก าหนดการนิเทศของสถานศึกษาทั้ง 10 แห่ง 

ทีมี่ความต้องการได้รับการนิเทศฯ 
6. สรุปการนิเทศ และรายงานผลการนิเทศฯ 

  5. ผลผลิต/ผลการด าเนินงาน 
   5.1) ผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 
80 จากกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนิเทศฯตามความต้องการของสถานศึกษา มี 10 แห่ง 

 
หน่วยงานต้นสังกัด 

จ านวนสถานศึกษา 
ที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยท้ังหมด 

(แห่ง) 

จ านวนสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายและ
ด าเนินการนเิทศได้ (แห่ง) 

 

คิดเป็นร้อยละ 
(จากเป้าหมายท่ี

ก าหนด) 
เป้าหมายที่ก าหนด 

(แห่ง) 
ด าเนินการนเิทศได้ 

(แห่ง) 
สังกัด สพป. 35 6 6 100 
สังกัด สช. 550 4 4 100 
สังกัด อว. 8 - - - 
สังกัด กทม. 429 - - - 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 

292 - - - 

สังกัด สถานรับเลี้ยงเด็ก
เอกชน ในสังกัด กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน 

341 - - - 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ส่วนกลาง ในสังกัดส านัก
บริหารงานหารศึกษาพิเศษ 

1 - - - 

รวม 1,656 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง ร้อยละ 100 
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    ก าหนดการนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศเนื่องจาก
เข้ารับการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย 10 แห่ง 
ได้แก่ 

ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด วันที่ออกนิเทศ ผู้นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
1.  โรงเรียนคาเบรียล

อุปถัมภ์ 
สช. 14 ก.ค. 63 

เวลา  
09.00-12.00 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคัลภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

2. โรงเรียนวัดหนัง สพป. 
กทม. 

14 ก.ค. 63 
เวลา  

13.00-16.00 น. 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคัลภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

3.  โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. 
กทม. 

15 ก.ค. 63 
เวลา 13.00 
เป็นต้นไป 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคัลภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

4.  โรงเรียนภูมิสมิทธ์ 
  

สช. 21 ก.ค. 63 
เวลา 09.00 
เป็นต้นไป 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคัลภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

5. โรงเรียนพญาไท สพป. 
กทม. 

22 ก.ค. 63 
เวลา 09.00 
เป็นต้นไป 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคัลภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

6. โรงเรียนอนุบาลพิบูล
เวศม์ 

สพป. 
กทม. 

23 ก.ค. 63 
เวลา  

09.00-12.00 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคัลภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

7. โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป. 
กทม. 

23 ก.ค. 63 
เวลา 

13.00-16.00 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคัลภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

8.  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. 
กทม. 

24 ก.ค. 63 
เวลา  

09.00-12.00 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคัลภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 
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**หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด วันที่ออกนิเทศ ผู้นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
9. โรงเรียนอนุบาลบ้าน

สานฝัน 
สช. 24 ก.ค. 63 

เวลา  
13.00-16.00 น. 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคัลภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 

10. โรงเรียนเลิศหล้าถนน
กาญจนาภิเษก 

สช. 30 ก.ค. 63 
เวลา  

09.00-12.00 

นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ (ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอมุาพร รังสยิานนท์   (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางเบญจมาศ อภิชาตประคัลภ์ (ศน.ศธจ.กทม.) 
นางสาวอรญัญา ธาราวร       (ศน.ศธจ.กทม.) 
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สรุปผลการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

************************ 
สรุปผลการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่เข้ารับการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางวิธีปฏิบัติ 

ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย จ านวน 10 แห่ง ดังนี้ 

 
 

1. ชื่อโรงเรียน โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ เขต มีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

2. นิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ …1… ภาคเรียนที่ …1..ปีการศึกษา 2563 
วันที่ ....14.......เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

3. ผู้รับการนิเทศ ประกอบด้วย  
ผู้บริหารสถานศึกษา    จ านวน ......1.......... คน ครูผู้สอน    จ านวน ......4......... คน 

4. เรื่องท่ีนิเทศ 
4.1 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4.2 มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวยั และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

5. ขอบข่ายของเรื่องท่ีนิเทศ 
       การจัดการศึกษา    ระดับปฐมวัย 
         ระดับประถมศึกษา   

 ระดับมัธยมศึกษา    
6. ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงตามความเป็นจริง 

การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ระดับปฐมวัย      
1. มีการประสานงานกับส่วนราชการ  และชุมชน  ในการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนด้านสุขภาพ/โภชนาการ และจัดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับโรงเรียนปกติ     

     

2. มีการสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อ
ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้านต่างๆ     

     

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา      
3. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  ทัศนคติท่ีถูกต้อง  โดยใช้  
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด      

     

๔. เรียนภาษาไทย  เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน      
5. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่)  
เน้นเพื่อการสื่อสาร                       

     

6. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด   
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จ าลอง  

     

โรงเรียนที่ 1 
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การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

7. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้  และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้                       

     

8. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding)                       

     

9. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ 
และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)        

     

10. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การสร้างคณุธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ     

- - - - - 

ระดับมัธยมศึกษา      
11. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   วิศวกรรม  
คณิตศาสตร์ (STEM)  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  

- - - - - 

12. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยง
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า                       

- - - - - 

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความส าเร็จในการบริหารจัดการศกึษาตามนโยบายและจุดเน้นของ ศธ. 
 ระดับปฐมวัย/ประถมศึกษา 
 1. โรงเรียนมีการประสานงานกับส่วนราชการ  และชุมชน  ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนระดับปฐมวัย
ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือระดับประถมศึกษา 
 2. มีการสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ 
ที่ส าคัญด้านต่างๆ  เช่นการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง เชิญผู้ปกครองเป็นวิทยากรภายนอกให้
ความรู้ ท ากิจกรรม สาธิต ให้เด็กเกิดการเรียนรู้   

จุดเด่นอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. การท างานแบบมีส่วนร่วมกับส่วนราชการ และชุมชน 
 2. ครูผู้สอน และบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง และต่อยอดน าความรู้ไปสู่การพัฒนารูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เพ่ือส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก Best 
Practices ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง  และข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาที่รับการนิเทศ 
1. การพัฒนาผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรคิดค้นหาแนวทางและ

วิธีการสร้างสื่อนวัตกรรม ที่จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรม ให้มีความน่าสนใจ หลากหลาย และแปลกใหม่ เหมาะสม
กับพ้ืนฐานพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ 

2. การพัฒนาทักษะการคิดให้กับเด็ก  ถ้าครูจะใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ ต้องศึกษากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และน ามาวางแผนปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 

3. ครูควร จัดท าโครงสร้างการเรียนรู้ อย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  
4. ส่งเสริมกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการบันทึกหลังสอน  
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

เรื่องท่ีสถานศึกษามีความต้องการรับการนิเทศในครั้งต่อไป 
 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. วิจัยในชั้นเรียน 
4. เทคนิคการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

 
      
      1. ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดหนัง เขต จอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

 

     2. นิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ …1… ภาคเรียนที่ …1..ปีการศึกษา 2563 
วันที่ ....14.......เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 

     3. ผู้รับการนิเทศ ประกอบด้วย  
ผู้บริหารสถานศึกษา    จ านวน ......1.......... คน ครูผู้สอน    จ านวน ......1......... คน 

 

    4.  เรื่องท่ีนิเทศ 
1.1 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.2 มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวยั และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

    5.  ขอบข่ายของเรื่องท่ีนิเทศ 
       การจัดการศึกษา    ระดับปฐมวัย 
         ระดับประถมศึกษา   

                                          ระดับมัธยมศึกษา 

    
    6.  ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องท่ีตรงตามความเป็นจริง 

 

การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ระดับปฐมวัย      
1. มีการประสานงานกับส่วนราชการ  และชุมชน  ในการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนด้านสุขภาพ/โภชนาการ และจัดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับโรงเรียนปกติ     

     

2. มีการสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อ
ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้านต่างๆ     

     

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา      
3. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  ทัศนคติที่ถูกต้อง  โดยใช้  
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด      

     

๔. เรียนภาษาไทย  เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 

     

5. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่)  
เน้นเพื่อการสื่อสาร    
                    

     

6. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด   
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จ าลอง  
 

     

โรงเรียนที่ 2 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

7. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้  และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้                       

     

8. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding)                       

     

9. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ 
และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)        

     

10. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ     

- - - - - 

ระดับมัธยมศึกษา      
11. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   วิศวกรรม  
คณิตศาสตร์ (STEM)  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  

- - - - - 

12. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยง
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า                       

- - - - - 

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความส าเร็จในการบริหารจัดการศกึษาตามนโยบายและจุดเน้นของ ศธ. 
 ระดับปฐมวัย 
 1. โรงเรียนมีการประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนระดับปฐมวัยใน
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือระดับประถมศึกษา 
 2. มีการสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ 
ที่ส าคัญด้านต่างๆ  เช่นโครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย)  ให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้  จากการลงมือท ากิจกรรม ได้แก่ 1) กินหลากหลาย 2) เลือกดื่มน้ าเปล่า 3) ขยันขยับ 

จุดเด่นอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. การท างานแบบมีส่วนร่วมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน เช่นโครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี 
กิจกรรมสร้างฮีโร่ (ฮีโร่ดื่มน้ า ฮีโร่ปลูกผัก ฮีโร่เข้าครัว ฮีโร่ขยันขยับ) เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กทางด้าน
โภชนาการ และเทคนิคการสื่อสารที่จูงใจเพ่ือสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในเด็ก 
 2. ครูผู้สอน และบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง และต่อยอดน าความรู้ไปสู่การพัฒนารูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เพ่ือส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก Best 
Practices ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 3. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานกิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
ให้โรงเรียนอ่ืน ชุมชนรับทราบทั้งทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และงานประชุมวิชาการ 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง  และข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาที่รับการนิเทศ 
การพัฒนาผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีรูปแบบวิธี

กระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน โดยเด็กมีส่วนรว่ม และส่งเสริมทกัษะการคิดมากขึ้น 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

เรื่องท่ีสถานศึกษามีความต้องการรับการนิเทศในครั้งต่อไป 
 1. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

2. วิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 
3. เทคนิคการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

 
 

     1.  ชือ่โรงเรียน โรงเรียนโฆสิตสโมสร เขต บางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

     2.  นิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ …1… ภาคเรียนที่ …1..ปีการศึกษา 2563 
วันที่ ....15.......เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

3.  ผู้รับการนิเทศ ประกอบด้วย  
ผู้บริหารสถานศึกษา    จ านวน ......1.......... คน ครูผู้สอน    จ านวน ......5......... คน 

     4.  เรื่องท่ีนิเทศ 
          4.1 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
            4.2  มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 

      5. ขอบข่ายของเรื่องท่ีนิเทศ 
       การจัดการศึกษา    ระดับปฐมวัย 
         ระดับประถมศึกษา   

 ระดับมัธยมศึกษา   

  
      6. ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงตามความเป็นจริง 

 

การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ระดับปฐมวัย      
1. มีการประสานงานกับส่วนราชการ  และชุมชน  ในการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนด้านสุขภาพ/โภชนาการ และจัดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับโรงเรียนปกติ     

     

2. มีการสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อ
ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้านต่างๆ     

     

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา      
3. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  ทัศนคติท่ีถูกต้อง  โดยใช้  
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด      

     

๔. เรียนภาษาไทย  เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 

     

5. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่)  
เน้นเพื่อการสื่อสาร    
                    

     

6. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด   
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จ าลอง  
 

     

โรงเรียนที่ 3 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

7. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้  และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้                       

     

8. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding)                       

     

9. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ 
และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)        

     

10. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ     

- - - - - 

ระดับมัธยมศึกษา      
11. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   วิศวกรรม  
คณิตศาสตร์ (STEM)  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  

- - - - - 

12. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยง
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า                       

- - - - - 

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความส าเร็จในการบริหารจัดการศกึษาตามนโยบายและจุดเน้นของ ศธ. 
 ระดับปฐมวัย 
 1. โรงเรียนมีการประสานงานกับส่วนราชการ วัด และชุมชน ในการส่งเสริม สนับสนุนทั้งด้านอาคารส
ถานที่เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนระดับปฐมวัยในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระดับชั้นที่สูงขึ้น 
หรือระดับประถมศึกษา 
 2. มีการสร้างความร่วมมือกับ พ่อแม่ผู้ปกครอง วัด ชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ 
ที่ส าคัญด้านต่างๆ  เช่นโครงการคุณธรรม การสวดมนต์คาถาชินบัญชร เพ่ือเป็นการฝึกสมาธิของเด็ก ผ่านการเล่า
นิทานให้เด็กเกิดความสนใจ เกิดการเรียนรู้สามารถจดจ า กล้าแสดงออก และมีแรงจูงใจ  

จุดเด่นอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. การท างานแบบมีส่วนร่วมกับภาครัฐ เอกชน วัด และชุมชน เช่นโครงการคุณธรรม การสวดมนต์คาถา
ชินบัญชร เพ่ือเป็นการฝึกสมาธิของเด็ก ผ่านการเล่านิทานให้เด็กเกิดความสนใจ เกิดการเรียนรู้สามารถจดจ า กล้า
แสดงออก และมีแรงจูงใจ 
 2. ครูผู้สอน และบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง และต่อยอดน าความรู้ไปสู่การพัฒนารูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เพ่ือส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก Best 
Practices ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 3. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานกิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
ให้โรงเรียนอ่ืน ชุมชนรับทราบทั้งทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และงานประชุมวิชาการ 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง  และข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาที่รับการนิเทศ 
การพัฒนาผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีรูปแบบวิธี

กระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน เช่นการจัดท าสื่อควรมีเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ หรือการก่อเกิดบทสวดมนต์
ของสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี เพ่ือเชื่อมโยงกับบทสวดมนต์คาถาชินบัญชร ควรหาท านองบทสวดมนต์มาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการเล่านิทานควรมีตัวหนังสือของบทสวดมนต์เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการดูและ
จดจ า เด็กจะสามารถอ่านได้เร็วขึ้น 

เรื่องท่ีสถานศึกษามีความต้องการรับการนิเทศในครั้งต่อไป 
 1. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

2. วิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 
3. เทคนิคการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

 
 
 

     1.  ชื่อโรงเรียน โรงเรียนภูมิสมิทธ์ เขต มีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

     2.  นิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ …1… ภาคเรียนที่ …1..ปีการศึกษา 2563 
วันที่ ....21.......เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

3.  ผู้รับการนิเทศ ประกอบด้วย  
ผู้บริหารสถานศึกษา    จ านวน ......1.......... คน ครูผู้สอน    จ านวน ......5......... คน 

     4.  เรื่องท่ีนิเทศ 
          4.1 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
            4.2  มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

      5. ขอบข่ายของเรื่องท่ีนิเทศ 
       การจัดการศึกษา    ระดับปฐมวัย 
         ระดับประถมศึกษา   

 ระดับมัธยมศึกษา  

   
      6. ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงตามความเป็นจริง 

 

การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ระดับปฐมวัย      
1. มีการประสานงานกับส่วนราชการ  และชุมชน  ในการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนด้านสุขภาพ/โภชนาการ และจัดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับโรงเรียนปกติ     

     

2. มีการสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อ
ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้านต่างๆ     

     

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา      
3. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  ทัศนคติท่ีถูกต้อง  โดยใช้  
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด      

     

๔. เรียนภาษาไทย  เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 

     

5. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่)  
เน้นเพื่อการสื่อสาร           
            

     

6. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด   
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จ าลอง  
 

     

โรงเรียนที่ 4 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

7. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้  และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้                       

     

8. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding)                       

     

9. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ 
และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)        

     

10. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ     

- - - - - 

ระดับมัธยมศึกษา      
11. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   วิศวกรรม  
คณิตศาสตร์ (STEM)  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  

- - - - - 

12. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยง
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า                       

- - - - - 

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความส าเร็จในการบริหารจัดการศกึษาตามนโยบายและจุดเน้นของ ศธ. 
 ระดับปฐมวัย 
 1. โรงเรียนมีการประสานงานกับส่วนราชการ เอกชน และชุมชน ในการส่งเสริม สนับสนุนในด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนระดับปฐมวัยในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระดับชั้นที่
สูงขึ้น หรือระดับประถมศึกษา 
 2. มีการสร้างความร่วมมือกับ พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ 
ที่ส าคัญด้านต่างๆ  เช่นโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัยของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักของ
สิ่งแวดล้อมศึกษาผ่านการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตลอดจนการใช้สื่อธรรมชาติ
รอบตัวที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย เพื่อเป็นรากฐานการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป  

จุดเด่นอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. การท างานแบบมีส่วนร่วมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน เช่นนวัตกรรม KIDS รักษ์โลก เพื่อให้เด็กมี
นิสัยรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 1) ขั้นการสร้างแรงบันดาลใจ 2) ขั้น
ค้นหา 3) ขั้นส ารวจ 4) ขั้นอนุรักษ์ 5) ขั้นแบ่งปัน   
 2. ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง และต่อยอดน าความรู้ไปสู่การพัฒนา
รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เพ่ือส่งผลงานเข้ารับการ
คัดเลือก Best Practices ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 3. มีการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา   มีการ
วางแผนการจัดท า SWOT และขั้นตอนการพัฒนาประกันคุณภาพภายใน 3 ขั้นตอน 1) การพัฒนาคุณภาพ 2) การ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยการพัฒนาเครื่องมือการประกันคุณภาพ และ 3) การประเมินคุณภาพ ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามแผนจาก SAR  
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 4. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานกิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
ให้โรงเรียนอ่ืน ชุมชนรับทราบทั้งทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และงานประชุมวิชาการ 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง  และข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาที่รับการนิเทศ 
1. การพัฒนาผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีรูปแบบวิธี

กระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน เช่น รูปแบบการเขียนการน าเสนอผลงาน KIDS รักษ์โลก ควรเขียนรูปแบบเชิงวิจัย 
เรียบเรียงขัน้ตอนการด าเนินการให้มีความชัดเจนมีรายละเอียดมากข้ึน การน านวัตกรรมไปใช้ การเผยแพร่
นวัตกรรมควรมีการให้เด็กน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดปรับใช้ในชีวิตประจ าวันหรือน าไปขยายผลในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป                         

2. ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ควรเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการฝึก
ให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก และสามารถเชื่อมโยงความรู้น าไปสู่การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเห็นความส าคัญ
ของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

3. การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเนื่องจากครูเลือกเฉพาะนักเรียนที่ยก
มือร่วมกิจกรรม ครูควรหาวิธีในการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทุกคน เพื่อประเมินนักเรียนเป็น
รายบุคคลได้ 

เรื่องท่ีสถานศึกษามีความต้องการรับการนิเทศในครั้งต่อไป 
 1. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

2. วิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 
3. เทคนิคการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

 
 

     1.  ชื่อโรงเรียน โรงเรียนพญาไท เขต พญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

     2.  นิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ …1… ภาคเรียนที่ …1..ปีการศึกษา 2563 
วันที่ ....22.......เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

3.  ผู้รับการนิเทศ ประกอบด้วย  
ผู้บริหารสถานศึกษา    จ านวน ......1.......... คน ครูผู้สอน    จ านวน ......5......... คน 

     4.  เรื่องท่ีนิเทศ 
          4.1 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
            4.2  มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

      5. ขอบข่ายของเรื่องท่ีนิเทศ 
       การจดัการศึกษา    ระดับปฐมวัย 
         ระดับประถมศึกษา   

 ระดับมัธยมศึกษา  

   
      6. ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงตามความเป็นจริง 

 

การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ระดับปฐมวัย      
1. มีการประสานงานกับส่วนราชการ  และชุมชน  ในการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนด้านสุขภาพ/โภชนาการ และจัดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับโรงเรียนปกติ     

     

2. มีการสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อ
ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้านต่างๆ     

     

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา      
3. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  ทัศนคติท่ีถูกต้อง  โดยใช้  
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด    
   

     

๔. เรียนภาษาไทย  เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 

     

5. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่)  
เน้นเพื่อการสื่อสาร           
             

     

6. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด   
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จ าลอง  
 

     

โรงเรียนที่ 5 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

7. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้  และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้                       

     

8. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding)                       

     

9. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ 
และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)        

     

10. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ     

- - - - - 

ระดับมัธยมศึกษา      
11. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   วิศวกรรม  
คณิตศาสตร์ (STEM)  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  

- - - - - 

12. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยง
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า                       

- - - - - 

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความส าเร็จในการบริหารจัดการศกึษาตามนโยบายและจุดเน้นของ ศธ. 
 ระดับปฐมวัย 
 1. โรงเรียนมีการประสานงานกับส่วนราชการ เอกชน และชุมชน ในการส่งเสริม สนับสนุนในด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนระดับปฐมวัยในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระดับชั้นที่
สูงขึ้น หรือระดับประถมศึกษา 
 2. มีการสร้างความร่วมมือกับ พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้าน
ต่างๆ เช่นโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัยของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักของสิ่งแวดล้อมศึกษาผ่าน
การท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตลอดจนการใช้สื่อธรรมชาติรอบตัวที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการตามวัย เพ่ือเป็นรากฐานการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป  

จุดเด่นอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. การท างานแบบมีส่วนร่วมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน เช่นนวัตกรรม KIDS รักษ์โลก เพ่ือให้เด็กมี
นิสัยรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 1) ขั้นการสร้างแรงบันดาลใจ  
2) ขั้นค้นหา 3) ขั้นส ารวจ 4) ขั้นอนุรักษ์ 5) ขั้นแบ่งปัน   
 2. ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง และต่อยอดน าความรู้ไปสู่การพัฒนา
รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เพ่ือส่งผลงานเข้ารับการ
คัดเลือก Best Practices ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 3. มีการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 
มีการวางแผนการจัดท า SWOT และขั้นตอนการพัฒนาประกันคุณภาพภายใน 3 ขั้นตอน 1) การพัฒนาคุณภาพ  
2) การตรวจสอบคุณภาพ โดยการพัฒนาเครื่องมือการประกันคุณภาพ และ 3) การประเมินคุณภาพ ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามแผนจาก SAR  
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 4. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานกิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
ให้โรงเรียนอ่ืน ชุมชนรับทราบทั้งทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และงานประชุมวิชาการ 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง  และข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาที่รับการนิเทศ 
1. การพัฒนาผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีรูปแบบวิธี

กระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน เช่น รูปแบบการเขียนการน าเสนอผลงาน KIDS รักษ์โลก ควรเขียนรูปแบบเชิงวิจัย 
เรียบเรียงขั้นตอนการด าเนินการให้มีความชัดเจนมีรายละเอียดมากข้ึน การน านวัตกรรมไปใช้ การเผยแพร่
นวัตกรรมควรมีการให้เด็กน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดปรับใช้ในชีวิตประจ าวันหรือน าไปขยายผลในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป                         

2. ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ควรเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการฝึก
ให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก และสามารถเชื่อมโยงความรู้น าไปสู่การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเห็นความส าคัญ
ของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

3. การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเนื่องจากครูเลือกเฉพาะนักเรียนที่ยก
มือร่วมกิจกรรม ครูควรหาวิธีในการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทุกคน เพื่อประเมินนักเรียนเป็น
รายบุคคลได้ 

เรื่องท่ีสถานศึกษามีความต้องการรับการนิเทศในครั้งต่อไป 
 1. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

2. วิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 
3. เทคนิคการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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     1.  ชื่อโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เขต วัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

     2.  นิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ …1… ภาคเรียนที่ …1..ปีการศึกษา 2563 
วันที่ ....23....เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

3.  ผู้รับการนิเทศ ประกอบด้วย  
ผู้บริหารสถานศึกษา    จ านวน ......2.......... คน ครูผู้สอน    จ านวน ......4......... คน 

     4.  เรื่องท่ีนิเทศ 
          4.1 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
            4.2  มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

      5. ขอบข่ายของเรื่องท่ีนิเทศ 
       การจัดการศึกษา    ระดับปฐมวัย 
         ระดับประถมศึกษา   

 ระดับมัธยมศึกษา    
      6. ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงตามความเป็นจริง 

 
 

การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ระดับปฐมวัย      
1. มีการประสานงานกับส่วนราชการ  และชุมชน  ในการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนด้านสุขภาพ/โภชนาการ และจัดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับโรงเรียนปกติ     

     

2. มีการสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อ
ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้านต่างๆ     

     

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา      
3. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  ทัศนคติท่ีถูกต้อง  โดยใช้  
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด      
 

     

๔. เรียนภาษาไทย  เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 

     

5. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่)  
เน้นเพื่อการสื่อสาร         
               

     

6. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด   
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จ าลอง  
 

     

โรงเรียนที่ 6 
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การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

7. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้  และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้                       

     

8. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding)                       

     

9. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ 
และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)        

     

10. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ     

- - - - - 

ระดับมัธยมศึกษา      
11. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   วิศวกรรม  
คณิตศาสตร์ (STEM)  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  

- - - - - 

12. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยง
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า                       

- - - - - 

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความส าเร็จในการบริหารจัดการศกึษาตามนโยบายและจุดเน้นของ ศธ. 
 ระดับปฐมวัย 
 1. โรงเรียนมีการประสานงานกับส่วนราชการ เอกชน และชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน
ระดับปฐมวัยในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เชื่อมโยงเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการคิด เพ่ือต่อยอดในระดับชั้นที่
สูงขึ้น หรือระดับประถมศึกษา 
 2. มีการสร้างความร่วมมือกับ พ่อแม่ผู้ปกครอง เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาให้กับเด็กปฐมวัย โดยมีการวางแผน ระบุปัญหา และติดสินใจในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  

จุดเด่นอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. การท างานแบบมีส่วนร่วมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน  
 2. ครูผู้สอน และบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง และต่อยอดน าความรู้ไปสู่การพัฒนารูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เพ่ือส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก Best 
Practices ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เช่น การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ด้วยเกมการศึกษา Coding เช่น เกมตาราง
สัมพันธ์ เกมเรียงล าดับตามทิศทาง และเกมกราฟ ผลไม้ ดอกไม้ ยานพาหนะ เป็นต้น หรือการพัฒนานวัตกรรมกล่อง 
3 ใบ PBW เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย เช่น กิจกรรมกกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี และ
กิจกรรมเกมการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล แก้ปัญหาอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานกิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
ให้โรงเรียนอ่ืน ชุมชนรับทราบทั้งทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และงานประชุมวิชาการ 
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ส่ิงท่ีควรปรับปรุง  และข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาที่รับการนิเทศ 

 การพัฒนาผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรมีแบบสังเกตพฤติกรรม
เด็กเป็นรายบุคคลขณะท ากิจกรรม และจัดท าคู่มือการใช้นวัตกรรม เช่นคู่มือการใช้ PBW Codding Box หรือคู่มือ
การใช้เกมการศึกษา Coding  รวมทั้งการเขียนผลการทดลองเป็นกราฟเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นการพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ จากการใช้นวัตกรรม (PBW Coding Box) ของเด็กปฐมวัย และผล
การด าเนินงานควรมีแบบบันทึกการสังเกตเด็กเป็นรายบุคคล 

เรื่องท่ีสถานศึกษามีความต้องการรับการนิเทศในครั้งต่อไป 
 1. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

2. วิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 
3. เทคนิคการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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     1.  ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสายน้ าทิพย์ เขต คลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

     2.  นิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ …1… ภาคเรียนที่ …1..ปีการศึกษา 2563 
วันที่ ....23....เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

3.  ผู้รับการนิเทศ ประกอบด้วย  
ผู้บริหารสถานศึกษา    จ านวน ......1.......... คน ครูผู้สอน    จ านวน ......10......... คน 

     4.  เรื่องท่ีนิเทศ 
          4.1 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
            4.2  มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

      5. ขอบข่ายของเรื่องท่ีนิเทศ 
       การจัดการศึกษา    ระดับปฐมวัย 
         ระดับประถมศึกษา   

 ระดับมัธยมศึกษา    
      6. ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงตามความเป็นจริง 

 

การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ระดับปฐมวัย      
1. มีการประสานงานกับส่วนราชการ  และชุมชน  ในการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนด้านสุขภาพ/โภชนาการ และจัดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับโรงเรียนปกติ     

     

2. มีการสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อ
ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้านต่างๆ     

     

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา      
3. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  ทัศนคติท่ีถูกต้อง  โดยใช้  
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด     
  

     

๔. เรียนภาษาไทย  เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 

     

5. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่)  
เน้นเพื่อการสื่อสาร                   
     

     

6. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด   
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จ าลอง  
 

     

โรงเรียนที่ 7 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

7. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้  และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้                       

     

8. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding)                       

     

9. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ 
และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)        

     

10. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ     

-  - - - 

ระดับมัธยมศึกษา      
11. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   วิศวกรรม  
คณิตศาสตร์ (STEM)  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  

- - - - - 

12. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยง
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า                       

- - - - - 

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความส าเร็จในการบริหารจัดการศกึษาตามนโยบายและจุดเน้นของ ศธ. 
 ระดับปฐมวัย 
 1. โรงเรียนมีการประสานงานกับส่วนราชการ เอกชน และชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน
ระดับปฐมวัยในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เชื่อมโยงเก่ียวกับการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในระดับปฐมวัย 
 2. มีการสร้างความร่วมมือเพ่ือออกแบบกิจกรรมการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในระดับปฐมวัยโดยใช้
กระบวนการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา      มีการ
วางแผนร่วมกัน 
จุดเด่นอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. การท างานแบบมีส่วนร่วมกับภาครัฐ เอกชน วัด และชุมชน  
 2. ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง และต่อยอดน าความรู้ไปสู่การพัฒนา
รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เพ่ือส่งผลงานเข้ารับการ
คัดเลือก Best Practices ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เช่น การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในระดับปฐมวัย โดยมีกิจกรรมส่งเสริมโครงการ ได้แก่ 1) 
กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ 2) กิจกรรมสวมเสื้อขาวท าบุญใส่บาตรในวันพระ  
3) กิจกรรมสวดมนต์พระคาถาชินบัญชร โดยสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน “กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม น า
ปัญญา ด้วยพระคาถาชินบัญชร” โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น ผ่านการเล่นและการท ากิจกรรม 
 3. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานกิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
ให้โรงเรียนอ่ืน ชุมชนรับทราบทั้งทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และงานประชุมวิชาการ  
 4. รางวัลที่ได้รับโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง  และข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาที่รับการนิเทศ 

 การพัฒนาผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เห็นภาพการพัฒนาของ
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในระดับปฐมวัย ผู้บรหิารควรน ามาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและต่อยอดกิจกรรมให้เหน็
ความเชื่อมโยงของการน าผลงานนวัตกรรมจากโรงเรียนเดิมมาสู่โรงเรียนใหม่คือ (โรงเรียนสายน้ าทิพย์) 

เรื่องท่ีสถานศึกษามีความต้องการรับการนิเทศในครั้งต่อไป 
 1. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

2. วิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 
3. เทคนิคการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

 
 

 

     1.  ชื่อโรงเรียน โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

     2.  นิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษา ครั้งท่ี …1… ภาคเรียนที่ …1..ปีการศึกษา 2563 
วันที่ ....24....เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

