แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
2. ชื่อโครงการ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย
ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร
 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดระบุข้อควำม และทำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนสังคม (กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ของประเทศ))
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์)
4.5 แผนความมั่นคง (-)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (ข้อ ๘ ๘.๑ ๘.๑.๒)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (-)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ

~2~
๔.8.1  แผนงานพื้นฐาน
๔.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 หมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ มำตรำ 54 รัฐต้อง
ด ำเนิ นกำรให้ เด็ กทุ กคนได้ รั บกำรศึ กษำเป็ นเวลำสิ บสองปี ตั้ งแต่ ก่ อนวั ยเรียนจนจบกำรศึ กษำภำคบั งคั บอย่ ำง
มีคุ ณ ภำพ โดยไม่ เก็บ ค่ ำใช้จ่ ำย รั ฐ ต้ องดำเนิ น กำรให้ เด็ก เล็ ก ได้รับ กำรดูแ ลและพั ฒ นำก่อ นเข้ ำรับ กำรศึ กษำ
ตำมวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้ สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรด้วย กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่ง
พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ตำมควำมถนัดของตน และมีควำมรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ นอกจำกนี้ พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 กำหนดว่ำ
เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรคุ้มครองและดูแล มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ต่อเนื่อง
ทั่วถึงและเสมอภำค มีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และเตรียมควำมพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยในช่ว งรอยต่อตั้งแต่อนุบำล
จนถึงระดับประถมศึกษำอย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่ 3 ของแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 2579 ในกำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ รวมทั้ง แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ด้ำนกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
กระทรวงศึกษำธิกำรมีหน้ำที่ส่งเสริมกำรศึกษำให้กับประชำชนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม สร้ำงควำม
เสมอภำคและโอกำสทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมให้ หน่วยงำนต่ำงๆ ได้มีส่ วนร่วมทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรศึกษำ
วิชำชีพ ให้เอกชนมีส่วนร่วมในกำรศึกษำ เน้นให้นิสิตนักศึกษำมีโอกำสศึกษำต่อสูงขึ้น ทั้งในท้องถิ่นและสถำบันเปิด
เน้นกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริกำรแก่สังคม พัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษให้ได้
เรียนและแสดงออกในทำงที่เหมำะสม และเพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ วัตถุประสงค์ของแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยของรัฐบำล โดยเฉพำะ
นโยบำยเร่งด่วนเรื่องกำรเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร อำศัยอำนำจตำมควำม
ในมำตรำ 8 และมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
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ได้ประกำศนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีหลักกำรว่ำ ให้ควำมสำคัญ
กับประเด็นคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือน และ
ผู้บริหำรทุกระดับ ตลอดจนสถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภท และเป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต และให้มีกำรบูรณำกำร
กำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลัก องค์กำรมหำชนในกำกับของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรให้มี
ควำมคล่ อ งตั ว รวมทั้ งหน่ ว ยงำนสั งกัด กระทรวงศึก ษำธิก ำรในพื้ น ที่ ภู มิ ภ ำคให้ ส ำมำรถปฏิ บั ติ งำนร่ว มกั น ได้
เพื่อดำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนตำมนโยบำยประชำรัฐ ในส่วนของ
ระดับอนุบำล เน้นสร้ำงควำมร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมกำรพัฒ นำ ทักษะ
ที่สำคัญด้ำนต่ำงๆ เช่น ทักษะทำงสมอง ทักษะควำมคิด ควำมจำ ทักษะกำรควบคุมอำรมณ์ ทักษะกำรรู้จักและ
ประเมินตนเอง
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำน
ที่ปฏิบัติภ ำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับพื้นที่ ทำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัด
โดยกำรอำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุ น และพัฒ นำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำรกับหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ มีอำนำจหน้ำที่ สนับ สนุนกำรพัฒนำ
จังหวัดในพื้นที่รับ ผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒ นำ ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำร
ปฏิ บั ติ ในส่ ว นของกำรจั ด กำรศึ ก ษำระดั บ ปฐมวั ย โดยกำรขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรศึ ก ษำปฐมวั ย
ในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2563 ด้วยกำรจัดอบรมพัฒนำครูและบุคลำกรด้ำนปฐมวัยใน
พื้ น ที่ คัดเลื อกผลงำนและนวัต กรรมดีเด่น (Best Practice) และจัด เวที เสวนำเพื่ อส่ งเสริม และพั ฒ นำกำรจั ด
กำรศึกษำเด็กปฐมวัย (อนุ บ ำล 1-3) ประกอบกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ศึกษำกำรดำเนินงำนกำรจัด
กำรศึกษำเด็กปฐมวัย (อนุบำล 1-3) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ครู
ควรได้รับกำรอบรมพัฒนำ แสวงหำควำมรู้วิทยำกรใหม่ๆ ควรมีกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพควำมเป็นจริง
ให้ครบทุกด้ำนอย่ำงต่อเนื่อง และนำผลกำรประเมินพัฒ นำกำรมำปรับปรุงและจัดประสบกำรณ์ให้แก่ เด็กต่อไป
