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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค์ ได้ศึกษาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องดังนี้
1. ข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์
2. รายละเอียดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค์
1. ข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์
ข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์นาเสนอตามลาดับ ดังนี้
1.1 ภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์
1.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1.4 หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1.7 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
1.1 ภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์
การจัดการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ มีข้อมูลการศึกษาด้านปริมาณที่เป็นภาพรวม
ของจังหวัดนครสวรรค์ จานวนสถานศึกษาทุกสังกัด จานวนผู้บริหาร ครู นักเรียน และประชากรวัย
เรียนที่เปิดการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
ตารางที่ 2.1 แสดงจานวนสถานศึกษาทุกสังกัดที่เปิดการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
จำนวน
ที่
สังกัด
สถำนศึกษำ
1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
506
2 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
46
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
306
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1
6 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
1
รวม
877
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จากตารางที่ 2.1 พบว่าจังหวัดนครสวรรค์มีจานวนหน่วยงานร่วมจัดการศึกษาปฐมวัย รวม
6 สังกัด จานวนสถานศึกษา 877 แห่ง
ตารางที่ 2.2 แสดงจานวนประชากรวัยเรียน ที่จะเข้าเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560-2564
จังหวัดนครสวรรค์ (เกิดปี 2553-2557)
จานวนประชากรที่จะเข้าเรียนชั้น ป.1
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
14.
15.

อาเภอ

ปีการศึกษา
2560
(เกิดปีพ.ศ.
2553)

ปีการศึกษา
2561
(เกิดปีพ.ศ.
2554)

ปีการศึกษา
2562
(เกิดปีพ.ศ.
2555)

ปีการศึกษา
2563
(เกิดปีพ.ศ.
2556)

ปีการศึกษา
2564
(เกิดปีพ.ศ.
2557)

อาเภอเมืองฯ
2,421
2,397
2,348
2,162
2,173
เก้าเลี้ยว
414
355
368
348
326
โกรกพระ
421
376
386
339
332
พยุหะคีรี
634
606
624
559
512
ชุมแสง
708
655
661
575
607
ลาดยาว
932
918
901
869
841
บรรพตพิสัย
995
986
971
847
876
แม่วงก์
592
646
608
550
535
แม่เปิน
258
258
293
209
247
ชุมตาบง
252
236
250
197
219
ท่าตะโก
676
688
687
622
586
ตาคลี
1102
1112
1073
998
945
หนองบัว
687
774
768
691
654
รวม
11,273
11,268
11,169
10,043
9,917
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2559
จากตารางที่ 2.2 พบว่า จานวนประชากรที่จะเข้าเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560-2564
จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะมีผลต่อจานวนนักเรียนที่จะลดลงเช่นเดียวกัน

