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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การรายงานผลการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยใน
ระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อรายงาน
ผลการขับเคลื่อนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพั ฒนาเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2) เพื่อรายงานผลการคัดเลื อกและตัดสินรูปแบบ/
แนวทางปฏิบั ติที่ เป็ น เลิ ศ (Best Practices) ด้านการบริห ารจัดการศึกษาปฐมวัยและด้านการจัด
ประสบการณ์ ก ารศึ ก ษาปฐมวั ย ในการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ระดั บ จั ง หวั ด นครสวรรค์ ปี 2563
3) เพื่อรายงานผลการสร้างการรับ รู้ให้ ผู้บริห าร ครู ผู้ ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้ มีส่ วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ” และ 4) เพื่อรายงานผลการนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษาระดับ ปฐมวัย ในจั งหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ตามมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน พบว่า
กิจกรรมที่ 1 ผลกำรขับเคลื่อนกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศตำมระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
1) จังหวัดนครสวรรค์มีจานวนหน่วยงานร่ว มจัดการศึกษาปฐมวัย รวม 6 สังกัด จานวน
สถานศึกษา 877 แห่ง
2) จานวนประชากรที่จะเข้าเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560-2564 จังหวัดนครสวรรค์ มี
แนวโน้มลดลง ซึ่งจะมีผลต่อจานวนนักเรียนที่จะลดลงเช่นเดียวกัน
3) จานวนนักเรีย นระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2563 มีจานวนทั้งสิ้น 26,705 คน ครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย จานวน 2,131 คน
4) จานวนนักเรียน จานวนผู้บริหาร จานวนครู ในโรงเรียนที่เปิดการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรีย นในสั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1-3 มี นัก เรีย น
ปฐมวัยจานวน 12,253 คน ผู้บริหาร จานวน 417 คน และครูผู้สอนปฐมวัย จานวน 756 คน
5) จานวนข้อมูลจานวนนักเรียน ครูผู้สอนปฐมวัย ในโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย มีนักเรียนปฐมวัย จานวน 6,926 คน ครูผู้สอนปฐมวัย จานวน 527 คน
6) จานวนสถานศึกษา ผู้ บริห าร ครู นักเรียน ที่จัดการเรียนการสอนปฐมวัยปีการศึกษา
2563 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ มีสถานศึกษาจานวน 17 แห่ง ผู้บริหาร
จานวน 30 คน ครูจานวน 79 คน และนักเรียนจานวน 1,856 คน
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7) จานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวนครูและบุคลากรและจานวนนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็ก มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 306 แห่ง ครูและบุคลากร จานวน 755 คน และมีนักเรียนปฐมวัย
จานวน 5,388 คน
8) จานวนผู้บริหารโรงเรียน จานวนครูและบุคลากรและจานวนนักเรียนปฐมวัยในโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีผู้บริหารจานวน 2 คน มีจานวนครู/บุ คลากรจานวน 12 คน
และมีนักเรียนปฐมวัย จานวน 272 คน
กิจกรรมที่ 2 ผลกำรคัดเลือกและตัดสินรูปแบบ/แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัยในกำรพัฒนำ
เด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563
ในการคัดเลือกและตัดสินรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีผู้ส่งผลงานจานวนทั้งสิ้น 12
ผลงาน จาก 6 สังกัด ที่จัดการเรียนการสอนปฐมวัยในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ สพป. นครสวรรค์
เขต 1 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ) และสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ขอประกาศผลการคัดเลือกและตัดสินรูปแบบ/
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ (Best Practices) ด้ านการบริ ห ารจั ดการศึ กษาปฐมวั ยและด้ านการจั ด
ประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ซึ่งปรากฏผล
ดังนี้
1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม
รางวั ล ชนะเลิ ศ ได้ แ ก่ นางสาววริ น ทร์ ธ รา ภั ค อั ม พาพั น ธ์ ผู้ อ านวยการ
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี
2. ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัย
ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุธิดา เกษคร้าม ครู โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางกาญจนา ภัทรติวานนทน์ ครู โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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รางวัลรองชนะเลิ ศอันดั บที่ 2 ได้ แก่ นางสาวจิ ตรลดา สุ ขสละ ครู โรงเรียน
อนุบาลตาคลี (ทหารอากาศบารุง)
ระดับคุณภำพดีเลิศ
นางสุปราณี รอดพงษ์ ครู โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี
นางพิสมัย ไตรคุ้มดัน ครู โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส
ระดับคุณภำพดี
นางสาวณภรณ์ แอ่นาอุ๊ด ครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
นางสาวสุจิตรา จิรังกรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
นางวรรณวิไล โมพา ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าตะโก
กิจกรรมที่ 3 ผลกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ”
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ กาหนดให้มีการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร
ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 15
สิ ง หาคม 2563 ผ่ า นอบรมผ่ า นระบบ Google meet มี ผู้ เข้ า รั บ การอบรม 136 คน และผ่ า น
การทดสอบหลังการอบรม จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 83.82
1) ผลการทาแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ”จานวน 136 คน ผ่านการทดสอบหลัง
การอบรม จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 83.82 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซึ่งก่อนการอบรม
มีคะแนนเฉลี่ย 12.34 คะแนน และหลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 17.94
2) คะแนนสอบก่อนและหลังการมีความสัมพันธ์กันและเมื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบั ติการ “เวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่วมกันตามมาตรฐานสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติ ”แล้ วมี
คะแนนหลังการอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ”มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.60) เพื่อพิจารณาราย
ข้อค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลาดับแรก พบว่า การบรรยาย หรือการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.77) รองลงมา ได้แก่ การใช้เวลาครบถ้วนเหมาะสมตามที่กาหนด (ค่าเฉลี่ ย
4.74) และสถานที่สะอาด และมีความเหมาะสม(ค่าเฉลี่ย 4.69)
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กิจกรรมที่ 4 ผลกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย
ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติที่ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษาระดับ ปฐมวัย ในจั งหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ตามมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ดาเนินการนิเทศระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม- 13 สิงหาคม 2563 มีจานวนทั้งสิ้น 14 แห่ง
ดังนี้
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าล้อ
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี โรงเรียนวัดหนองหัวเรือ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
วังชุมพร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา59 (วัดสังขวิจิตร)
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ได้แก่ โรงเรียนวัด
เทพสุทธาวาส โรงเรียนอนุบาลตาคลี (ทหารอากาศบารุง)
4) สานักการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนวัดช่องคีรีศรี
สิ ทธิวราราม ศูน ย์ พั ฒ นาเด็กเล็ ก โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลลาดยาว
5) ส านั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด นครสวรรค์ ได้ แ ก่ โรงเรี ย นเซนต์ โยเซฟ
นครสวรรค์ โรงเรียนประชานุเคราะห์
2. สถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย มีผลการประเมินตนเอง มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย มี ค่ า เฉลี่ ย 3 มาตรฐานด้ า นที่ 2 ครู / ผู้ ดู แ ลเด็ ก ให้ ก ารดู แ ล และจั ด
ประสบการณ์ การเรีย นรู้และการเล่ นเพื่อพั ฒ นาเด็กปฐมวัย มีค่าเฉลี่ ย 3 และมาตรฐานด้านที่ 3
คุณภาพของเด็กปฐมวัย มีค่าเฉลี่ย 2.86
3. ข้ อ สั ง เกตในการด าเนิ น งานตามมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย แห่ ง ชาติ ข อง
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้รับการนิเทศ มีดังนี้
1) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเหมาะสาหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยสาหรับเด็กปกติใช้ในการประเมินตนเองให้ได้ตามมาตรฐาน
2) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรประเมินตนเองโดยดูจากคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติเป็นหลัก