ตลอดจนให้กำรสนับสนุน ด้ำนงบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์สื่อกำรสอนที่หลำกหลำยเหมำะสมกับวัย เอื้อต่อกำรจัด
ประสบกำรณ์ ก ำรเรี ย นรู้ จำกผลกำรด ำเนิ น งำนที่ ผ่ ำนมำ ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรภำค 17 ได้ ต ระหนั ก และ
เห็นควำมสำคัญของกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
และหน่วยงำนนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย และเพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำย
กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงจัดทำโครงกำรรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นำรู ป แบบกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ที่ เน้ น กำรสร้ำงทั ก ษะ EF (Executive Functions) ให้ กั บ เด็ ก ปฐมวั ยใน
สถำนศึกษำนำร่องที่เข้ำร่วมกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 จำนวน 29 แห่ง
เพื่อพัฒนำให้เป็นรูปแบบของกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ปฐมวัยในระดับภำคต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อศึกษำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย
ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17
6.2 เพื่อสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย
ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17

~4~
6.3 เพื่ อ ทดลองใช้ รู ป แบบกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะสมอง EF (Executive Functions)
ของเด็ก ปฐมวัย ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17 ซึ่งเป็ นกลุ่ ม เป้ ำหมำยเด็ก ปฐมวัยในสถำนศึก ษำน ำร่อ งที่ เข้ำร่ว ม
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
6.4 เพื่อประเมินผลกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของ
เด็กปฐมวัย ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ในเขต
ตรวจรำชกำรที่ 17 ค่ำเป้ำหมำย จำนวน ๑ รูปแบบ
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
ผู้เรียนระดับปฐมวัยในเขตตรวจรำชกำรที่ 17 ได้รับกำรพัฒนำตำมรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจรำชกำรที่ 17 ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะ EF
ที่ดี มีควำมพร้อมทำงกำรเรียนและประสบควำมสำเร็จได้ในกำรเรียนทุกระดับจนถึงกำรทำงำน
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
8.1 ผู้บริหำร และบุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
8.2 ผู้บริหำร และศึกษำนิเทศก์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
8.3 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยและครูผู้แลเด็กของสถำนศึกษำนำร่องที่เข้ำร่วมกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 จำนวน 28 แห่ง
8.4 ผู้ เรี ย นระดั บ ปฐมวัย ของสถำนศึ ก ษำน ำร่อ งที่ เข้ำร่ ว มกำรพั ฒ นำกำรจั ดกำรศึ ก ษำร่ ว มกั บ ส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรภำค 17 จำนวน 28 แห่ง
9. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่ำงวันที่ 3-5 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
10. สถานที่ดาเนินการ
โรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ แกรนด์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กำรจั ด ประชุม เชิ งปฏิ บั ติ ก ำร“กำรจั ดกำรเรีย นรู้ส่ งเสริม ทั ก ษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็ ก
ปฐมวัย” ในเขตตรวจรำชกำรที่ ๑๗ จำนวน ๓ วัน ๒ คืน วันที่ ๓-๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย กำรบรรยำย
ของวิทยำกรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัยและกำรฝึกทำ
สื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถ่ำยทอดประสบกำรณ์ของกลุ่มเป้ำหมำยกำรแบ่งกลุ่มปฏิบัติกำร
และกำรนำเสนอผลงำนฯ
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
กลุ่มเป้ำหมำยได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรแบ่งกลุ่มปฏิบัติกำร กำรมีส่วนร่วมและ
กำรนำเสนอผลงำน และกลุ่มเป้ำหมำยมีผลกำรทดสอบ Post Test มำกกว่ำ Pre Test
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
กำรจั ด ท ำเอกสำรคู่ มือ กำรจั ดกำรเรียนรู้ส่ งเสริมทั ก ษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็ ก
ปฐมวัย ในเขตตรวจรำชกำรที่ ๑๗ พร้อมคำชี้แจง เพื่อให้ครูปฐมวัยนำไปทดลองใช้ที่สถำนศึกษำ จำนวน ๑ ฉบับ
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13.2 เชิงคุณภำพ
ครูปฐมวัยสำมำรถดำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Function) ให้กับเด็ก
ปฐมวัยในสถำนศึกษำนำร่องได้ตำมวัตถุประสงค์ของคู่มือฯ
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
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15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
รวม(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
99,650
85,600
85,600
แหล่งงบประมาณ งบประมำณสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
16.2 แนวทำงแก้ไข
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนกำรใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นสถำนศึกษำนำร่องในเขตตรวจรำชกำรที่ ๑๗
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
กำรดำเนินงำนตำมโครงกำรเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้บริหำร ครู ศึกษำนิเทศก์ นักวิชำกำรศึกษำและผู้ที่
เกี่ยวข้องในด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัย
๑9. ผู้รายงาน นำงสำวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต
ตาแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ รักษำกำรในตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ
โทรศัพท์ 062-6030918 โทรสาร 055 322663 E–mail : kpn559@hotmail.com
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 16 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563
--------------------------------------