9

ตารางที่ 2.3 แสดงจานวนนักเรียน ครู ระดับปฐมวัย ทุกสังกัด
ที่

สังกัด

จำนวนนักเรียน
จำนวนครู
1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12,253
756
2 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
6,926
527
3 โรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,856
79
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5,388
755
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
272
12
6 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
10
2
รวม
26,705
2,131
จากตารางที่ 2.3 พบว่า จานวนนักเรียนระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2563 มีจานวนทั้งสิ้น
26,705 คน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จานวน 2,131 คน
1.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 2.4 จานวนผู้บริหาร ครู นักเรียน ในโรงเรียนที่เปิดการจัดการศึกษาปฐมวัย
ปีการศึกษา 2563
จานวน
จานวน
จานวน
ที่
หน่วยงาน
นักเรียน
ผู้บริหาร
ครู
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1
3,624
145
257
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2
4,515
121
240
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3
4,114
151
259
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
รวมทั้งหมด
12,253
417
756
ที่มา : ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (31 สิงหาคม 63)
จากตารางที่ 2.4 พบว่า จานวนนักเรียน จานวนผู้บริหาร จานวนครู ในโรงเรียนที่เปิดการจัด
การศึ ก ษาปฐมวั ย ของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครสวรรค์
เขต 1 2 3 มีนักเรียนปฐมวัยจานวน 12,253 คน ผู้บริหาร จานวน 417 คน และครูผู้สอนปฐมวัย
จานวน 756 คน
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1.3 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ตารางที่ 2.5 จานวนข้อมูลจานวนนักเรียน ครูผสู้ อนปฐมวัย ห้องเรียนในโรงเรียนเอกชน
ที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
โรงเรียน
จานวนนักเรียน จานวนครู หมายเหตุ
กิจจานุศาสตร์
82
7
โกรกพระพิทยาคม
127
6
ขวัญชัยทับกฤช
130
6
จงซันเซียะเซี่ยว
189
6
จันทร์ฉายวิทยา
60
5
จิตศรัทธาวิทยานุสรณ์
64
6
เซนต์โยเซฟนครสวรรค์
521
32
ธนศรี
171
9
นิมิตศึกษา
116
5
บูรพาศึกษา
15
16
ประชานุเคราะห์
123
7
ประดับวิทย์
100
7
ปรียาโชติ
454
30
ปวีณาวิทยา
59
59
พยุหะวิทยา(วัดเขาแก้ว)
283
16
พาณิชสงเคราะห์
265
14
พินิจอนุสรณ์
38
6
พิพัฒน์ศึกษา
197
6
เพ็ชรจินดาวิทยา
152
12
โพฒิสารศึกษา
560
27
มารีย์วิทยา
215
13
ยุวบัณฑิตวิทยา
34
5
เยาวชนพัฒนา
226
15
รังสรรค์วิทยา
110
7
ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
566
36
วรนาถพิทยา
42
6
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ตารางที่ 2.5 (ต่อ)
ที่
โรงเรียน
จานวนนักเรียน จานวนครู หมายเหตุ
27 วัดโคกเดื่อวิทยา
40
4
28 วันทาศิริศึกษา
101
13
29 วิสุทธิศึกษา
18
3
30 ศรีอุทิศวิทยา
64
4
31 เศรษฐวิทย์ศึกษา
29
3
32 สหวิทยานุสรณ์
47
2
33 สหวิทยาศึกษา
127
6
34 สหสาธิต
42
6
35 สามมิตร
101
8
36 แสงสวรรค์
54
4
37 อนุชนวัฒนา
188
14
38 อนุบาลปราณีวิทยา
46
3
39 อนุบาลพัดทอง
95
6
40 อนุบาลยุวพัฒน์ นครสวรรค์
288
42
41 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์
99
9
42 อนุบาลสมบูรณ์
116
9
43 อนุบาลเสริมสวัสดิ์วิทยา
103
7
44 อานวยวิทย์
29
4
45 อินทารามวิทยา
167
6
46 อุสาหะวิทยา
273
10
รวม
6,926
527
จากตารางที่ 2.5 พบว่า จานวนข้อมูลจานวนนักเรียน ครูผู้สอนปฐมวัย ในโรงเรียนเอกชนที่จัด
การเรียนการสอนระดับปฐมวัย มีนักเรียนปฐมวัย จานวน 6,926 คน ครูผู้สอนปฐมวัย จานวน 527 คน
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1.4 หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตารางที่ 2.6 จานวนสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ที่จัดการเรียนการสอนปฐมวัย
ปีการศึกษา 2563 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
จานวน
จานวน
จานวน
จานวนครู
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
นักเรียน
เทศบาลนครนครสวรรค์
8
21
44
1,210
เทศบาลเมืองชุมแสง
3
5
11
118
เทศบาลตาบลหนองเบน
1
2
5
157
เทศบาลตาบลลาดยาว
1
0
4
125
เทศบาลเมืองตาคลี
1
2
3
51
1
0
5
68
เทศบาลตาบลตากฟ้า
1
0
6
97
เทศบาลตาบลอุดมธัญญา
1
0
1
30
อบต.ห้วยใหญ่
รวม
17
30
79
1,856
จากตารางที่ 2.6 พบว่า จานวนสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ที่จัดการเรียนการสอน
ปฐมวัยปีการศึกษา 2563 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ มีสถานศึกษาจานวน
17 แห่ง ผู้บริหารจานวน 30 คน ครูจานวน 79 คน และนักเรียนจานวน 1,856 คน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตารางที่ 2.7 แสดงจานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวนครูและบุคลากรและจานวนนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
จานวนครู/
จานวนนักเรียน
หมายเหตุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บุคลากร
ปฐมวัย
306
755
5,388
จากตารางที่ 2.7 พบว่า จ านวนศูน ย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ ก จานวนครูและบุ คลากรและจ านวน
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 306 แห่ง ครูและบุคลากร จานวน 755
คน และมีนักเรียนปฐมวัย จานวน 5,388 คน
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1.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตารางที่ 2.8 แสดงจานวนผู้บริหารโรงเรียน จานวนครูและบุคลากรและจานวนนักเรียน
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จานวน
จานวนครู/
จานวนนักเรียน
หมายเหตุ
ผู้บริหาร
บุคลากร
ปฐมวัย
2
12
272
จากตารางที่ 2.8 พบว่า จานวนผู้บริหารโรงเรียน จานวนครูและบุคลากรและจานวนนักเรียน
ปฐมวัย ในโรงเรี ย นสาธิตมหาวิทยาลั ยราชภัฏนครสวรรค์ มีผู้ บริห ารจานวน 2 คน มีจานวนครู/
บุคลากรจานวน 12 คน และมีนักเรียนปฐมวัย จานวน 272 คน
1.7 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
ตารางที่ 2.9 แสดงจานวนผู้บริหารโรงเรียน จานวนครูและบุคลากรและจานวนนักเรียน
ในโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
จานวน
จานวนครู/
จานวนนักเรียน
หมายเหตุ
ผู้บริหาร
บุคลากร
ปฐมวัย
2
2
10
จากตารางที่ 2.9 พบว่า จานวนผู้บริหารโรงเรียน จานวนครูและบุคลากรและจานวนนักเรียน
ปฐมวัยในโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล มีผู้บริหารจานวน 2 คน มีครูและบุคลากรจานวน 2 คน
และมีนักเรียนปฐมวัย จานวน 10 คน