3.  ผู้รับการนิเทศ ประกอบด้วย  
ผู้บริหารสถานศึกษา    จ านวน ......1.......... คน ครูผู้สอน    จ านวน ......2......... คน 

     4.  เรื่องท่ีนิเทศ 
          4.1 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
            4.2  มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

      5. ขอบข่ายของเรื่องท่ีนิเทศ 
       การจัดการศึกษา    ระดับปฐมวัย 
         ระดับประถมศึกษา   

 ระดับมัธยมศึกษา    
      6. ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงตามความเป็นจริง 

 

การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ระดับปฐมวัย      
1. มีการประสานงานกับส่วนราชการ  และชุมชน  ในการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนด้านสุขภาพ/โภชนาการ และจัดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับโรงเรียนปกติ     

     

2. มีการสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อ
ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้านต่างๆ     

     

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา      
3. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  ทัศนคติท่ีถูกต้อง  โดยใช้  
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด      
 

     

๔. เรียนภาษาไทย  เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 

     

5. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่)  
เน้นเพื่อการสื่อสาร     
                   

     

6. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด   
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จ าลอง  
 

     

โรงเรียนที่ 8 
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การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

7. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้  และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้                       

     

8. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding)                       

     

9. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ 
และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)        

     

10. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ     

-  - - - 

ระดับมัธยมศึกษา      
11. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   วิศวกรรม  
คณิตศาสตร์ (STEM)  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  

- - - - - 

12. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยง
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า                       

- - - - - 

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความส าเร็จในการบริหารจัดการศกึษาตามนโยบายและจุดเน้นของ ศธ. 
 ระดับปฐมวัย 
 1. โรงเรียนมีการประสานงานกับส่วนราชการ เอกชน และชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน
ระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถใน 
การคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 
 2. มีการสร้างความร่วมมือเพ่ือออกแบบกิจกรรมเก่ียวกับการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
มีการวางแผนร่วมกัน 
จุดเด่นอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. การท างานแบบมีส่วนร่วมกับภาครัฐ เอกชน วัด และชุมชน เพ่ือส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ให้กับเด็กปฐมวัย 
 2. ครูผู้สอน และบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง และต่อยอดน าความรู้ไปสู่การพัฒนารูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เพ่ือส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก Best 
Practices ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เช่น การจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถใน 
การคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ มีกิจกรรมครูส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดย
อ่านนิทานที่สอดแทรกคุณธรรม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้กับเด็กปฐมวัย 
 3. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานกิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
ให้โรงเรียนอ่ืน ชุมชนรับทราบทั้งทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และงานประชุมวิชาการ  
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง  และข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาที่รับการนิเทศ 
การพัฒนาผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรเพ่ิมกระบวนการคิดคิด

ค้นหาแนวทางและ แนวทางในการแก้ปัญหา ที่จะน ามาใช้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน และ
เลือกนิทานให้มีความเหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย  

เรื่องท่ีสถานศึกษามีความต้องการรับการนิเทศในครั้งต่อไป 
 1. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

2. วิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 
3. เทคนิคการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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     1.  ชื่อโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านสานฝัน เขต ยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

     2.  นิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ …1… ภาคเรียนที่ …1..ปีการศึกษา 2563 
วันที่ ....24....เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

3.  ผู้รับการนิเทศ ประกอบด้วย  
ผู้บริหารสถานศึกษา    จ านวน ......2.......... คน ครูผู้สอน    จ านวน ......4......... คน 

     4.  เรื่องท่ีนิเทศ 
          4.1 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
            4.2  มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

      5. ขอบข่ายของเรื่องท่ีนิเทศ 
       การจัดการศึกษา    ระดับปฐมวัย 
          ระดับประถมศึกษา   

 ระดับมัธยมศึกษา    
      6. ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงตามความเป็นจริง 

 

การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ระดับปฐมวัย      
1. มีการประสานงานกับส่วนราชการ  และชุมชน  ในการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนด้านสุขภาพ/โภชนาการ และจัดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับโรงเรียนปกติ     

     

2. มีการสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อ
ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้านต่างๆ     

     

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา      
3. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  ทัศนคติท่ีถูกต้อง  โดยใช้  
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด      
 

- - - - - 

๔. เรียนภาษาไทย  เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 

- - - - - 

5. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่)  
เน้นเพื่อการสื่อสาร        
                

- - - - - 

6. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด   
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จ าลอง  
 

- - - - - 

โรงเรียนที่ 9 
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การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

7. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้  และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้                       

- - - - - 

8. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding)                       

- - - - - 

9. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ 
และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)        

- - - - - 

10. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ     

- - - - - 

ระดับมัธยมศึกษา      
11. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   วิศวกรรม  
คณิตศาสตร์ (STEM)  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  

- - - - - 

12. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยง
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า                       

- - - - - 

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความส าเร็จในการบริหารจัดการศกึษาตามนโยบายและจุดเน้นของ ศธ. 
 ระดับปฐมวัย 
 1. โรงเรียนมีการประสานงานกับส่วนราชการ เอกชน และชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์โดยการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบูรณาการด้วย “ชุดเสริฟอาหารเช้า” ของ
นักเรียนปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลบ้านสานฝัน 
 2. มีการสร้างความร่วมมือระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อออกแบบกิจกรรมเกี่ยวกับ 
การจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะด้านการคิดเชิงบูรณาการ ในการสร้างนวัตกรรม ออกแบบชุดการสอนเพื่อให้เด็ก
เกิดการพัฒนาในรูปแบบการเรียนปนเล่น 
จุดเด่นอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. การท างานแบบมีส่วนร่วมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับ
เด็กปฐมวัย 
 2. ครูผู้สอน และบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง และต่อยอดน าความรู้ไปสู่การพัฒนารูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เพ่ือส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก Best 
Practices ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เช่น การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบูรณาการด้วย “ชุดเสริฟอาหารเช้า” ของนักเรียนปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลบ้าน
สานฝัน 
 3. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานกิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
ให้โรงเรียนอ่ืน ชุมชนรับทราบทั้งทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และงานประชุมวิชาการ 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาที่รับการนิเทศ 
การพัฒนาผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครูควรรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล

เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ในการเรียนรู้ว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการเป็นอย่างไร เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะการคิด หากมี
ปัญหาควรได้รับการแก้ไขทันทีจากครูและผู้ปกครอง 
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เรื่องท่ีสถานศึกษามีความต้องการรับการนิเทศในครั้งต่อไป 

 1. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
2. วิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 
3. เทคนิคการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

 

 

     1.  ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เขต บางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

     2.  นิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ …1… ภาคเรียนที่ …1..ปีการศึกษา 2563 
วันที่ ....30....เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

3.  ผู้รับการนิเทศ ประกอบด้วย  
ผู้บริหารสถานศึกษา    จ านวน ......1.......... คน ครูผู้สอน    จ านวน ......23......... คน 

     4.  เรื่องท่ีนิเทศ 
          4.1 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
            4.2  มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

      5. ขอบข่ายของเรื่องท่ีนิเทศ 
       การจัดการศึกษา    ระดับปฐมวัย 
          ระดับประถมศึกษา   

 ระดับมัธยมศึกษา    
      6. ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงตามความเป็นจริง 

 
 

การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ระดับปฐมวัย      
1. มีการประสานงานกับส่วนราชการ  และชุมชน  ในการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนด้านสุขภาพ/โภชนาการ และจัดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับโรงเรียนปกติ     

     

2. มีการสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อ
ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้านต่างๆ     

     

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา      
3. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  ทัศนคติท่ีถูกต้อง  โดยใช้  
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
      

     

4. เรียนภาษาไทย  เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 

     

5. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่)  
เน้นเพื่อการสื่อสาร           
            

     

6. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด   
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จ าลอง  
 

     

โรงเรียนที่ 10 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับความส าเร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

7. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้  และใช้ดิจิทัลเป็น
เครื่องมือการเรียนรู้                       

- -  - - 

8. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding)                       

- -  - - 

9. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ 
และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)        

- -  - - 

10. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ     

- - - - - 

ระดับมัธยมศึกษา      
11. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   วิศวกรรม  
คณิตศาสตร์ (STEM)  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม)  

- - - - - 

12. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยง
สู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า                       

- - - - - 

บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความส าเร็จในการบริหารจัดการศกึษาตามนโยบายและจุดเน้นของ ศธ. 
 ระดับปฐมวัย 
  1. โรงเรียนมีการประสานงานกับส่วนราชการ เอกชน และชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน
ระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์โดยการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และครูผู้สอนในระดับปฐมวัยพัฒนา
นวัตกรรมการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา  
 2. มีการสร้างความร่วมมือระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อออกแบบกิจกรรมเกี่ยวกับ 
การจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ในการสร้างนวัตกรรม ออกแบบชุด
การสอนเพ่ือให้เด็กเกิดการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
จุดเด่นอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 1. การท างานแบบมีส่วนร่วมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพ่ือส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย 
 2. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสองภาษา โดยการบริหารหลักสูตรแบบผสมผสานระหว่าง
ประเทศไทย และประเทศแคนาดา ด้วยการบูรณาการหลักสูตร English Program เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน คิด 
ตามล าดับ เพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 3. ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง และต่อยอดน าความรู้ไปสู่การพัฒนา
รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด เพ่ือส่งผลงานเข้ารับการ
คัดเลือก Best Practices ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เช่น  
  1) การบูรณาการการบริหารสถานศึกษา ระดับปฐมวัยโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก หลักสูตร 
English Program เพ่ือความเป็นเลิศ 
  2) กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมศิลปะการวาดภาพ 
  3) การเสริมสร้างทักษะการคิด และฝึกการสังเกตส าหรับเด็กปฐมวัยด้วยการใช้เกมการต่อภาพ 
จิ๊กซอว์ เป็นต้น 
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 4. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานกิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
ให้โรงเรียนอ่ืน ชุมชนรับทราบทั้งทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และงานประชุมวิชาการ 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาที่รับการนิเทศ 
1. การพัฒนาผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ควรศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับ เทคนิคการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ที่มีความเหมาะสมตามวัยพัฒนาการของช่วงอายุเด็ก 
2. ควรเพิ่มระดับความยาก – ง่าย ของเกมการศึกษาให้มีความแตกต่างกัน และสามารถพัฒนาน าไปพัฒนา 

ส่งเสริมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

                                                                                                                             
เรื่องท่ีสถานศึกษามีความต้องการรับการนิเทศในครั้งต่อไป 

 1. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
2. วิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา 
3. เทคนิคการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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ภาพการออกนิเทศ 
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 กิจกรรมที่ 6 จัดประชุมเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติทีด่ี (Best Practices) ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

 กิจกรรมที่ 6.1 การประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด 
 กิจกรรมที่ 6.2 การประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในระดับภาค 
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 กิจกรรมที่ 6 จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และมอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการ 
พัฒนานวัตกรรมหรือแนวปฏบิัติที่ดี (Best Practices) ในการจัดการศึกษาส าหรับเดก็ปฐมวัย 

1) วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ให้ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญ
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  
   2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด ให้มี 
คุณภาพ และขยายผลต่อยอดให้เป็นนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2) กลุ่มเป้าหมาย 
1.1  สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
1.2  สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
1.3  สถานศึกษาในสังกัด ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
1.4  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ใน  กรุงเทพมหานคร  
1.5  ศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในกรุงเทพมหานคร 

3) ระยะเวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563  
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาที่เก่ียวข้องการพัฒนา 

เด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร และส านักงานศึกษาธิการจัดหวัดกรุงเทพมหานคร 
4) วิธีการ/ขั้นตอน การคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศรูปแบบ แนวทาง 

ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
   1. การประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
    1.1 การประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ในระดับจังหวัด 
    1.2 การเข้าร่วมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ในระดับภาค 
       2. จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการ
พัฒนา นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
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5) ผลผลิต/ผลการด าเนินงาน 
การประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการจัดการศึกษา 

ส าหรับเด็กปฐมวัย 
   1. ได้ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)   
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ด้านครูผู้สอน และด้านผู้บริหารสถานศึกษา ให้กับหน่วยงานและสถานศึกษา   
ทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร  
   - ด้านครูผู้สอน มีผู้สนใจสมัคร Best Practices จ านวน 46 คน  
   - ด้านผู้บริหารสถานศึกษา มีผู้สนใจสมัคร Best Practices จ านวน 3 คน 
   2. ได้ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความต้องการนิเทศเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้ารับการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย  
มีสถานศึกษาที่สนใจ จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ 

1)  โรงเรียนภูมิสมิทธิ์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2)  โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
3)  โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
4)  โรงเรียนอนุบาลบ้านสานฝัน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

       5)  โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
    กรุงเทพมหานคร 
6)  โรงเรียนโฆสิตสโมสร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
     กรุงเทพมหานคร 
7)  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
     กรุงเทพมหานคร 
8)  โรงเรียนวัดหนัง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

   9)  โรงเรียนพญาไท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
     10) โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

    กรุงเทพมหานคร 
      3. จัดการประชุมน าเสนอ และคัดเลือกผลงานรูปแบบ แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 

Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ด้านบริหารจัดการ (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์ 
(ครูผู้สอน) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรบุรี ชั้น 3 และห้องประชุมกิ่งเพชร   ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มีเวที
ในการน าเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานคร ไปน าเสนอ 
และคัดเลือกผลงานในระดับภาคต่อไป 

  4. ได้ตัวแทนของกรุงเทพมหานครไปน าเสนอและคัดเลือกผลงาน Best Practices ในระดับภาค 
  5. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ 
จัดการเรียนระดับจังหวัด ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหาร และครูผู้สอนที่ได้รับรางวัลการคัดเลือกผลงาน
รูปแบบ แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ด้านบริหารจัดการ (ผู้บริหาร) และ
ด้านการจัดประสบการณ์ (ครูผู้สอน) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  
ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ในระดับจังหวัด  
------------------------------------------------------------- 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practices) ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ในระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา 
ได้มีเวทีในการน าเสนอแนวปฏบิัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีจ านวน 2 ด้าน คือ 1) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
และ 2) ด้านครูผู้สอน โดยมผีู้บริหารที่สนใจสมัครเข้าร่วมการน าเสนอผลงาน จ านวน 3 ท่าน และครูผู้สอน จ านวน 42 ท่าน    
เพ่ือเป็นตัวแทนคัดเลือกในระดับจังหวัด ไปน าเสนอผลการด าเนินงานในระดับภาค ต่อไป 

   บัดนี้การด าเนินการคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงประกาศผล
การตัดสินผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ในระดับ
จังหวัด ทั้งด้านผู้บริหารสถานศึกษา และด้านครูผู้สอน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
อันดับที่ 1 ทั้งด้านผู้บริหารสถานศึกษา และด้านครูผู้สอน เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ไปน าเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี           
(Best Practice) ในระดับภาค และร่วมจัดนิทรรศการเพื่อน าเสนอผลงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 27 – 28 
สิงหาคม 2563 ต่อไป 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  13  สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖3 
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บัญชีรายละเอียด 
ผลการตัดสินผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  

ในระดับจังหวัด ด้านผู้บริหารสถานศึกษา  
(แนบท้ายประกาศ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่  13  สิงหาคม 2563) 

 
ล าดับที่ รางวัล ชื่อ  ชื่อผลงาน โรงเรียน 

1 

ชนะเลิศ 
อับดับที่ 1 

 
 

นายวรศักดิ ์อัครเดชเรืองศร ี กระบวนการขับเคลื่อน
รูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนภูมิสมิทธิ์ 

โรงเรียนภูมิสมิทธ์ 
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

2 

รอง
ชนะเลิศ 

อับดับที่ 1 

 
 

