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บทที่ 3
การดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยระดับพื้นที่จังหวัด
นครสวรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ขอบเขตการดาเนินงาน
2. แนวปฏิบัติ
ขอบเขตการดาเนินงานโครงการในภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์
1. ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนิ น งาน และกรอบระยะเวลาการด าเนิ น งานโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค์
2. น าเสนอโครงการหรือกิจกรรมตามขอบเขตการดาเนิ นงานฯ งบประมาณ และกรอบ
ระยะเวลา ให้กรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. แต่งตั้งคณะทางาน ดังนี้
3.1 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
3.2 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดทาข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลตามมาตรฐานสถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
3.3 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์
ปี 2563 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ใน
จังหวัดนครสวรรค์ ประจาปี พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
3.5 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะนิเทศ กากับ
ติดตามผลการดาเนิ นงานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
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4. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับ
พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.-12.00น.
5. ดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน และกรอบระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการฯ ที่กาหนด
แนวปฏิบัติ
กิ จกรรมที่ 1 การขั บเคลื่ อนการจั ดท าข้ อมู ลสารสนเทศตามระบบฐานข้ อมู ลสารสนเทศ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
1. กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานและกรอบระยะเวลาการดาเนินงาน
2. ประสาน จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับปฐมวัยและแผนที่ตั้ง
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย (School map) จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด โดยการเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องในการกรอกข้อมูลระดับปฐมวัย จากอปท. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2 3 และโรงเรียน
เอกชน ชี้แจงวิธีการกรอกข้อมูลในฐานข้ อมูลของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จานวน
210 คน แบ่งออกเป็น 3 รุ่นๆละ 1 วัน เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563
3. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล กั บ ข้ อ มู ล จากระบบฐานข้ อ มู ล เด็ ก ปฐมวั ย ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
4. ศึกษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ ข้อมูล และสารสนเทศทางการศึกษาระดับปฐมวัยในระดับ
จังหวัด จัดทาเป็ นสารสนเทศทางการศึกษา สถิติการศึกษา หรือดัชนีการศึกษาระดับปฐมวัยของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด นาเสนอผู้บริหารทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการศึกษา
ระดับปฐมวัยในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จานวนเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการหรือได้รับการพัฒนา หรือ
จานวนเด็กตกหล่น รวมทั้ง เผยแพร่ให้บุคคลและหน่วยงานอื่นนาไปใช้ประโยชน์
5. จัดทาสรุปผลการดาเนินงาน ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาและแผนที่ตั้งของหน่วยงาน และ
สถานศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ของส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด น าเสนอผู้ บ ริ ห ารทราบ และจั ด ส่ ง
สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกและตัดสินรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563
1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1.1 กาหนดกรอบแนวทาง หรือแผนการดาเนินงาน และกรอบระยะเวลาดาเนินงาน
ซึ่งกาหนดให้ มีคัดเลือกเพื่อนาเสนอรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิ ศ (Best Practices) ด้านการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมแสงเทียน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้ที่สนใจจะต้องมีความพร้อมในการ
ขยายผลต่อยอดให้กับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง สามารถส่งรูปเล่ม
ผลงานนวัตกรรมฯ ตามเกณฑ์ฯ ที่สานักงานศึกษาธิการภาค 18 กาหนด และผลงานฯ ที่ได้รับการ
พิจารณาจะได้เข้ามานาเสนอผลงานฯ ในระดับจังหวัด ผลงานที่ชนะเลิศลาดับ 1 ของแต่ละด้าน จะได้
นาเสนอผลงานในระดับภาค พร้อมขยายผลต่อยอดให้กับโรงเรียนเครือข่ายต่อไป
1.2 ในวัน ที่ 11 มิ ถุน ายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 ประชาสั ม พั น ธ์แ ละผู้ มี
รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและด้านการ
จัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยในการพัฒ นาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ส่ ง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ A4 รวมภาคผนวกรูปภาพจานวน 5 ชุด ตาม
เกณฑ์ฯ ที่กาหนด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
2. ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ดาเนินการคัดเลือกผลงานระดับจังหวัด โดยประชุมคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผลงานผู้เข้าร่วมนาเสนอจัดเตรียมการนาเสนอรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรูปแบบ/
แนวทางปฏิ บั ติที่เป็ นเลิ ศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563
ประกอบด้วย
2.1 นายเกื้อกูล ดีประสงค์
รองศึกษาธิการภาค 18
ประธานกรรมการ
2.2 นางจรรยา เรืองมาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค์
รองประธานกรรมการ
2.3 นายประมวล ประทุมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค์
กรรมการ
2.4 นางวรรณวิภา สมรภูมิ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
กรรมการ
2.5 นางเสาวลักษณ์ สร้อยสวน ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1
กรรมการ
2.6 นางรุจิรา มธุรส
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2
กรรมการ
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2.7 นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรี

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3
กรรมการ
2.8 นางสาวอารียา วันจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
กรรมการ
2.9 ผศ.อนงค์นารถ ยิ้มช้าง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กรรมการ
2.10 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
กรรมการ
2.11 นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
2.12 นายเชาวลิต พันธุ์พฤกษา ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเนินกะพี้กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.13 นางสาวนพวรรณ ประกายสกุลผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคุ้งวารีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ประกาศผลการคัดเลือก
และตัดสินรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และด้าน
การจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ในการพัฒนาเด็กปฐมวั ย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563
(ลาดับที่ 1-3 ของแต่ละด้านจะได้รับโล่ และลาดับที่ 1 ของแต่ละด้านนาเสนอผลงานในการขยายผล
ต่อยอดนวัตกรรมในจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป)
4. ผู้ได้รับรางวัลลาดับที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดประสบการณ์
การศึ ก ษาปฐมวั ย แต่ ล ะด้ า น ของจั ง หวั ด นครสวรรค์ จ ะเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กในระดั บ ภาค
ในวันที่ 14 กันยายน 2563 และระดับประเทศต่อไป
5. ประชุมร่วมกับเจ้าของผลงานต้นแบบที่ได้รับรางวัลลาดับที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย และด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ของจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อกาหนดรูปแบบ
แนวปฏิบัติ หรือคู่มือ การดาเนินงานขยายผล
6. มอบโล่และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เข้าร่วมการคัดเลือกและตัดสินรูปแบบ/
แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ (Best Practices) ด้ านการบริ ห ารจั ดการศึ กษาปฐมวั ย และด้ า นการจั ด
ประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ในวันที่
26 สิงหาคม 2563 โดยนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
7. สรุปผลการดาเนินงาน สรุปสาระสาคัญ หรือบทเรียน/องค์ความรู้ที่ได้จากการดาเนินงาน
นาเสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ และจัดส่งสานักงานศึกษาธิการภาค และสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นรายไตรมาส
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8. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน และเอกสารข้อมู ลผลการดาเนินงาน จัดส่ งสานักงาน
ศึกษาธิการภาค และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมที่ 3 การสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว น โดยจั ด อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร “เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ”
1. ประชุมคณะทางานและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงาน
และกลุ่มเป้าหมายของการดาเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒ นาการจัดการศึกษาปฐมวัย
โดยสานั กงานศึกษาธิการจั งหวัดนครสวรรค์กาหนดให้มีการจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
โ ด ย จั ด ท า บ ท เรี ย น อ อ น ไ ล น์ (https://sites.google.com/site/nswpeoonline/home)
คู่มือบทเรียนออนไลน์ และอบรมผ่านระบบ Google meet (meet.google.com/dzx-kbhy-orb)
2. ประสานแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายของ
การดาเนิ นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย เช่น ครู ผู้ บริห าร ภาครัฐ
ภาคเอกชน ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในจังหวัด จานวน 108 คน ได้แก่
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จานวน 20 คน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จานวน 20 คน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จานวน 20 คน
- สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 8 คน
- โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จานวน 16 คน
- โรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 20 คน
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ จานวน 2 คน
- โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จานวน 2 คน
3. ดาเนิ นการจัดกิจกรรมโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตาม
ม าต ร ฐ า น ส ถ าน พั ฒ น า เด็ ก ป ฐ ม วั ย แ ห่ งช า ติ ” ขึ้ น ใน วั น เส าร์ ที่ 15 สิ งห าค ม 2563
อบรมผ่านระบบ Google meet (meet.google.com/dzx-kbhy-orb) มีเข้าร่วมการอบรม 136 คน
และผ่านการทดสอบหลังการอบรม จานวน 114 คน
ดังกาหนดการ ดังนี้
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3.1 ทาแบบทดสอบก่อนการอบรม
3.2 ผู้ที่ได้รับรางวัลลาดับที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย และด้านการจัด
ประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย จากการคัดเลือกและตัดสิน รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practices) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 เผยแพร่ผลงานกับผู้เข้าร่วมประชุม
3.3 บรรยายมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยนางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว
ศึกษานิเทศก์สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
3.4 แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ซั ก ถามที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย
แห่งชาติ
3.5 ทาแบบทดสอบหลังการอบรมและมอบวุฒิบัตรออนไลน์ให้กับผู้ที่ผ่านการทดสอบ
75 % จานวน 114 คน
4. สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน สรุ ป สาระส าคั ญ หรื อ ถอดบทเรี ยน องค์ ค วามรู้ ที่ ได้ จ ากการ
ดาเนินงาน รวมทั้งประเมินผลการดาเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ”นาเสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบ รวมทั้งนาเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ทราบ
5. จัดทารายงานผล การดาเนินงาน และเอกสารข้อมูลผลการดาเนินงาน จัดส่งสานักงาน
ศึกษาธิการภาค และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ใน
จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
1. แต่งตั้งคณะนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยอาศัยความร่วมมือจาก
4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย ผู้แทนพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครสวรรค์ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครสวรรค์ ศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 2 3
ศึกษานิเทศก์สานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
2. กาหนด กลุ่มเป้าหมาย จากทุกสังกัด รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง และกรอบระยะเวลา/
ปฏิทินในการดาเนินงานนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงาน ตามปฏิทินนิเทศ กากับ ติดตาม การ
ดาเนินงานของสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
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คณะที่ 1 ประกอบด้วย
1. นางวรรณวิภา สมรภูมิ