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2. รายละเอียดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
2.1 หลักการและเหตุผล
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐต้อง
ดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่าง มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้
สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมใน
การดาเนิ น การด้ว ย ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้ว ยการศึกษาแห่ งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญ ญั ติ
เกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ ด้ว ย ในการดาเนิ น การให้ เ ด็ กเล็ ก ได้รั บ การดู แลและพัฒ นา รัฐ ต้อ ง
ดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน
กอปรกับราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งในพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ.2562กาหนดให้ มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒ นาเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมการ
ระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานมีอานาจ
ในการจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ ความ
เห็นชอบ ประสานงาน กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็ก
ปฐมวั ย บู ร ณาการการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค์ ก รอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
ระดับชาติถึงระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย
เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณแบบบูรณาการของหน่วยงานรัฐ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) คือ การมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
มติคณะรั ฐ มนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เห็ นชอบมาตรฐานสถานพัฒ นาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ โดยมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ
กอปรมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และการดาเนินงาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปีบริบูรณ์ หรือ
ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สามารถนาไปใช้ประเมินการดาเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ทุกสั งกัด เพื่อพัฒ นาคุณภาพการจัดบริการและความต่อเนื่องของการพัฒ นาเด็กปฐมวั ย
รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยฯ ประกาศ ณ วันที่
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6 สิ งหาคม 2561 กอปรกับ ส านั ก งานเลขาธิก ารสภาการศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ การ ได้จัด ท า
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติขั้นต่าที่เหมาะสมตาม
ช่วงวัย และมีความต่อเนื่ องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปสู่ระดับการศึก ษาที่สูงขึ้น โดยกาหนด
จุดมุ่งหมายระดับปฐมวัย คือ มีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล สนใจเรียนรู้ และกากับตัวเองให้ทาสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้สาเร็จ และให้สถานศึกษาทุกแห่งใช้เป็นแนวทางสาหรับการพัฒนา
ผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ใน 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่
เข้มแข็ง มีคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ธารงความเป็นไทย และแบ่งปันได้ในเวทีโลก
นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ได้กาหนดให้การส่งเสริมการพัฒนาเด็ กปฐมวัย เป็นนโยบาย
หลั ก ของนโยบายปฏิ รู ป กระบวนการเรี ยนรู้ แ ละการพั ฒ นา ศั ก ยภาพคนไทยทุ ก ช่ ว งวั ย รวมถึ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการในโอกาสเข้ารับตาแหน่งอย่างเป็นทางการได้กาหนด ให้การศึกษา ปฐมวัยเป็น
นโยบายส าคัญด้ว ย ดังนั้ น เพื่อให้ การดาเนิน งานของกระทรวงศึ กษาธิก าร มีกรอบทิศทางและ
เป้ าหมายการด าเนิ น งานในส่ ว นที่ เ กี่ยวข้ อ งกับ การขั บเคลื่ อ นการพั ฒ นาเด็ กปฐมวั ยด้ านการจั ด
การศึกษาที่ชัดเจน เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบายและเป้าหมายการ
พัฒนาของ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพื่อให้
เกิดการรวมพลัง ในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกับหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อมสาหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการจัด การศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ซึ่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการดาเนินงานใน 4 เรื่องหลัก โดยมีผลการดาเนินงานที่
สาคัญ ได้แก่ สร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้
การจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ
ระดับจังหวัดนครสวรรค์ และการคัดเลือก รวบรวม และขยายผลผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและ
แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งมีการนิเทศ กากับ ติดตามความคืบหน้าของการ
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ เ ป็ น ระยะอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนั้ น ในการ
ดาเนินงานข้างต้น สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการประสานงาน สร้างความร่วมมือ
และบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นอย่างดี เช่น
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
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ท้องถิ่น จั งหวัดนครสวรรค์ รวมถึง องค์กรภาคเอกชนและมูล นิธิ ในพื้นที่ ด้ว ย ดังนั้น เพื่อให้ ก าร
ดาเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของพื้นที่ระดับจังหวัดนครสวรรค์
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมาย โดยอาศัยหน่วยงาน
หลักของจังหวัดนครสวรรค์ ในการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เป็นสาคัญ
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ในการพั ฒ นาการจัด การศึ ก ษาปฐมวั ยในระดั บพื้ นที่
จังหวัดนครสวรรค์ อย่างมีคุณภาพ และมีพัฒนาการสมวัย
2.2.2 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาสถานศึ ก ษา/สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวัยใน
จังหวัดนครสวรรค์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2.2.3 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่เพิ่มขึ้น