นางกมัยธร สัจจา 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ด้วยระบบการมีส่วนร่วม
ผ่านเครือข่าย 3 สายใย
สัมพันธ์ในเด็กปฐมวัย 

โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

3 

รอง
ชนะเลิศ 

อับดับที่ 2 

 
 
 

นายเสรี ปาลเดชพงศ์ 
การบูรณาการการบริหาร
สถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนเลิศหล้า 
ถนนกาญจนาภิเษก 
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
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บัญชีรายละเอียด 
ผลการตัดสินผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  

ในระดับจังหวัด ด้านครูผู้สอน  
(แนบท้ายประกาศ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่  13  สิงหาคม 2563) 

 
ล าดับที ่ รางวัล ชื่อ  ชื่อผลงาน โรงเรียนสั 

1 

ชนะเลิศ 
อับดับที่ 1 

นางอรวรรณ   กันธิยะ 

การพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ระดับชั้น
อนุบาลปทีี่ 3/2 ด้วยเกมการศึกษา 
Coding 

โรงเรยีนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2 
รองชนะเลิศ 
อับดับที่ 1 นายกมล แขกระโทก 

การจัดประสบการณ์ด้วยรูปแบบ
ผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะ 
การบริหารจัดการชีวิตของเด็ก 

โรงเรียนวิชากร 
สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

3 

รองชนะเลิศ 
อับดับที่ 2 

นางสาวจฑุารัตน์ ปญัญาทพิย์รวด ี 

การจัดประสบการณ์โดยใช้
วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดที่เป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนทุง่มหาเมฆ 

โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รางวัลชมเชย (ไม่เรียงล าดับ) 

รางวัลชมเชย นางสาวอละทัย แก้วขาว 
 
นวัตกรรม KIDS รักษ์โลก 

โรงเรียนภูมิสมิทธิ ์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการสง่เสริม
การศึกษาเอกชน 

รางวัลชมเชย นางยุพนิ  ลีลานุช 
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้
ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิต 
แบบพอเพียงในเด็กปฐมวัย 

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 
สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

รางวัลชมเชย นางสาวสิรินภา อมรไพศาลเลิศ ฮีโร่ปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ 
โรงเรียนวัดหนัง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รางวัลชมเชย นางสาวสาธิตา ส าราญรมย ์ ข้าวแสนสวยสีพชืสร้างสรรค์ 
โรงเรียนวัดปุรณาวาส 
สังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

รางวัลชมเชย นางสาวปวันรัตน์ ประยูรคง 

ผลของการใช้ PBW Coding BOX  
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจของนักเรียน 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รางวัลชมเชย นางสาวชลธชิา มงคลเมือง 
การพัฒนาทักษะการพูดของ 
เด็กปฐมวัยโดยใชบ้ัตรค าคล้องจอง 

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
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 ผลงานรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด ด้านบริหารจัดการ (ผู้บริหาร) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

     
1.  ชื่อผลงาน :  กระบวนการขับเคลื่อนรูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนภูมิสมิทธ์ ระดับการศึกษาปฐมวัย  
     ชื่อ-สกุล เจ้าของผลงาน  นายวรศักดิ์ อัครเดชเรืองศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนภูมิสมิทธ์ สังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510 
โทรศัพท์ 02-540-3222 E-mail: phumsamit@live.com เว็บไซต์โรงเรียน www.phumsamit.ac.th 
ส านักศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร   
2.  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 

1. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 
    2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรน าผลการประเมินมาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัด
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนและน ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
    3. เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน  และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
    4. เพ่ือรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 
    5. ครูและบุคลากรเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากองค์กรภายนอกเพ่ือน าไปสู่การรับรอง
คุณภาพการศึกษา 
3. แนวคิด/ทฤษฎีที่น ามาใช้ 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดว่า สถานศึกษาเป็นผู้จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(การประเมินตนเอง) โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาศึกษาเพ่ือน าไปสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ตามบริบท เพ่ือสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลหลักฐาน ที่ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนด โรงเรียนจึงได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือ
สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ตามที่
ก าหนดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ดังนั้น โรงเรียนภูมิสมิทธ์จึงจัดท ากระบวนการขับเคลื่อนรูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนภูมิ
สมิทธ์ ระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือให้การจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในและนอกองค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพของเด็ก โดยเน้นให้มีส่วนร่วมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามตรวจสอบการด าเนินงานเพ่ือให้
กระบวนการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
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4. ระยะเวลา/แผนการด าเนินงาน 
 1 ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. รูปแบบ/วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานกระบวนการขับเคลื่อนรูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนภูมิสมิทธ์  
ระดับการศึกษาปฐมวัย   

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับกระบวนการขับเคลื่อนรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนภูมิสมิทธ์ ระดับการศึกษาปฐมวัย  

2. ออกแบบกระบวนการขับเคลื่อนรูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนภูมิสมิทธ์ ระดับ 
การศึกษาปฐมวัย  

3. พัฒนากระบวนการขับเคลื่อนรูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนภูมิสมิทธ์ ระดับ 
การศึกษาปฐมวัย ให้มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพ 

3.1 การวางแผนพัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
3.1.2 วางแผนพัฒนาเครื่องมือ 
3.1.3 วางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงมาตรฐานกับโครงการ กิจกรรม 

งบประมาณ 
3.1.4 จัดท าปฏิทินการประกันคุณภาพประจ าปี 

3.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
3.2.1 สร้างและพัฒนาเครื่องมือการประกันคุณภาพ (แบบบันทึกภาคสนาม) 
3.2.2 จัดท าแผนปฏิบัติการ 
3.2.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะการประเมินคุณภาพ 

3.3 ด าเนินการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน 
3.3.1 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผน (ปฏิทิน+บันทึกภาคสนาม) 
3.3.2 วิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินคุณภาพ จัดท ารายงานฯ (SAR) 
3.3.3 น าเสนอผลการประเมินตนเอง (SAR) ต่อกรรมการบริหาร 
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3.3.4 จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
  3.4   การทบทวนและตรวจสอบคุณภาพ 

3.4.1 ประชุมบุคลากรเพ่ือน าผลการประเมินไปสู่การพัฒนา 
4. ทดลองใช้นวัตกรรมกระบวนการขับเคลื่อนรูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนภูมิสมิทธ์  

ระดับการศึกษาปฐมวัย / ประเมินติดตามผลและปรับปรุง ผลการใช้นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
 จากการที่โรงเรียนภูมิสมิทธ์น านวัตกรรม “กระบวนการขับเคลื่อนรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนภูมิสมิทธ์ ระดับการศึกษาปฐมวัย” ไปใช้ ท าให้เรื่องของการประกันคุณภาพเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น  เกิดระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ และลดความยุ่งยากซับซ้อนในการท างานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
และท าให้เกิดการกระจายงานไปอย่างทั่วถึงไม่กระจุกตัวอยู่ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง การท างานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจ าวันเมื่อมาปฏิงานที่โรงเรียน  
7. ปัญหาอุปสรรค 
 - 
8. ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับบทเรียนเพ่ือการพัฒนาที่จะน ากระบวนการขับเคลื่อนรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนภูมิสมิทธ์ ระดับการศึกษาปฐมวัย ไปประยุกต์ใช้นั้น  

1. สถานศึกษาควรพิจารณาจากบริบทของสถานศึกษานั้น โดยต้องวิเคราะห์องค์กร เพ่ือวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของสถานศึกษาตนเอง อีกทั้งควรค านึงถึงระดับการศึกษาที่ เปิดสอนของ
สถานศึกษานั้นๆ 

2.ผู้บริหารสถานศึกษาควรชี้แจงให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร ตลอดจนผู้ เกี่ยวข้องเห็นคุณค่า และ
ความส าคัญของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาว่า การประกันคุณภาพมิใช่เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดในสถานศึกษา แต่เป็นหน้าที่ของทุกๆคน จึงจะเกิดความยั่งยืนในการการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน 
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9. ภาพประกอบ 
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 ผลงานรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด ด้านการจัดประสบการณ์ (ครูผู้สอน) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
1.  ชื่อผลงาน: การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 
      โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ด้วยเกมการศึกษา Coding 
     ชื่อผู้น าเสนองาน นางอรวรรณ   กันธิยะ  ต าแหน่ง ครู  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 02-391-2625 E-mail info@pbw.ac.th เว็บไซต์โรงเรียน  www.pbw.ac.th     
ส านักศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร   
2. จุดประสงค์ และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
 2.1 จุดประสงค์ 
          เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิด แก้ปัญหา โดยใช้เกมการศึกษา Coding   

        2.2 เป้าหมาย 
           2.2.1เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 3/2 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วยเกมการศึกษาCoding ดังนี้ 
 1)  ความสามารถในการวางแผนระบุปัญหาสร้างทางเลือกวิธีแก้ปัญหาอยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดี       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
 2)  ความสามารถในการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาอยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85   
            3) ความสามารถในการยอมรับผลของการแก้ปัญหา อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
  2.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

        นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รู้จักการวางแผนระบุปัญหาสร้างทางเลือกวิธีแก้ปัญหา 
ตัดสินใจ ในการเลือกวิธีแก้ปัญหา ยอมรับผลของการแก้ปัญหา ด้วยตนเองได้ 
3. แนวคิด/ทฤษฎีที่น ามาใช้ 

ในสังคมปัจจุบันเด็กสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  ได้ในชีวิตประจ าวันการเรียนรู้เทคโนโลยี จะช่วย
กระตุ้นการท างานของสมองอย่างมีประสิทธิภาพ  เทพกัญญา  พรหมขัติแก้ว (2562) ได้กล่าวว่าการคิดเชิงค านวณเป็น
กระบวน คิด แก้ปัญหา ที่คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นขั้นเป็นตอน เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบที่สามารถน าไป
ประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในศาสตร์อื่นและปัญหาในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เป็นระบบ “การรู้ดิจิทัล” เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญส าหรับเด็กและเยาวชนยุคใหม่  

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์มีความตระหนักและให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะการคิดแก้ปัญหา
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น  โดยมีการวางแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับ เด็กปฐมวัย ผ่านการเล่น
ร่วมกันในลักษณะการใช้เกมการศึกษา Coding โดยใช้ภาพหรือสัญลักษณ์  ตัวอักษร ตัวเลข มาเชื่อมโยงในการเขียนโค้ดอย่าง
ง่ายส าหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กรู้จักการเขียนโค้ดแทนค าสั่งอย่างเป็นล าดับ จะท าให้เด็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ตามมาตรฐานในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มาตรฐานที่10 ที่ระบุให้เด็กมีความสามารถในการ
คิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้  ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์จึง
ได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลพบว่า ในปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ตัวบ่งชี้ที่ 
10.3 นักเรียนมีผลพัฒนาการคิดเป็นร้อยละ 70 อยู่ในระดับปานกลาง ครูผู้สอนจึงหาวิธีในการพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกมการศึกษาในตารางกิจกรรมประจ าวันได้แก่ 
เกมตารางสัมพันธ์ เกมสังเกตรายละเอียด เป็นเกมที่ฝึกทักษะในการคิด ที่จะสามารถพัฒนาให้เด็กได้เรียนรู้การวางแผน
แก้ปัญหา การตัดสินใจ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น ครูผู้สอนจึงน ามาพัฒนาด้วยการจัดท าเกมการศึกษา Coding เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  

mailto:info@pbw.ac.th
http://www.pbw.ac.th/
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4. ระยะเวลา/แผนการด าเนินงาน 
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
5. รูปแบบ/วิธีการด าเนินการ 

การด าเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้  ได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 5.1 วิเคราะห์ผลพัฒนาการของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  และ        
สรุปปัญหาที่ควรแก้ไขในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 5.2 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
ที่เป็นการส่งเสริม การคิดวางแผนแก้ปัญหา การตัดสินใจ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น 
 5.3 ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย   
 5.4 ศึกษารูปแบบการจัดท าเกมการศึกษา  Coding  พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  
 5.5 ด าเนินการสร้างและผลิตเกมการศึกษา Coding  
    5.5.1 ศึกษาข้อมูลและหลักการ และวิธีการ สร้างสื่อเกมการศึกษา Coding 
    5.5.2 ครูออกแบบ และสร้างสื่อเกมการศึกษา Coding  
    5.5.3 ออกแบบและสร้างคู่มือเกมการศึกษา Coding 
    5.5.4 ครูออกแบบ และสร้างแบบการวัดและประเมินผลการเล่นเกมการศึกษา Coding  

5.6 น าเกมการศึกษา Coding ไปจัดประสบการณ์ในกิจกรรมเกมการศึกษาสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 20 นาที  
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563  โดยเว้นสัปดาห์วันที่ 30 ธันวาคม 2562 
– 3 มกราคม 2563  ครูจัดประสบการณ์เกมการศึกษา Coding จ านวน 2 ชุดเกม ได้แก่ ชุดเกมกราฟตารางสัมพันธ์  
และชุดเกมเรียงล าดับตามทิศทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
จากการวิเคราะห์ประโยชน์ของการเล่นเกมการศึกษา Coding 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 1) เด็กมีความสุขสนุกสนาน กระตือรือร้นในการเล่นเกม 
 2) เด็กเล่นร่วมกันอย่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
 3) เด็กมีความม่ันใจในตนเอง  กล้าคิด และกล้าตัดสินใจ 
 4) เด็กมีความสามารถในการอ่าน กราฟตารางสัมพันธ์ รูปภาพพยัญชนะ  สัญลักษณ์ และตัวเลข  
 5) เด็กมีความคิดจินตนาการ ออกแบบการเล่น ได้ด้วยตนเอง 

 

                  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครอง 
1) ผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลานจากการยืมเกมการศึกษาไปเล่นที่บ้าน 
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2) ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
              ผลที่เกิดขึ้นกับครู  

1) ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในการใช้เกมการศึกษา Coding    
2) ครูได้พัฒนากระบวนการท างานอยู่เสมอ 
3) ครูปฐมวัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกันจนเกิด นวัตกรรมใหม่ 
4) ครูได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ผลงาน ดีเด่น นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี          

ของการจัดการศึกษาปฐมวัย (Bests  practice) จังหวัดกรุงเทพมหานคร   
7. ปัญหาอุปสรรค 
 - 
8. ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ปกครองยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นเกมการศึกษา Coding  ครูจึงท าเป็นคู่มือให้ผู้ปกครองเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
2. คุณครูในระดับปฐมวัยที่มีความสนใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมเกมการศึกษา  

Coding ต้องวิเคราะห์ผู้เรียนของตนเองก่อนน าเกมการศึกษา Coding ไปใช้ 
9. ภาพประกอบ 
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ภาคผนวก 
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โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
  แผนงานพื้นฐาน 
  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  
  *แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

         แผนงาน/กลุ่มโครงการการปฏิรูปการเรียนรู้ 
*กระทรวง : ศึกษาธิการ   *หน่วยงาน :  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
*แนวทางการด าเนินงาน : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
*ตัวชี้วัดแนวทาง :  

1) เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และบริการทางการศึกษา ในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
อย่างทั่วถึงและมีพัฒนาการสมวัย 
   2) ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคสว่นที่ได้รับการส่งเสริม สนบัสนุน และพัฒนาให้ความรู้  
มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวยัให้มีพัฒนาการที่สมวัย  
   3) สถานศึกษาได้รับการขยายผล/ต่อยอดนวตักรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

       (1) เป้าหมายคนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี  21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

   2.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   2.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่  
       (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

3.1) มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน  ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ  มีความรู้  เป็นคนดี   
มีวินัย  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

3.2) มุ่งเน้นการสร้างผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้  เกิดทักษะการเรียนรู้และ 

ความคิดสร้างสรรค์และสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ได้ 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (หลัก) 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  เด็กปฐมวัยมีความรู้ได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์      
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน รักการเรียนรู้ ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์  
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย   