(5)

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร
1) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทาข้อมูลพื้นฐานและสถิติการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ทุกหน่วยงานสามารถนาข้อมูลไปใช้เพื่อการบริหารจัดการของแต่ละ
หน่วยงานได้
2) ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด นครสวรรค์ มี รู ป แบบ/แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ
(Best Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 จานวน 15 ผลงาน และสามารถนาไป
ขยายผลต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้แก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
3) ผู้บริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย มี ความรู้ ค วามเข้ าใจ เกี่ ย วกั บ มาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ก ปฐมวัย แห่ งชาติ สอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย และนาความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจานวน 14 โรงเรียน ในจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการนิเทศอย่างมี
คุณภาพจากตัวแทน 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ปัญหำ อุปสรรค
1) การประสานงานกับหน่วยงานอื่นค่อนข้างใช้เวลานาน เนื่องจากต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการแต่ละส่วน
2) ในการจัดทาข้อมูลสารสนเทศไม่มีแบบฟอร์มที่ชัดเจนทาให้การดาเนินการคาด
เคลื่อนจากแผนที่กาหนดไว้
3) ไม่สามารถดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ทุกกิจกรรม เนื่องจากการกาหนดการ
ใช้งบประมาณ
จุดเด่น
1) มีข้อมูลพื้นฐานและสถิติการศึกษาระดับปฐมวัยให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ
2) บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทางเป้าหมาย
การจัดการศึกษาปฐมวัยไปในทิศทางเดียวกัน
จุดควรพัฒนำ
1) การประสานงานระดับนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกกระทรวงทราบเพื่ อเป็นรากฐาน
ในการปฏิบัติระดับจังหวัด ทาให้การทางานเกิดความไม่เข้าใจในภาคปฏิบัติ

(6)

2) การปฏิบั ติงานในระดับพื้ นที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ยัง
กาหนดผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ปฏิบัติงานในโครงการยังไม่ชัดเจน แน่นอน จึงทาให้ไม่มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานบางขั้นตอน การตัดสินใจในการทางานลาบาก ทาให้เกิดการขัดแย้งกันบ้างใน
บางประเด็น แต่การปฏิบัติงานตามโครงการก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี
ข้อเสนอแนะกำรดำเนินงำนระยะต่อไป
1) การศึกษาระดับจั งหวัดเป็ นการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายในการปฏิ บัติทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน และเป็นการจัดการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ศึกษานิเทศก์ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดจึงควรมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนและได้รับการพัฒนาเทคนิคในการพัฒนาส่งเสริม
การบูรณาการการจัดการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงของหน่วยงานจัดการศึกษาที่หลากหลายภายในจังหวัดให้
ดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
2) ควรกาหนดฐานข้อมูลที่ต้องการเพื่อจัดทาข้อมูลไปในทางเดียวกันทุกจังหวัด
3) ควรมีการจัดเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จใน
ระดับประเทศต่อไป