2.2.4 เพื่ อ บู ร ณาการการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 ผู้ บ ริ ห าร ครู ผู้ ส อน ผู้ ดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย และบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด
การศึกษาปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ตามแนวนโยบาย เป้าหมาย และข้อกาหนดของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3.2 สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษาหรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่อง
2.3.3 ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
มีการนาไปประยุกต์ใช้ ขยายผล หรือต่อยอดในหน่วยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ด้วยวิธีการ และรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสม
2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
2.4.1 ผลผลิต (Output)
1) จั งหวัดนครสวรรค์มีข้อมูล สารสนเทศตามระบบฐานข้อมูล สารสนเทศการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2562
2) ผู้ บ ริ ห าร ครู ผู้ ส อน ผู้ ดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย และบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด
การศึกษาปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ตามแนวนโยบาย เป้าหมาย และข้อกาหนดของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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3) จังหวัดนครสวรรค์มีรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
4) นิเทศ กากับ ติดตาม และรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัด
2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับปฐมวัยในระดับจังหวัด จัดทาเป็น
สารสนเทศทางการศึกษา สถิติการศึกษา ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เผยแพร่ให้
บุคคลและหน่วยงานอื่นนาไปใช้ประโยชน์
2) ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความ
เข้าใจ เกิดความตระหนัก เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการส่งเสริม
สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่เพิ่มขึ้น
3) ผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม รู ป แบบและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัยมีการนาไปประยุกต์ใช้ ขยายผล หรือต่อยอดในหน่วยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ด้วยวิธีการ และรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสม
4) สถานศึกษาที่เปิดการจัดการศึกษาปฐมวัยได้รับการนิเทศ กากับ ติดตามผลการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
2.5.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับบริการทางการศึกษา
2) ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย จานวน 100 คน
3) สถานศึ ก ษาในจั ง หวั ด นครสวรรค์ มี รู ป แบบและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best
Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จานวน 2 ชิ้น/ผลงาน
4) ร้อยละ 60 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยมีพัฒนาการอยู่ใน
ระดับดีทุกด้าน
5) ร้อยละ 60 ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2.5.2 เชิงคุณภาพ
1) เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้
และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน
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2) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.6.1 เด็กปฐมวัยในจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้
มีพัฒนาการสมวัย มีพฤติกรรมทางสังคม และสุขภาพที่พึงประสงค์ มีความพร้อมสาหรับการเรียนใน
ระดับประถมศึกษา
2.6.2 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยได้รับการพัฒนาให้มี คุณภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง
2.6.3 ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้
ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัยและ
มีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยในระดับ
พื้นที่เพิ่มมากขึ้น
2.6.4 การบูรณาการการทางานร่วมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครสวรรค์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
2.7.1 เด็ ก ปฐมวั ย ตั้ ง แต่แ รกเกิ ด - 6 ปี ในพื้ น ที่ ภ าคและจัง หวัด (ในมิ ติ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ)
2.7.2 ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนในจังหวัดนครสวรรค์
2.7.3 สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ในจังหวัดนครสวรรค์
2.7.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ทุกสังกัด ได้แก่ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ท้องถิ่นจังหวัด
นครสวรรค์ สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สานักงานศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 2 3 รวมทั้ง กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ องค์การภาคเอกชน มูลนิธิ ฯลฯ
2.8 ระยะเวลาดาเนินโครงการ
เดือนมกราคม 2563 – เดือนกันยายน 2563
2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ จานวน 100,650 บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ
ประกอบด้วย
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1) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (6 เดือน)
แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึ ง จานวน
50,325 บาท (ห้าหมื่นสามร้อยยี่สิบห้าบาท)
2) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ งบรายจ่ายอื่น จานวน 50,325 บาท (ห้าหมื่นสามร้อยยี่สิบห้าบาท) ดังนี้
ตารางที่ 2.10 แสดงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
1. การขับเคลื่อนการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศตามระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 2562
1.1 แต่งตั้งคณะทางาน
1.2 ประสานการจัดทาข้อมูล
และสารสนเทศทางการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ตามระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 2562 จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลกับข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล
เด็กปฐมวัย
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศทก.สป.)
1.4 จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศตามระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2563 2/2563 3/2563 4/2563