  แนวทางการพัฒนา 
1. จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี ที่สมวัยทุกด้าน  
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2. ครูได้รับการพัฒนาหลักสูตรการสอน และจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัด 
ประสบการณ์เรียนรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ 
อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิด ความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผน และการจัดระบบ 
ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ 
ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ  

 เป้าหมายของแผนย่อย  เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
1. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัยทุกด้าน  
2.  ครูได้รับการพัฒนาหลักสูตรการสอน และจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัด 

ประสบการณ์เรียนรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ 
อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิด ความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผน และการจัดระบบ 
ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ 
ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ  
  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้  (รอง) 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่  21  สามารถแก้ปัญหา  ปรับตัว  สื่อสาร  และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญา 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ผู้เรียนได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ 
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้   

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  1.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ 
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21    

 แนวทางการพัฒนา   
1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี  21    
2) เปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่      
 เป้าหมายของแผนย่อย ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะ

การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของศตวรรษที่  21  ครูปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก
ผู้สอนเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
                       2.1 การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา 
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
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  2) ขั้นตอนการด าเนินงาน                                                                                         
                              1. พัฒนาครูให้สามารถจัดประสบการณ์ ให้เด็กเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริม
ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ให้เด็กสร้างความรู้ ความเข้าใจจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การปฏิบัติการน าความรู้ไปใช้  
การถอดบทเรียน การสะท้อนความคิด รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ การท างาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น                                  
                      2. พัฒนาครูให้มีความรู้  ความเข้าใจและมีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการจัด
ประสบการณ ์ให้เด็กเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน 
   3. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถก ากับ
ดูแลอ านวยการและให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือให้ครูออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
  3) กิจกรรมที่  2  พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  และการวัดประเมินผล  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
รวมทั้งการพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอน ด้านศาสตร์การสอน ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และการสอน  และด้านบทบาทของครูยุคใหม่ 
  4) เป้าหมายกิจกรรม   
   1. ครูมีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 

2.  ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมตามพัฒนาการได้   
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ  สามารถก ากับดูแลและอ านวยการให้ครู 

ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมตามพัฒนาการ และสามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
   4. ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือครูออกแบบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมตามพัฒนาการ และสามารถน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1) วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน 
เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต                                         
                     2) เป้าหมายรวมที่ 1  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย  มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  มีความเป็นพลเมืองที่ดี  มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์  มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง  และมีความเป็นไทย 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
  (3.1) เป้าหมายที่ 2 คนในสงัคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
  (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  (3.3) แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1.5  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 1  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของ 
สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง  เชิดชู  เทิดทูน  อย่างสมพระเกียรติ 

4) ตัวชี้วัด 1.ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                2. ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  

5) กลยุทธ์  ข้อ  3 , ข้อ 4 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 

1. ช่ือโครงการ     โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
    *ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
 

2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้

เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่ างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมการระดับชาติ  มี
นายกรัฐมนตรีหรือรองรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานมีอ านาจในการจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ เพ่ือให้หน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กปฐมวัยได้น าไปปฏิบัติ มีการประสานงาน ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชาติถึงระดับชุมชน ให้เป็นไปตามนโยบายระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณแบบบูรณาการของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยในปัจจุบันมีผลการ
ด าเนินงานส าคัญ คือแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ได้ด าเนินการโครงการ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ 
สร้างการรับรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย    
การจัดกิจกรรมพัฒนาครู และบุคลากรการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมแนว
ปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
ส่วนของจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ขึ้นโดยอาศัยการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัด ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรมกิจการเด็กและเยาวชน เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตาม
เป้าหมายนโยบายของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
3. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้รับ 
การศึกษา และการดูแลอย่างทั่วถึงมีพัฒนาการสมวัยเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด 
ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

3) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด ให้มีคุณภาพ และขยายผล 
ต่อยอดนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       1) ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดการศึกษาปฐมวยัในกรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนา
ส่งเสริม และสนับสนนุการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยัให้มพัีฒนาการสมวัย อย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

      2) สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  

3) สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร มีนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best  
Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่อย่างน้อย 1 แนวทาง ของกลุ่มเป้าหมาย 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        1) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัด  
ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
  2) มีผลการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนที่ เพื่อเสนอผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ 
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 

5.1 สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
5.2 สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
5.3 สถานศึกษาในสังกัด ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  

 5.4 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในกรุงเทพมหานคร  
 5.5 ศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในกรุงเทพมหานคร 
6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  

 6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)  
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) เป้าหมายผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

1. ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดการศึกษาปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร ได้รับ
การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ
สมวัย อย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร 
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม หรือ 
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ได้รับการนิเทศ
อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

3. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร มีนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ  
ที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนที่อย่างน้อย 1 แนวทาง ของกลุ่มเป้าหมาย 

จังหวัดมีนวัตกรรมหรือ
แนวปฏิบัตทิี่ดี (Best 
Practices) อย่างน้อย 1 
แนวทางของกลุ่มเปา้หมาย 
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ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) เป้าหมายผลลัพธ์ 
(Outcomes) 

4. สรุปรายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด ที่สอดคล้อง
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ เพื่อเสนอผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ และ
เผยแพร่แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปใช้ 

รายงานผลการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับจังหวัด 1 เล่ม 

 
7. วิธีด าเนินการ(Activity) – กิจกรรม  
   7.1 วิธีด าเนินการ(Activity)  

  *7.2 กิจกรรม 
กิจกรรม(หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา 
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยใน
ระดับจังหวัด 

   

กิจกรรมที่ 1.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการฯ    
กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการฯและ
ก าหนดสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา แต่ละสังกัดที่
ได้รับการพัฒนาและการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร 

   

กิจกรรมที่ 1.3 แต่งตั้งคณะด าเนินงานพัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด 

   

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงค านวณ (CT : Computational Thinking) และ
เรียนรู้วิทยาการค านวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged 
Coding) ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   

กิจกรรมที่ 4 แต่งตั้งคณะด าเนินงานการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

   

กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ ติดตาม พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยให้มีคุณภาพ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม หรือ 
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

   

กิจกรรมที่ 6 จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบโล่
รางวัลให้กับผู้ท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมในการพัฒนา นวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   

กิจกรรมที่ 6.1 การประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในระดบัจังหวัด 
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กิจกรรม(หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
กิจกรรมที่ 6.2 การประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย
ในระดับภาค 

   

กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบโล่
รางวัลให้กับผู้ท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมในการพัฒนา นวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   

กิจกรรมที่ 8 สรุปผลและจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ 

   

7.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดประชุมปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด 

     

กิจกรรมที่ 1.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติ
โครงการฯ 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมชี้แจงการด าเนิน
โครงการฯและก าหนดสัดส่วนกลุ่มเป้าหมาย
ของสถานศึกษา แต่ละสังกัดที่ได้รับการ
พัฒนาและการนิเทศ ติดตาม การจัดการ
ศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร 

 

- 

 

4,480 

 

- 

 

- 

 

4,480 

กิจกรรมที่ 1.3 แต่งตั้งคณะด าเนินงานพัฒนา 
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ (CT : 
Computational Thinking) และเรียนรู้
วิทยาการค านวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 
(Unplugged Coding) ส าหรับเด็กปฐมวัย 

- - 63,230 - 63,230 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
สื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย 

- - - 32,000 32,000 

กิจกรรมที่ 4 แต่งตั้งคณะด าเนินงานการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

- - - - - 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2563 

ไตรมาสที่ 
2/2563 

ไตรมาสที่ 
3/2563 

ไตรมาสที่ 
4/2563 

กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ ติดตาม พัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ ต่อยอด
เป็นนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practices) ในการพัฒนาเดก็ปฐมวัย 

- - - - - 

กิจกรรมที ่6 การประชุมคดัเลือกผลงานนวัตกรรม
หรือแนวปฏบิัติทีด่ี (Best Practices) ในการจัด
การศึกษาส าหรบั 
เด็กปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 6.1 การประชมุคัดเลอืกผลงาน
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัตทิี่ดี (Best Practices) ใน
การจดัการศึกษาส าหรบัเด็กปฐมวัยในระดบัจงัหวัด 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

23,980 

 

 

23,980 

กิจกรรมที่ 6.2 การประชุมคัดเลือกผลงาน
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)    
ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในระดับภาค 

- - - 
 

11,000 

 

11,000 

กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และมอบโล่รางวัลให้กบัผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยม
ในการพัฒนา นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practices) ในการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

- - - 18,800 18,800 

กิจกรรมที่ 8 สรุปผลและจัดท าเอกสารเผยแพร่
ผลการด าเนินงานโครงการฯ 

- - - 1,910 1,910 

รวม - 4,480 63,230 87,690 155,400 

 
*8. ตัวชี้วัดกิจกรรม 

8.1 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการฯ และก าหนด 
สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา แต่ละสังกัดท่ีได้รับการพัฒนาและการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร 

8.2 ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding ระดับปฐมวัย ของ 
สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย  

8.3  ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ได้รับการนิเทศ  
ติดตาม พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย    

8.4  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ในกรุงเทพมหานคร  
มีนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนที่อย่างน้อย 1 แนวทาง  



 
77 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี)  
ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 

10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

11. งบประมาณ 155,400 บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 
ใช้งบประมาณปี 2563 จ านวน 155,400 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

จากแผนงานบูรณการยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โครงการปรับปรุง
ระบบการเรียนรู้ งบรายจ่ายอ่ืนค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กจิกรรม 
เงินงบประมาณ  รวม 

ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมที่  1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด 

        

กิจกรรมที่  1.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการฯ         
กิจกรรมที่ 1.2 ประชุมชี้แจงการด าเนินโครงการฯและก าหนดสัดส่วน
กลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา แต่ละสังกัดที่ได้รับการพัฒนาและการ
นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร 

        

1.2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   56 คน X 35 บาท X1 วัน (1 มื้อ)  - 1,960  - 1,960 
1.2.2 ค่าอาหารกลางวนั            - -  - - 
1.2.3 ค่าวัสดุ   -  -  840   840 
1.2.4 ค่าเอกสารประกอบการประชุม  56 ชุด x 30 บาท  -  - 1,680 1,680 

รวม  0 1,960 2,520 4,480 
กิจกรรมที่ 1.3 แต่งตั้งคณะด าเนินงานพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการ
จัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด 

 -  -  -  - 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิง
ค านวณ (CT : Computational Thinking) และเรียนรู้วิทยาการค านวณ
โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) ส าหรับเด็กปฐมวัย 

        

2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 1 จ านวน 163 คน     
     163 คน X 35 บาท X 1 วัน (2 มื้อ)  - 11,410  - 11,410 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน  รุ่นที่ 1  163 คน X 120 บาท   - 19,560 -  19,560 
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 2 จ านวน 144 คน     
     144 คน X 35 บาท X 1 วัน (2 มื้อ)  - 10,080  - 10,080 
2.4 ค่าอาหารกลางวัน  รุ่นที่ 2  144 คน X 120 บาท   - 17,280 -  17,280 
2.5 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 245 ชุด ๆ ละ 20 บาท  - - 4,900  4,900 
2.6 ค่าตอบแทนวิทยากร    -  -  - - 

รวม 0 58,330 4,900 63,230 

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบตัิการ การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรบัเด็กปฐมวัย         

3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 143 คน X 35 บาท X 1 วัน (2 มื้อ)  - 10,010  - 10,010 
3.2 ค่าอาหารกลางวัน          143 คน X 120 บาท X 1 วัน  - 17,160 -  17,160 
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กจิกรรม 
เงินงบประมาณ  รวม 

ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
3.3 ค่าเอกสารประกอบการอบรม   - - 4,830  4,830  

3.4 ค่าตอบแทนวิทยากร     -  -  - - 
3.5 ค่าพาหนะ - - - - 

รวม  -  27,170 4,830   32,000 

กิจกรรมที่ 4 แต่งตั้งคณะด าเนนิงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 -  -  -  - 
        

รวม  -  -  -  - 
กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ ติดตาม พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มี
คุณภาพ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 -  -  -  - 

รวม  -  -  -  - 
กิจกรรมที่ 6 การประชุมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practices) ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

    

กิจกรรมที่ 6.1 การประชุมคดัเลือกผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบตัทิี่ดี        
(Best Practices) ในการจัดการศกึษาส าหรับเด็กปฐมวยั ในระดับจงัหวัด 
6.1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คน X 35 บาท X 1 วัน (2 มื้อ) 

 
 - 

 
4,900 

 
 - 

 
4,900 

6.1.2 ค่าอาหารกลางวนั          70 คน X 120 บาท X 1 วัน  - 8,400 -  8,400 
6.1.3 ค่าเอกสารประกอบการประชุม 156 ชุด ๆ ละ 30 บาท  - - 4,680  4,680  
6.1.4 ค่าพาหนะ  6,000 - - 6,000 

รวม  6,000  13,300 4,680   23,980 
กิจกรรมที่ 6.2 การประชุมคดัเลือกผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบตัทิี่ดี  
(Best Practices) ในการจัดการศกึษาส าหรับเด็กปฐมวยั ในระดับภาค 
6.2.1 ค่าจัดนิทรรศการ 

 
7,000 

 
- 

 
- 

 
7,000  

6.2.2 ค่าจัดท าป้ายไวนลิ - - 4,000  4,000  
รวม 7,000 - 4,000  11,000 

กิจกรรมที่  7 จดัประชมุเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มอบโล่รางวัลและเกียรติบตัร
ให้กับผูท้ี่มีผลงานยอดเยี่ยมในการพัฒนา นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ 
ที่ดี (Best Practices) ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

        

7.1 ค่าเอกสารประกอบการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  - -  11,300 11,300 
7.2 ค่าโล่รางวัล  - - 7,500 7,500 

รวม 0 0 18,800 18,800 

กิจกรรมที่ 8 สรุปผลและจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ  - -  1,910 1,910 
รวม  0  0 1,910 1,910 

รวมทั้งสิ้น 13,000 100,790 41,610 155,400 

 
หมายเหตุ  :  งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 



 
79 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง :  

1) ความเสี่ยงด้านก าหนดเวลาการด าเนินโครงการ  
2) ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 

 การบริหารความเสี่ยง : 
1) ก าหนดรายละเอียดกิจกรรมและด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินการด าเนินงานตามโครงการที่ก าหนด 
2) ศึกษา ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแนวทางการบริหารการเงินและพัสดุ 

13. หน่วยงานรับผิดชอบ  
13.1 หน่วยงาน (หลัก)  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
13.2 หน่วยงาน (ร่วม) 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

3) ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  
4) กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)  
1) มีเครือข่ายการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
2) ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดการศึกษาปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาส่งเสริม และ

สนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย  
      3) สถานศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ได้รับการนิเทศ ติดตาม พัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  

4) มสีถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร เป็นสถานศึกษาน าร่องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่
มีนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
 

                                          ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวอรัญญา  ธาราวร) 
                                               ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ                                                         
(นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ) 

                                    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
                                  ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

                                   ว่าที่ร้อยตรี  ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (อานนท์  สุขภาคกิจ) 
                                                 ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ข้อมูลสถิติด้านเดก็ปฐมวยัในระดบัจังหวัด ปกีารศึกษา 2562 
(ตามแบบบันทึกของสภาการศึกษา) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้ด าเนินการสรุปผลการ
ด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดของ กรุงเทพมหานคร ตามแบบบันทึกข้อมูลเด็กปฐมวัย จาก 3 สังกัด 
ได้แก่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

สามารถดาวน์โหลดข้อมูล : http://gg.gg/DATA-Kindergarten-BKKEDU2563
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย 

  
เอกสารอ้างอิง *   ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป. กทม. 