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการ
2. ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
กรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ สร้อยสวน ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.นว. 1 กรรมการ
4. นายมารุต เหล่าแก้วก่อง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.นว. 1 กรรมการ
5. นางสาวเยาวมาลย์ หมีพู
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดท่าล้อ
2. โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี
3. โรงเรียนวัดหนองหัวเรือ
4. โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุ
กูล

สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพฐ.

วัน เดือน ปี
30 กรกฎาคม 2563 (เช้า)
30 กรกฎาคม 2563 (บ่าย)
31 กรกฎาคม 2563 (เช้า)
31 กรกฎาคม 2563 (บ่าย)

คณะที่ 2 ประกอบด้วย
1. นางวรรณวิภา สมรภูมิ

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
กรรมการ
3. ผศ. อนงค์นารถ ยิ้มช้าง
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กรรมการ
4. นางสาวอารียา วันจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
กรรมการ
5. นางสาวเยาวมาลย์ หมีพู
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว
ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านวังชุมพร
2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา59
(วัดสังขวิจิตร)

สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
สพป.นครสวรรค์ เขต 2

วัน เดือน ปี
3 สิงหาคม 2563 (เช้า)
3 สิงหาคม 2563 (บ่าย)
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คณะที่ 3 ประกอบด้วย
1. นางวรรณวิภา สมรภูมิ

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เรืองศรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สพป.นว. 3 กรรมการ
4. นางสาวเยาวมาลย์ หมีพู
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
5. นางสาวอารียา วันจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
กรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว
ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
2. โรงเรียนอนุบาลตาคลี
(ทหารอากาศบารุง)
คณะที่ 4 ประกอบด้วย
1. นางวรรณวิภา สมรภูมิ
2. นายวรพงษ์ ทองนิตย์

3. นางสาวอารียา วันจันทร์
4. นางสาวเยาวมาลย์ หมีพู
5. นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว

สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
สพป.นครสวรรค์ เขต 3

วัน เดือน ปี
23 กรกฎาคม 2563
24 กรกฎาคม 2563

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครสวรรค์
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
กรรมการ
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไทรใต้
3. โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลลาดยาว

สังกัด
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.

วัน เดือน ปี
4 สิงหาคม 2563 (เช้า)
4 สิงหาคม 2563 (บ่าย)
5 สิงหาคม 2563 (เช้า)
5 สิงหาคม 2563 (บ่าย)
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คณะที่ 5 ประกอบด้วย
1. นางศิวารมย์ ศิริภาพ

ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การจัดการศึกษาเอกชน
ประธานกรรมการ
2. นางวรรณวิภา สมรภูมิ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
กรรมการ
3. ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
กรรมการ
4. ผศ. อนงค์นารถ ยิ้มช้าง
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กรรมการ
5. นางสาวเยาวมาลย์ หมีพู
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ
6. นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว
ศึกษานิเทศก์ ศธจ. นครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ

โรงเรียน
1. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
นครสวรรค์
2. โรงเรียนประชานุเคราะห์

สังกัด
สช.

วัน เดือน ปี
13 สิงหาคม 2563 (เช้า)

สช.

13 สิงหาคม 2563 (บ่าย)

3. กาหนดแนวทาง/กระบวนการนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับ
จังหวัดนครสวรรค์
4. จัดทาคู่มือ/เครื่องมือในการนิเทศ
5. นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
6. ประชุมติดตามผลการนิเทศ
7. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลผลการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน
8. สรุปผลการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน นาเสนอผู้บริหารหน่วยงานทราบและจัดทา
รายงานผลการด าเนิ น งาน และเอกสารข้ อ มู ล จั ด ส่ งส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค และส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบและนาเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