0

0

0

0

รวม
0
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แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาตินาเสนอผู้บริหาร
ทราบ และรายงานสานักงาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. การสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
2.1 แต่งตั้งคณะทางาน
2.2 กาหนดกรอบแนวทาง และ
กรอบระยะเวลาดาเนินงานสร้างการ
รับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
2.3 ประชุมคณะทางานหรือ
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงาน
และกลุ่มเป้าหมายของการ
ดาเนินการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร
ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
2.4 ประสานแจ้งหน่วยงานต้น
สังกัด เพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม
2.5 ดาเนินการจัดกิจกรรมสร้าง
การรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2563 2/2563 3/2563 4/2563

0

0

28,750

11,456

รวม

40,206
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แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
2.6 ส รุ ป ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดาเนินงานสร้างการรับรู้ฯ นาเสนอ
ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานทราบ หรื อ
นาเสนอ กศจ. ทราบ
2.7 จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดาเนินงาน และเอกสารข้อมูล
ผลการดาเนิ น งาน จั ดส่ งส านั กงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารภาค และส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. การคัดเลือกรูปแบบ/แนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด ด้านบริหารจัดการ
(ผู้บริหาร) และ ด้านการจัด
ประสบการณ์ (ครู)
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3.2 ดาเนินการคัดเลือกรูปแบบ/
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัด จานวน 2 ชิ้น/ผลงาน
(ด้านการจัดประสบการณ์การจัด
การศึกษาปฐมวัย (ครูผู้สอน) /ด้าน
การบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย
(ผู้บริหาร) และส่งผลการคัดเลือกให้
สานักงานศึกษาธิการภาค

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2563 2/2563 3/2563 4/2563

0

0

0

32,750

รวม

32,750
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แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
3.3 สรุปผลการดาเนินงาน
คัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices) ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด
นาเสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ
และจัดส่งสานักงานศึกษาธิการภาค
และสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นรายไตรมาส
4. นิเทศ กากับ ติดตามผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน/
สถานศึกษา
(จังหวัดกาหนดกลุ่มเป้าหมาย)
4.1 แต่ ง ตั้ ง คณะนิ เ ทศ ติ ด ตาม
ตามมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561
4 . 2 ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คณะทางาน จัดทากาหนดประเด็น/
สร้ า งเครื่ อ งมื อ นิ เ ทศ ติ ด ตามตาม
มาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 พร้อมกาหนด
กลุ่ ม เป้ า หมายจากผลการประเมิน
พัฒนาการฯ ของสพฐ.
4.3 กาหนดปฏิทินและประสาน
กลุ่ ม เป้ า หมายด าเนิ น การนิ เ ทศ
ติดตาม
4.4 วิเคราะห์ ประเมิน ผลและ
สรุปผลการนิเทศ
4.5 รายงานผลการนิเทศติดตาม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2563 2/2563 3/2563 4/2563

0

0

0

11,944

รวม

11,944

23

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2563 2/2563 3/2563 4/2563

5. รายงานผลการดาเนินงาน (ศธภ/
สานักงานปลัดกระทรวงและ
หน่วยงานอื่น)
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของผู้รับผิดชอบโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
จังหวัดนครสวรรค์สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
(ถัวจ่ายทุกรายการ) รวมเงิน

1,306

0

1,306

ลงชื่อ

28,750

10,000

10,000

4,444

5,750

70,594

100,650

ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว)
ศึกษานิเทศก์

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบ

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ลงชื่อ

รวม

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์)
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