**  ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มงานทะเบียน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
*** รายงานสถิติการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
**** ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ตุลาคม 2562 ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
***** ข้อมูลสารสนเทศ ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

 

 
 
 
 
 

สังกัด จ านวนสถานศึกษา จ านวนนักเรียน จ านวนคร ู
1. สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (อ.1-อ.3) 

35 แห่ง 5,367 คน 219 คน 

2. สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เตรียมอนุบาล,อ.1-อ.3) 

550 แห่ง 74,380 คน 5,232 คน 

3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ในสังกัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(เตรียมอนุบาล,อ.1-อ.3) 

8 แห่ง 1,863 คน 120 คน 

4. สถานศึกษา ในสังกัดส านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร (อ.1-อ.2) 

429 แห่ง 44,553 คน 1,858 คน 

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดส านักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร  

292 แห่ง 22,713 คน 2,053 คน 

6. สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในสังกัด กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน  

341 แห่ง 21,157 คน จ านวนพ่ีเลี้ยง 
2,200 คน 

7. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ในสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

1 แห่ง 1,048 คน 128 คน 

รวม 1,656 แห่ง 171,081 คน 11,810 คน 
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มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็ก อายุ 3 ปี – อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน (ร้อยละของ ร.ร.) 
ตัวบ่อชี้ที่ 3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสขุนสิัยที่เหมาะสม 0 1 2 3 รวม 
3.1.1 ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วนซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 0 0 23.29 76.71 100 
3.1.2 ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดแูลสุขภาพตนเองตามวยั 0 0 19.18 80.82 100 
3.1.3 ข เด็กมีสุขภาพช่องปากท่ีดี ไม่มีฟันผ ุ 0 1.37 64.38 34.25 100 
ตัวบ่อชี้ที่ 3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 0 1 2 3 รวม 
3.2.1 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน 0 0 12.33 87.87 100 
ตัวบ่อชี้ที่ 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว      
3.3.1 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และทรงตัวได้ตามวัย 0 0 8.22 91.78 100 
3.3.2 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 0 0 15.07 84.93 100 
ตัวบ่อชี้ที่ 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 0 1 2 3 รวม 
3.4.1 ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจม่ใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อ

ตนเองและผู้อื่นไดส้มวัย 
0 0 5.48 94.52 100 

3.4.2 ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัยซึ่งรวมการเล่น การ
ท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

0 0 10.96 89.04 100 

3.4.3 ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งช่ังใจ ท าตามข้อตกลง ค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหมไ่ดส้มวัย 

0 0 47.95 52.05 100 

ตัวบ่อชี้ที่ 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้สร้างสรรค์ 0 1 2 3 รวม 
3.5.1 ข เด็กบอกเกีย่วกับตัวเด็ก บคุคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ  รอบตัวเด็กได้สมวัย 0 0 16.44 83.56 100 
3.5.2 ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณติศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนกและเปรียบเทียบ 

จ านวน มิติสมัพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย 
0 0 35.62 64.38 100 

3.5.3 ข เด็กสามารถคดิอย่างมีเหตุผล แกไ้ขปัญหาไดส้มวัย 0 0 53.42 46.58 100 
3.5.4 ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกไดส้มวัย 0 0 19.18 80.82 100 
3.5.5 ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมัน่ตั้งใจ ท ากิจกรรมใหส้ าเรจ็สมวัย 0 0 19.18 80.82 100 
ตัวบ่อชี้ที่ 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 0 1 2 3 รวม 
3.6.1 ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารไดส้มวัย 0 1.37 26.03 72.60 100 
3.6.2 ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิด

เขียนค า และการอ่านเบื้องต้น ไดส้มวัยและตามล าดับพัฒนาการ 
0 0 32.88 67.12 100 

3.6.3 ข เด็กมีทักษะการวาด การเขียนตามล าดับขั้นตอน พัฒนาการสมวัย น าไปสู่
การขีดเขียนค าที่คุ้นเคย และสนใจ 

0 0 20.55 79.45 100 

3.6.4 ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก 
และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 

0 1.37 31.51 67.12 100 

 

 

 

 

 

ข้อมูลโรงเรียนในสงักดั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำเอกชน (กทม. ได้ขอ้มูลมำ 73 รร.) 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน (ร้อยละของ ร.ร.) 
ตัวบ่อชี้ที่ 3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็น
พลเมืองดี 

0 1 2 3 รวม 

3.7.1 ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึง การยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

0 0 21.92 78.08 100 

3.7.2 ข เด็กมีความเมตตา กรณุา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผดิชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม และมีค่านยิมที่พึ่งประสงค์สมวัย 

0 1.37 24.66 73.97 100 

3.7.3 ข เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น า และผู้
ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์

0 0 15.07 84.93 100 

3.7.4 ข เด็กภาคภูมิใจท่ีเป็นสมาชกิท่ีดีในครอบครัว ชุมชนสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย และ
ภูมิภาคอาเซียน 

0 0 17.81 82.19 100 

มาตรฐานด้านที ่3 ข มีคะแนนรวม - คะแนน 
มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x 100 
                                                                           66   

ไม่สามารถรวมได้เนื่องจากไม่ได้คดิเป็นรายโรง 

มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีจ านวนตัวบ่งช้ี ท่ีต้องปรับปรุง ไม่มีข้อที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

ส าหรับเด็ก อายุ 3 ปี – อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1) 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน (ร้อยละของ ร.ร.) 

ตัวบ่อชี้ที่ 3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสขุนสิัยที่เหมาะสม 0 1 2 3 รวม 

3.1.1 ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดสีมส่วนซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 0 0 24.10 75.90 100 
3.1.2 ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดแูลสุขภาพตนเองตามวยั 0 0 19.28 80.72 100 
3.1.3 ข เด็กมีสุขภาพช่องปากท่ีดี ไม่มีฟันผ ุ 0 8.73 80.42 10.84 100 
ตัวบ่อชี้ที่ 3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 0 1 2 3 รวม 
3.2.1 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน 0 0 75.00 25.00 100 
ตัวบ่อชี้ที่ 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว      
3.3.1 ข เด็กมีพัฒนาการดา้นการใช้กลา้มเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และทรงตวัไดต้ามวัย 0 0 8.73 91.27 100 
3.3.2 ข เด็กมีพัฒนาการดา้นการใช้กลา้มเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตากับมือตามวยั 0 0 19.28 80.72 100 
ตัวบ่อชี้ที่ 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 0 1 2 3 รวม 
3.4.1 ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจม่ใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อ

ตนเองและผู้อื่นไดส้มวัย 
0 0 7.53 92.47 100 

3.4.2 ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัยซึ่งรวมการเล่น การ
ท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

0 0 7.23 92.47 100 

3.4.3 ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งช่ังใจ ท าตามข้อตกลง ค านึงถึงความรู้สึก
ของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

0 0 44.88 55.12 100 

ตัวบ่อชี้ที่ 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้สร้างสรรค์ 0 1 2 3 รวม 
3.5.1 ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานท่ีแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ 

รอบตัวเด็กไดส้มวัย 
0 0 19.88 80.12 100 

3.5.2 ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณติศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนกและเปรียบเทียบ 
จ านวน มิติสมัพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย 

0 0.30 48.80 50.90 100 

3.5.3 ข เด็กสามารถคดิอย่างมีเหตุผล แกไ้ขปัญหาไดส้มวัย 0 0.60 53.01 46.39 100 
3.5.4 ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกไดส้มวัย 0 0.30 20.78 78.92 100 
3.5.5 ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมัน่ตั้งใจ ท ากิจกรรมใหส้ าเรจ็สมวัย 0 0 22.29 77.71 100 
ตัวบ่อชี้ที่ 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 0 1 2 3 รวม 
3.6.1 ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารไดส้มวัย 0 0 37.95 62.05 100 
3.6.2 ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิด

เขียนค า และการอ่านเบื้องต้น ไดส้มวัยและตามล าดับพัฒนาการ 
0 0 36.45 63.55 100 

3.6.3 ข เด็กมีทักษะการวาด การเขียนตามล าดับขั้นตอน พัฒนาการสมวัย น าไปสู่
การขีดเขียนค าที่คุ้นเคย และสนใจ 

0 0 20.78 79.22 100 

3.6.4 ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก 
และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 

0 0 30.12 69.88 100 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล โรงเรียนในสงักดัส ำนักกำรศึกษำ 
กรงุเทพมหำนคร (ได้ข้อมูลมำ 332 รร.) 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน (ร้อยละของ ร.ร.) 
ตัวบ่อชี้ที่ 3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็น
พลเมืองดี 

0 1 2 3 รวม 

3.7.1 ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึง การยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

0 0 14.76 85.24 100 

3.7.2 ข เด็กมีความเมตตา กรณุา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผดิชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม และมีค่านยิมที่พึ่งประสงค์สมวัย 

0 0 19.58 80.42 100 

3.7.3 ข เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น า และผู้
ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์

0 0 18.67 81.33 100 

3.7.4 ข เด็กภาคภูมิใจท่ีเป็นสมาชกิท่ีดีในครอบครัว ชุมชนสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย และ
ภูมิภาคอาเซียน 

0 0 18.98 81.02 100 

มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีคะแนนรวม - คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x 100 
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ไม่สามารถรวมได้เนื่องจากไม่ได้คดิเป็นราย
โรง 

มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีจ านวนตัวบ่งช้ี ท่ีต้องปรับปรุง ไม่มีข้อที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 

ส าหรับเด็ก อายุ 3 ปี – อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1) 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน (ร้อยละของ ร.ร.) 

ตัวบ่อชี้ที่ 3.1 ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสขุนสิัยที่เหมาะสม 0 1 2 3 รวม 

3.1.1 ข เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดสีมส่วนซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 0 0 29.73 70.27 100 
3.1.2 ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดแูลสุขภาพตนเองตามวยั 0 0 8.11 91.89 100 
3.1.3 ข เด็กมีสุขภาพช่องปากท่ีดี ไม่มีฟันผ ุ 0 2.70 81.08 16.22 100 
ตัวบ่อชี้ที่ 3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 0 1 2 3 รวม 
3.2.1 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน 0 0 16.22 83.78 100 
ตัวบ่อชี้ที่ 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว      
3.3.1 ข เด็กมีพัฒนาการดา้นการใช้กลา้มเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และทรงตวัไดต้ามวัย 0 0 5.41 94.59 100 
3.3.2 ข เด็กมีพัฒนาการดา้นการใช้กลา้มเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตากับมือตามวยั 0 0 10.81 89.19 100 
ตัวบ่อชี้ที่ 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 0 1 2 3 รวม 
3.4.1 ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจม่ใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกท่ีดีต่อ

ตนเองและผู้อื่นไดส้มวัย 
0 0 5.41 94.59 100 

3.4.2 ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัยซึ่งรวมการเล่น การ
ท างาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

0 0 8.11 91.89 100 

3.4.3 ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคมุตนเอง ยับยั้งช่ังใจ ท าตามข้อตกลง ค านึงถึงความรูส้ึก
ของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรบัตัวเข้ากบัสถานการณ์ใหมไ่ดส้มวยั 

0 0 29.73 70.27 100 

ตัวบ่อชี้ที่ 3.5 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้สร้างสรรค์ 0 1 2 3 รวม 
3.5.1 ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานท่ีแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ 

รอบตัวเด็กไดส้มวัย 
0 0 5.41 94.59 100 

3.5.2 ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณติศาสตร์ สามารถสังเกต จ าแนกและเปรียบเทียบ 
จ านวน มิติสมัพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย 

0 0 24.32 75.68 100 

3.5.3 ข เด็กสามารถคดิอย่างมีเหตุผล แกไ้ขปัญหาไดส้มวัย 0 0 29.73 70.27 100 
3.5.4 ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกไดส้มวัย 0 0 10.81 89.19 100 
3.5.5 ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมัน่ตั้งใจ ท ากิจกรรมใหส้ าเรจ็สมวัย 0 0 5.41 94.59 100 
ตัวบ่อชี้ที่ 3.6 ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 0 1 2 3 รวม 
3.6.1 ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารไดส้มวัย 0 0 21.62 78.38 100 
3.6.2 ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร การ

คิดเขียนค า และการอ่านเบื้องต้น ได้สมวัยและตามล าดับพัฒนาการ 
0 0 27.03 72.97 100 

3.6.3 ข เด็กมีทักษะการวาด การเขียนตามล าดับขั้นตอน พัฒนาการสมวัย น าไปสู่
การขีดเขียนค าที่คุ้นเคย และสนใจ 

0 0 8.11 91.89 100 

3.6.4 ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็น
หลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย 

0 0 18.92 81.08 100 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลโรงเรียนในสงักดัส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำกรงุเทพมหำนคร (ได้ข้อมูลครบ 37 รร.) 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน (ร้อยละของ ร.ร.) 
ตัวบ่อชี้ที่ 3.7 ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็น
พลเมืองดี 

0 1 2 3 รวม 

3.7.1 ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึง การยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

0 0 5.41 94.59 100 

3.7.2 ข เด็กมีความเมตตา กรณุา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
และมีคา่นิยมที่พ่ึงประสงค์สมวัย 

0 0 21.62 78.38 100 

3.7.3 ข เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น า และผู้ตาม 
แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์

0 0 21.62 78.38 100 

3.7.4 ข เด็กภาคภูมิใจท่ีเป็นสมาชกิท่ีดีในครอบครัว ชุมชนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย และภูมิภาค
อาเซียน 

0 0 8.11 91.89 100 

มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีคะแนนรวม - คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ = คะแนนรวม x 100 
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ไม่สามารถรวมได้เนื่องจากไม่ได้คดิเป็นรายโรง 

มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีจ านวนตัวบ่งช้ี ท่ีต้องปรับปรุง ไม่มีข้อที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

ที ่140 / ๒๕๖3 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นทีก่รุงเทพมหำนคร 

------------------------------------------------------------- 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำได้จัดสรรงบประมำณประจ ำปี ๒๕๖3 ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกรุงเทพมหำนคร ด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัด และส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนำผู้บริหำร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดให้จัดกำรศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพ สำมำรถน ำไปขยำยผล ต่อยอดนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
นโยบำยของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
  

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ดังนี้ 
 

ที่ปรึกษำ 
1. นำยอรรถพล  ตรึกตรอง          เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  ประธำนที่ปรึกษำ 
2. ว่ำที่ร้อยตรีอำนนท์  สุขภำคกิจ        ศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร          รองประธำนที่ปรึกษำ 
3. นำยณัฐพงศ์ ดิษยบุตร          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำ    ที่ปรึกษำ 
4. นำงสำวจันทิมำ  ศุภรพงศ์        นักวชิำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ ที่ปรึกษำ 

       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  
5. นำงมำตำ  แก้วเซ่ง         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ที่ปรึกษำ 

       ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
6. นำยชัยณรงค์  อินสำลี         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ   ที่ปรึกษำ 
           ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 
7. นำงสำวสุขพัชรำ  ซิ้มเจริญ            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำม และประเมินผล  เลขำนุกำรที่ปรึกษำ 

                              ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

        
มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัด

กำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร เพ่ือขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 
 
 

 
   /คณะกรรมกำร... 
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คณะกรรมกำรนิเทศ ตดิตำม กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด 
1. นำงสำวสุขพัชรำ  ซิ้มเจริญ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำม และประเมินผล     ประธำนกรรมกำร 

     ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
2. นำงสำวบุญญลักษณ์  พิมพำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผล       กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร   
 3. นำงนวพร  เหมะ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 

หัวหน้ำกลุ่มกำรศึกษำระดับปฐมวัย ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
4. นำงสำวรุ่งทิพย์  ทองไทย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 

     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร      
5. นำงสำวอุมำพร  รังสิยำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
6. นำยสยำม  ปิยะนรำธร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร 
                            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร   
7. นำงสำวรัชนวีัลย์  จุลบำท ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร 

                                        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร   
8. นำงสำวปวันรัตน์ สนธิสุวรรณ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร 
                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร   
9. นำงสำวจิดำภำ  ทวีกำญจน์เดช ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 

                                        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร   
10. นำงโสรัจจะ  มีทรัพย์มั่น ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 

     ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
11. นำงสำวลักคะณำ  เสโนฤทธิ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 

ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
12. นำงศุภศิตำ  รสโหมด ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร       กรรมกำร 

                                        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร   
13. นำงสำวณภัทร  ใจกล้ำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร       กรรมกำร 

                                        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร   
14. นำยอนิรุทร์  บุญเกื้อ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร       กรรมกำร 

                                        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร   
 15. นำยณรงค์  โพธิ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 
 16. นำงสำวอัญชลี  เกิดเรือง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 
 17. นำยชิตคุณ  มะเสริฐ  นักจัดกำรทั่วไปช ำนำญกำร      กรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 
 
 
 

            /นำงสำวอรัญญำ... 
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18.  นำงสำวอรัญญำ  ธำรำวร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร         

19. นำงเบญจมำศ  อภชิำติประคัลภ ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร            

 มีหน้ำที่    1. วำงแผนกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และพัฒนำส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 
          2. ก ำหนดปฏิทินกำรนิเทศ  
          3. ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ชี้แนะ ให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร ตลอดจน
กำรวิเครำะห์ผลกำรนิเทศ 
         4. สรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 
คณะกรรมกำรคัดเลือก นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  ในระดับจังหวัด  

1. นำงสำวสุขพัชรำ  ซิ้มเจริญ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผล      ประธำนกรรมกำร 
     ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร        

2. นำงสำวจันทิมำ  ศุภรพงศ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ         รองประธำนกรรมกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  

3. นำงสำววิไลลักษณ์ คัมภิรำนนท์  ผู้อ ำนวยกำรส่วนวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ          กรรมกำร 
รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนยุทธศำสตร์กำรศึกษำ  
ส ำนักกำรศึกษำ 

  4. นำงพรพรรณ  มนตรีพิศุทธิ์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนโรงเรียนสำมัญศึกษำ           กรรมกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน 

5. นำงนวพร  เหมะ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร 
หัวหน้ำกลุ่มกำรศึกษำระดับปฐมวัย ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

6. นำงสำวรุ่งทิพย์  ทองไทย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ               กรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร      

7. นำงสำวอุมำพร  รังสิยำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

8. นำงสำวรัชนวีัลย์  จุลบำท ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ              กรรมกำร 
                                        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร   

9. นำงสำวจิดำภำ  ทวีกำญจน์เดช ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ              กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  

10. นำงสำวปริยำพร  ญำณะชัย นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน 

11.  นำงสำวอรัญญำ  ธำรำวร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร     
 
 
 
 

 /นำงเบญจมำศ... 
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12. นำงเบญจมำศ  อภชิำติประคัลภ ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร    
         

มีหน้ำที่  รวบรวมผลงำนนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  ของแต่ละสังกัด และร่วมพิจำรณำ
คัดเลือก นวัตกรรมหรือแนวปฏบิัติที่ดี (Best Practices)  ในระดับจังหวัด  
 
คณะกรรมกำรจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

1.  นำงสำวสุขพัชรำ  ซิ้มเจริญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผล     ประธำนกรรมกำร 
                         ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

2. นำงสำวรุ่งทิพย์  ทองไทย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ      รองประธำนกรรมกำร 
                                  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร    
 3. นำงสำวอุมำพร  รังสิยำนนท์    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   
4. นำงเบญจมำศ  อภชิำติประคัลภ์   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                          กรรมกำร 

                     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   
5. นำงสำวอรัญญำ  ธำรำวร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

              ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   
 6. นำงสำวอัญธิกำ  โนนสูงเนิน เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน กลุ่มนเิทศ ติดตำม และประเมินผล  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  
1. รวบรวมผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร 
2. ประสำนสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร 

 3. จัดท ำรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของกรุงเทพมหำนคร 
4. จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนเสนอต่อ ศึกษำธิกำรภำค 2 และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงินและพัสดุ 
 1. นำงสำวกำญจนำ  ตันตินิพันธุ์กุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร         ประธำน 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร          

2. นำยสมบัติ  พรมพันห่ำว      นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร       กรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร     

3.  นำงเบญจมำศ  อภิชำติประคัลภ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                  กรรมกำร 
                      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร    

4. นำงสำวอรัญญำ  ธำรำวร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   
5. นำงสำวอัญธิกำ  โนนสูงเนิน เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน กลุ่มนเิทศ ติดตำม และประเมินผล  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 
 

/มีหน้ำที.่.. 
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มีหน้ำที่ ดังนี้ 
1. ด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรบริหำรงบประมำณ และอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเงิน  
2. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมที่ตั้งเบิก 
3. จัดวัสดุ อุปกรณ์และจัดจ้ำงตำมที่ก ำหนดในโครงกำรฯ 

 
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถและเกิด 

ประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินงำน ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
              สั่ง  ณ  วันที ่14  มีนำคม   พ.ศ.  ๒๕๖3 
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ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

ที่ 323 /๒๕๖3 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 
(เพิ่มเติม) 

------------------------------------------------------------- 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำได้จัดสรรงบประมำณประจ ำปี ๒๕๖3 ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกรุงเทพมหำนคร ด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัด และส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนำผู้บริหำร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดให้จัดกำรศึกษำอย่ำงมี
คุณภำพ สำมำรถน ำไปขยำยผล ต่อยอดนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
นโยบำยของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
  

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร        
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
 

คณะกรรมกำรคัดเลือก นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  ในระดับจังหวัด  
1. ว่ำที่ร้อยโทชวลิต  วิชำดี     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดพลับพลำชัย  กรรมกำร 
2. นำงภัทรำพรรณ เล็งวัฒนำกิจ       นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 

    หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกลุ่มงำน 
     โรงเรียนสำมัญศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

3. นำงสำวลักคะณำ  เสโนฤทธิ์     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
    ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

4. นำงพีระลัดดำ  เกษกี      ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
    ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

5. พันจ่ำเอกสมยศ  ค ำนึงผล     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
    ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

6. นำยชำตร ีลักษณะศิริ      ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

 

มีหน้ำที่  ร่วมพิจำรณำคัดเลือก นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ด ี(Best Practices) ด้ำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย  
ในระดับจังหวัด  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
               สั่ง  ณ  วันที่   31  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
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ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

ที ่ 419  / ๒๕๖3 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรศึกษำและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหำนคร 

------------------------------------------------------------- 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำได้จัดสรรงบประมำณประจ ำปี ๒๕๖3 ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกรุงเทพมหำนคร ด ำเนินโครงกำรศึกษำและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหำนคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดให้เป็นศูนย์กลำงข้อมูล 
ในกำรเชื่อมโยงกำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
  

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร        
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรศึกษำและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหำนคร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 ดังนี้ 
 

ที่ปรึกษำ 
1. นำยอรรถพล  ตรึกตรอง          เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  ประธำนที่ปรึกษำ 
2. นำยรัชพร วรรณค ำ                ศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร         รองประธำนที่ปรึกษำ 
3. นำยณัฐพงศ์ ดิษยบุตร          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำ    ที่ปรึกษำ 
4. นำงสำวจันทิมำ  ศุภรพงศ์        นักวชิำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ ที่ปรึกษำ 

       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  
5. นำงสำวฆอนิมะฮ์ พูลสุข        รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่ปรึกษำ 
                  ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร            
6. นำงสำวสุขพัชรำ  ซิ้มเจริญ             ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำม และประเมินผล  เลขำนุกำรที่ปรึกษำ 

                               ปฏิบตัิหน้ำที่รองศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

        
มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรโครงกำรศึกษำและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำน

เด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหำนคร เพ่ือขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 
คณะกรรมกำรวิเครำะห์ และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหำนคร 

1. นำงสำวสุขพัชรำ  ซิ้มเจริญ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำม และประเมินผล  ประธำนกรรมกำร 
     ปฏิบัติหน้ำที่รองศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

2. นำงสำวอุมำพร  รังสิยำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

3.  นำงสำวรุ่งทิพย์  ทองไทย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                      กรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร    

  
        /นำงสำวจิดำภำ...   
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4. นำงสำวจิดำภำ  ทวีกำญจน์เดช ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 

                                        ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร   
5. นำงสำวลักคะณำ  เสโนฤทธิ ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 

ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
6. นำงพีระลัดดำ   เกษก ี  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 

ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
7. พันจ่ำเอกสมยศ ค ำนึงผล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 

ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร   
 8. นำงเรืองศิริ   สิงหเดช  ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชน กลุ่มที่ 1 กรรมกำร 

9. นำยศุภกิจ   จิตคล่องทรัพย ์ ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชน กลุ่มที่ 2 กรรมกำร 
     10. บำทหลวงสชุำติ อุดมสิทธพิัฒนำ ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพฒันำกำรศึกษำเอกชน กลุ่มที่ 3 กรรมกำร 

11. นำงสำวจินตนำ ธรรมวำนชิ ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชน กลุ่มที่4  กรรมกำร 
12. นำยอักษรศำสตร์ ฝ่ำยกลำง ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชนกลุ่มที่5  กรรมกำร 
13. นำงศรีวรรณ สำยฟำ้         ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชนกลุ่มที6่ กรรมกำร 
14. นำยสัมฤทธิ์  รูปสมศรี ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชน กลุ่มที่ 7  กรรมกำร 
15. นำงสำวนงนุช  โอศิริ  ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชน กลุ่มที่ 8 กรรมกำร 
16. นำงรัชนี  ขังช ู  ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชน กลุ่มที่ 9 กรรมกำร 
17. นำงสำวกฤษดำ  สำตร์พันธ์      ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชนกลุ่มที่10 กรรมกำร 
18. นำงดวงใจ  ตระกูลช่ำง  ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชนกลุ่มที่11 กรรมกำร 
19. ร้อยตรีจินดำ  ตนัตำจณิ ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชนกลุ่มที่12 กรรมกำร 
20. นำงวรำภรณ์  แผน่ทอง ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชนกลุ่มที่13 กรรมกำร 
21. นำยศุภรำงค์  หล่อสมบูรณ์ ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชนกลุ่มที่14 กรรมกำร 
22. นำยวรศักดิ์  อัครเดชเรืองศรี ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชนกลุ่มที่15 กรรมกำร 
23. นำยศิริภพ  โสมำภำ  ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชนกลุ่มที่16 กรรมกำร 
24. นำงสำวจิตรี  รัตนำวงศ์ไชยำ ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชนกลุ่มที่17 กรรมกำร 
25. นำงทัศนีย์  ตันตรำจิณ ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชน กลุ่มที่ 18 กรรมกำร 
26. นำงสุมณฑำ  จลุชำต  ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชนกลุ่มที่19 กรรมกำร 
27. นำงพนอ  ปริกสุวรรณ ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชน กลุ่มที่ 20 กรรมกำร 
28. นำยสมชำย  ลงักะสูตร ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชน กลุ่มที่ 21 กรรมกำร 
29. นำงศรีวรินทร์  ลีละผลิน ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชนกลุ่มที่22 กรรมกำร 
30. นำงอัจฉรำ  ค ำสุวรรณ ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชน กลุ่มที่ 23 กรรมกำร 
31. นำงญำณชิศำ  มีเดช  ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชนกลุ่มที่24 กรรมกำร 
32. นำงสำวเบญจวรรณ ขจรฤทธิ์ ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชนกลุ่มที่25 กรรมกำร 
33. นำงพรรณทิพย์  แสนสระดี   รองประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำเอกชนกลุ่มที่5 กรรมกำร  

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิริยะโยธนิ   
34.   นำงสำวอรัญญำ  ธำรำวร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรงุเทพมหำนคร    
 
 
 
 

/นำงเบญจมำศ... 
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35.  นำงเบญจมำศ  อภิชำติประคัลภ ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร    
         

 มีหน้ำที่     
         1.  วำงแผนวิเครำะห์ และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหำนคร 

          2.  ประสำน ชี้แจง และให้ค ำแนะน ำกำรกรอกข้อมูลสำรสนเทศด้ำนเด็กปฐมวัย ให้กับสถำนศึกษำใน
สังกัด 
         3.  หน่วยงำนต้นสังกัด สรุปและรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหำนคร 
ให้กับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
 
คณะกรรมกำรจัดท ำสรุปรำยงำนผลข้อมูลสำรสนเทศด้ำนเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหำนคร 

1.  นำงสำวสุขพัชรำ  ซิ้มเจริญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผล    ประธำนกรรมกำร 
                         ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

2. นำงสำวรุ่งทิพย์  ทองไทย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    รองประธำนกรรมกำร 
                                  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร    
 3. นำงสำวอุมำพร  รังสิยำนนท์    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   
4. นำงเบญจมำศ  อภชิำติประคัลภ์   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                        กรรมกำร 

                     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   
5. นำงสำวอรัญญำ  ธำรำวร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

              ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   
 6. นำงสำวอัญธิกำ  โนนสูงเนิน เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน กลุ่มนเิทศ ติดตำม และประเมินผล  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร     
มีหน้ำที่  
1. รวบรวมผลกำรด ำเนินกำรโครงกำร 
2. ประสำนหน่วยงำน และสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้องกำรกรอกข้อมูลสำรสนเทศด้ำนเด็กปฐมวัยใน

กรุงเทพมหำนคร 
 3. จัดท ำรำยงำนสรุปข้อมูลสำรสนเทศด้ำนเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหำนคร และเผยแพร่ให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องได้น ำผลข้อมูลสำรสนเทศไปวำงแผนจัดกำรศึกษำปฐมวัยต่อไป 
 

คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงินและพัสดุ 
 1. นำงสำวกำญจนำ  ตันตินิพันธุ์กุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร          ประธำนกรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร          

2. นำยสมบัติ  พรมพันห่ำว      นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร    รองกรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร     

3.  นำงเบญจมำศ  อภิชำติประคัลภ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                    กรรมกำร 
                      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร    

4. อภิสิทธิ์  คงชนม์  เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี         กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

     /นำงสำวอรัญญำ... 
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5. นำงสำวอรัญญำ  ธำรำวร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   
6. นำงสำวอัญธิกำ  โนนสูงเนิน เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน กลุ่มนเิทศ ติดตำม และประเมินผล  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
มีหน้ำที่  

1. ด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรบริหำรงบประมำณ และอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเงิน  
2. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมที่ตั้งเบิก 
3. จัดวัสดุ อุปกรณ์และจัดจ้ำงตำมที่ก ำหนดในโครงกำรฯ 

 
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถและเกิด 
ประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินงำน ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

              สั่ง  ณ  วันที ่ 1  กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
97 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
ที ่229 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงค ำนวณ (CT : 
Computational Thinking) และเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding)  

ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
------------------------------------------------------------- 

  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำได้จัดสรรงบประมำณประจ ำปี ๒๕๖3 ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กรุงเทพมหำนคร ด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัด และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำผู้บริหำร ครู และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดให้จัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สำมำรถน ำไปขยำยผล ต่อยอดนวัตกรรม 
หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยนโยบำยของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
  

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงค ำนวณ (CT : Computational 
Thinking) และเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) ส ำหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. ว่ำที่ร้อยตรีอำนนท์  สุขภำคกิจ        ศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  ประธำนที่ปรึกษำ 
2. นำยณัฐพงศ์ ดิษยบุตร          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำ    ที่ปรึกษำ 
3. นำงมำตำ  แก้วเซ่ง         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ที่ปรึกษำ 

       ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
4. นำยชัยณรงค์  อินสำลี         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ   ที่ปรึกษำ 
           ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 
5. นำงสำวสุขพัชรำ  ซิ้มเจริญ            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำม และประเมินผล  เลขำนุกำรที่ปรึกษำ 

                              ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกิจกรรม 
พัฒนำทักษะกำรคิดเชิงค ำนวณ (CT : Computational Thinking) และเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 
(Unplugged Coding) ส ำหรับเด็กปฐมวัยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1.  ว่ำที่ร้อยตรีอำนนท์  สุขภำคกิจ ศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร          ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำวสุขพัชรำ  ซิ้มเจริญ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำม และประเมินผล รองประธำนกรรมกำร 

     ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
3.   นำงสำวบุญญลักษณ์  พิมพำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผล            กรรมกำร 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร   
 
 
 

      /นำงสำวรุ่งทิพย์... 
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 4.  นำงสำวรุ่งทิพย์  ทองไทย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร      

5. นำงสำวอุมำพร  รังสิยำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

6. นำงสำวจิดำภำ  ทวีกำญจน์เดช ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
                                        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร   

7. นำงสำวลักคะณำ  เสโนฤทธิ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

8. นำงพีระลัดดำ.  เกษกี  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

9. พันจ่ำเอกสมยศ ค ำนึงผล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

10. นำงสำวจรวยพร  แจ้งกระจ่ำง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล          กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  

11. นำงสำวสุชำดำ  นำคอ่วม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ         กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

12. นำงณพรชยำศิลป์  เจริญผล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน    กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

13. นำงกำญจนำ  ตันตินิพันธุ์กุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร         กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

14. นำงสำวจำรุ  วงษ์เซ็น  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร         กรรมกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

15. นำยณรงค์  โพธิ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 
 16. นำงสำวอัญชลี  เกิดเรือง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 
 17. นำยชิตคุณ  มะเสริฐ  นักจัดกำรทั่วไปช ำนำญกำร          กรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2 

18.  นำงสำวอรัญญำ  ธำรำวร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร         

19. นำงเบญจมำศ  อภชิำติประคัลภ ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร    
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มีหน้ำที่   
1. วำงแผนด ำเนินกำรตำมกรอบหลักสูตรกำรอบรม 
2. ด ำเนินกำรจัดกำรอบรม และประสำน สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

กำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงค ำนวณ (CT : Computational Thinking) และเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณโดยไม่ใช้
คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) ส ำหรับเด็กปฐมวัยให้ 

3. ติดตำมกำรด ำเนินกำรอบรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร และรับลงทะเบียน 
1. นำงสำวอุมำพร  รังสิยำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   ประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
2. นำงสำวรุ่งทิพย์  ทองไทย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ           รองประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
3. นำงศศิธร  ภูบุญเต็ม  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
4. นำงสำวธรำธิป  กอบัว  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร            กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  
5. นำงนงนุช  จุฬำมณี  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ช่วยรำชกำร            กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  
6. นำงสำวสุวิชำ  บัวผุด  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร             กรรมกำร 

     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
7. นำงศรุดำ  จันทร์งำม  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร            กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  
8. นำงสำวนัฏฐนีย์  ลิ้มปรำรถนำศักดิ์  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร              กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
9. นำงบัวศรี  อุบลศิลป์  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล          กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
10. นำงสำวนพมำศ  สุขเจริญ เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล            กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
11. นำงสำวณิชนำฎ  ดำสิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร                กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
12. นำงสำวอรัญญำ  ธำรำวร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                              กรรมกำรและเลขำนุกำร 

              ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   
13. นำงเบญจมำศ  อภชิำติประคัลภ ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
14. นำงสำวอัญธิกำ  โนนสูงเนิน เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน กลุ่มนเิทศ ติดตำม และประเมินผล  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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มีหน้ำที่   
1. เป็นพิธีกรด ำเนินกำรจัดกำรอบรม  
2. รับลงทะเบียน และแจกเอกสำรผู้ที่เข้ำร่วมกำรอบรม  
3. ประสำนกำรด ำเนินงำนกำรจัดอบรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่/โสตทัศนูปกรณ์ 
1. นำยสมบัติ  พรมพันห่ำว นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
2. นำยอภิรักษ์  เข็มเพ็ชร  นิติกรปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล    กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
3. นำยเอกชัย  ล ำเหลือ  เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ       กรรมกำร

     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
4. นำงอุดร สร้อยแก้ว  แม่บ้ำน       กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  
 5. นำงส ำอำง ไพรงำม  ยำมรักษำควำมปลอดภัย      กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร    
 6. ร้อยตรีอ ำพล ชัยมงคล  พนักงำนขับรถ       กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
7. อภิสิทธิ์  คงชนม์  เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
8. นำงสำวอัญธิกำ  โนนสูงเนิน เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน กลุ่มนเิทศ ติดตำม และประเมินผล  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถำนที่ และโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือใช้ส ำหรับกำรจัดอบรม และบันทึกภำพระหว่ำง 

กำรด ำเนินกิจกรรม 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุป ประเมินผลกำรอบรม และจัดท ำเกียรติบัตร  
1.  นำงสำวสุขพัชรำ  ซิ้มเจริญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผล   ประธำนกรรมกำร 

                         ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
2. นำงสำวรุ่งทิพย์  ทองไทย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         รองประธำนกรรมกำร 

                                  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร    
 3. นำงสำวอุมำพร  รังสิยำนนท์    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  
4. นำงเบญจมำศ  อภชิำติประคัลภ์   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                   กรรมกำร 

                     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   
5. นำงสำวอรัญญำ  ธำรำวร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

              ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   
6. นำงสำวอัญธิกำ  โนนสูงเนิน เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน กลุ่มนเิทศ ติดตำม และประเมินผล  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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มีหน้ำที่   
1. จัดท ำแบบประเมินผลกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับเด็กปฐมวัย 
2. รวบรวม และสรุปผลกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับเด็กปฐมวัย 
3. ออกแบบ และจัดท ำเกียรติบัตร  

 

คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงินและพัสดุ 
 1. นำงสำวกำญจนำ  ตันตินิพันธุ์กุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร             ประธำนกรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร          

2. นำยสมบัติ  พรมพันห่ำว      นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร       รองกรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร     

3.  นำงเบญจมำศ  อภิชำติประคัลภ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                      กรรมกำร 
                      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร    

4. อภิสิทธิ์  คงชนม์  เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี           กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

5. นำงสำวอรัญญำ  ธำรำวร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   
6. นำงสำวอัญธิกำ  โนนสูงเนิน เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน กลุ่มนเิทศ ติดตำม และประเมินผล  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  

1. ด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรบริหำรงบประมำณ และอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเงิน  
2. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมที่ตั้งเบิก 
3. จัดวัสดุ อุปกรณ์และจัดจ้ำงตำมที่ก ำหนดในโครงกำรฯ 

 
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถและเกิด 
ประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินงำน ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

              สั่ง  ณ  วันที ่ 8  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖3 
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ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
ที ่ 418  / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร วิธีกำรสอนภำษำอังกฤษให้ผู้เรียนมีอำรมณ์ดี 
และมีพลังกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนอนุบำล 

------------------------------------------------------------- 
  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำได้จัดสรรงบประมำณประจ ำปี ๒๕๖3 ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกรุงเทพมหำนคร ด ำเนินโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทั้ง 3 สังกัด สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และสังกัดส ำนักกำรศึกษำ 
กรุงเทพมหำนคร ที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้พ้ืนฐำนเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษส ำหรับเด็กปฐมวัย  
และสำมำรถออกแบบกิจกรรมพัฒนำวิธีกำรสอนภำษำอังกฤษส ำหรับเด็กปฐมวัยได้ 
  

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำรวิธีกำรสอนภำษำอังกฤษให้ผู้เรียนมีอำรมณ์ดีและมีพลังกำรเรียนรู้
ในชั้นเรยีนอนุบำล ดังนี ้
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. นำยรัชพร วรรณค ำ        ศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  ประธำนที่ปรึกษำ 
2. นำยณัฐพงศ์ ดิษยบุตร         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำ    ที่ปรึกษำ 
3. นำงสำวฆอนิมะฮ์ พูลสุข       รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่ปรึกษำ 

      ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  
4. นำงสำวสุขพัชรำ  ซิ้มเจริญ            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำม และประเมินผล  เลขำนุกำรที่ปรึกษำ 

                              ปฏิบัติหน้ำที่รองศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

มีหน้ำที ่ ให้ค ำปรึกษำ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนนิกำรอบรมเชงิปฏิบัติกำรวิธีกำรสอนภำษำอังกฤษ 
ให้ผู้เรียนมีอำรมณ์ดี และมีพลังกำรเรียนรู้ในชัน้เรียนอนุบำล ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1.  นำยรัชพร วรรณค ำ  ศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร          ประธำนกรรมกำร 
2.  นำงสำวสุขพัชรำ  ซิ้มเจริญ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำม และประเมินผล รองประธำนกรรมกำร 

     ปฏิบัติหน้ำที่รองศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
3. นำงสำวอุมำพร  รังสิยำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
4.  นำงสำวรุ่งทิพย์  ทองไทย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำร 

     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร    
  
 
 

       /นำงสำวจิดำภำ... 
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5. นำงสำวจิดำภำ  ทวีกำญจน์เดช ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
                                        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร   

6. นำงสำวลักคะณำ  เสโนฤทธิ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

7. นำงพีระลัดดำ  เกษกี  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

8. พันจ่ำเอกสมยศ ค ำนึงผล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ        กรรมกำร 
ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

9. นำงสำวจรวยพร  แจ้งกระจ่ำง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล       กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  

10. นำงสำวสุชำดำ  นำคอ่วม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ       กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

11. นำงณพรชยำศิลป์  เจริญผล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน   กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

12. นำงกำญจนำ  ตันตินิพันธุ์กุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร        กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

13. นำงสำวจำรุ  วงษ์เซ็น  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร         กรรมกำร 
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

14.  นำงสำวอรัญญำ  ธำรำวร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร         

15. นำงเบญจมำศ  อภชิำติประคัลภ ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร    
 
         

มีหน้ำที่   
4. วำงแผนด ำเนินกำรตำมกรอบหลักสูตรกำรอบรม 
5. ด ำเนินกำรจัดกำรอบรม และประสำน สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

วิธีกำรสอนภำษำอังกฤษให้ผู้เรียนมีอำรมณ์ดี และมีพลังกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนอนุบำล  
6. ติดตำมกำรด ำเนินกำรอบรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

 

คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร และรับลงทะเบียน 
1. นำงสำวอุมำพร  รังสิยำนนท์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ          ประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
2. นำงสำวรุ่งทิพย์  ทองไทย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         รองประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
3. นำงศศิธร  ภูบุญเต็ม  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
          
 
         /นำงสำวธรำธิป... 
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4. นำงสำวธรำธิป  กอบัว  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร           กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  

5. นำงนงนุช  จุฬำมณี  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ช่วยรำชกำร           กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  

6. นำงสำวสุวิชำ  บัวผุด  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร            กรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

7. นำงศรุดำ  จันทร์งำม  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร           กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  

8. นำงสำวนัฏฐนีย์  ลิ้มปรำรถนำศักดิ์  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร             กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

9. นำงบัวศรี  อุบลศิลป์  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล        กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

10. นำงสำวนพมำศ  สุขเจริญ เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล          กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

11. นำงสำวณิชนำฎ  ดำสิน เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร              กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

12. นำงสำวอรัญญำ  ธำรำวร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
              ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   

14. นำงเบญจมำศ  อภชิำติประคัลภ ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

13. นำงสำวอัญธิกำ  โนนสูงเนิน เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มีหน้ำที่   

4. เป็นพิธีกรด ำเนินกำรจัดกำรอบรม  
5. รับลงทะเบียน และแจกเอกสำรผู้ที่เข้ำร่วมกำรอบรม  
6. ประสำนกำรด ำเนินงำนกำรจัดอบรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 

คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่/โสตทัศนูปกรณ์ 
1. นำยสมบัติ  พรมพันห่ำว นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร          ประธำนกรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
2. นำยอภิรักษ์  เข็มเพ็ชร  นิติกรปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล          กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
3. นำยเอกชัย  ล ำเหลือ  เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ             กรรมกำร 

    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
 
 
 
 

    /นำงอุดร... 
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4. นำงอุดร สร้อยแก้ว  แม่บำ้น           กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  
 5. นำงส ำอำง ไพรงำม  ยำมรักษำควำมปลอดภัย           กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   
 6. ร้อยตรีอ ำพล ชัยมงคล  พนักงำนขับรถ             กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
7. อภิสิทธิ์  คงชนม์  เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
8. นำงสำวอัญธิกำ  โนนสูงเนิน เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถำนที่ และโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือใช้ส ำหรับกำรจัดอบรม และบันทึกภำพ 
ระหว่ำงกำรด ำเนินกิจกรรม 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุป ประเมินผลกำรอบรม และจัดท ำเกียรติบัตร  
1.  นำงสำวสุขพัชรำ  ซิ้มเจริญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผล    ประธำนกรรมกำร 

                         ปฏิบัติหน้ำที่แทนรองศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
2. นำงสำวรุ่งทิพย์  ทองไทย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ              รองประธำนกรรมกำร 

                                  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร    
 3. นำงสำวอุมำพร  รังสิยำนนท์    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำร 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร  
4. นำงเบญจมำศ  อภชิำติประคัลภ์   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                         กรรมกำร 

                     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   
5. นำงสำวอรัญญำ  ธำรำวร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

              ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   
6. นำงสำวอัญธิกำ  โนนสูงเนิน เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้ำที่   
4. จัดท ำแบบประเมินผลกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับเด็กปฐมวัย 
5. รวบรวม และสรุปผลกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับเด็กปฐมวัย 
6. ออกแบบ และจัดท ำเกียรติบัตร  

 

คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงินและพัสดุ 
 1. นำงสำวกำญจนำ  ตันตินิพันธุ์กุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร           ประธำนกรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร          

2. นำยสมบัติ  พรมพันห่ำว      นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                รองกรรมกำร 
     ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร    
 
 

        /นำงเบญจมำศ... 
 



 
106 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวยั ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2563 

3.  นำงเบญจมำศ  อภิชำติประคัลภ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                       กรรมกำร 
                      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร    

4. อภิสิทธิ์  คงชนม์  เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี            กรรมกำร 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

5. นำงสำวอรัญญำ  ธำรำวร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร   
6. นำงสำวอัญธิกำ  โนนสูงเนิน เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้ำที่  
1. ด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรบริหำรงบประมำณ และอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรเงิน  
2. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมที่ตั้งเบิก 
3. จัดวัสดุ อุปกรณ์และจัดจ้ำงตำมที่ก ำหนดในโครงกำรฯ 

 
 

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถและเกิด 
ประโยชน์สูงสุดในกำรด ำเนินงำน ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

              สั่ง  ณ  วันที ่  1   กันยำยน   พ.ศ.  ๒๕๖3 
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กองบรรณาธกิาร 

    ที่ปรึกษา 

นายรัชพร วรรณค า  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  

  บรรณาธิการ 

      นางสาวอรัญญา  ธาราวร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

  ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 

  กองบรรณาธิการ   

  นางสาวสุขพัชรา  ซิ้มเจริญ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นางสาวอุมาพร  รังสิยานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางเบญจมาศ  อภิชาติประคัลภ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

  นางสาวอรัญญา  ธาราวร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
  นางสาวอัญธิกา  โนนสูงเนิน เจ้าหน้าที่ธรุการ 
 
 ผู้จัดพิมพ์ 

  กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

          
 




