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บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
ส ำนั กงำนศึกษำธิกำรจั งหวัดนครสวรรค์ ได้ รำยงำนผลกำรดำเนิน โครงกำรขับ เคลื่ อ น
กำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรศึ ก ษำเด็ ก ปฐมวั ย ในระดั บ พื้ น ที่ จั ง หวั ด นครสวรรค์ ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2563 แบ่งผลกำรดำเนินงำนออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กำรขับเคลื่อนกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศตำมระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
กิจกรรมที่ 2 กำรคัดเลือกและตัดสินรูปแบบ/แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัยในกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563
กิจกรรมที่ 3 กำรสร้ำงกำรรับรู้ให้ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตำมมำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ”
กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศ กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย ใน
จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
กิ จ กรรมที่ 1 การขั บ เคลื่ อ นการจั ด ท าข้ อ มู ล สารสนเทศตามระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดทำข้อมูลสำรสนเทศ (ระดับปฐมวัย) จังหวัดนครสวรรค์
2) เพื่อให้หน่วยงำนในจังหวัดนครสวรรค์ได้ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลสำรสนเทศ (ระดับ
ปฐมวัย) จังหวัดนครสวรรค์
วิธีการดาเนินงาน
1) กำหนดกรอบแนวทำงกำรดำเนินงำนและกรอบระยะเวลำกำรดำเนินงำน
2) ประสำน จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำระดับปฐมวัยและ
แผนที่ตั้ง ของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย (School map) จำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด โดย
กำรเชิญผู้เกี่ยวข้องในกำรกรอกข้อมูลระดับปฐมวัย จำกอปท. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 2 3 และ
โรงเรียนเอกชน ชี้แจงวิธีกำรกรอกข้อมูลในฐำนข้อมูลของมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
จำนวน 210 คน แบ่งออกเป็น 3 รุ่นๆละ 1 วัน เป็นเวลำ 3 วัน ระหว่ำงวันที่ 24-26 สิงหำคม 2563
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3) ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลกับข้อมูลจำกระบบฐำนข้อมูลเด็กปฐมวัย ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
4) ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำระดับปฐมวัยใน
ระดับจังหวัด จัดทำเป็นสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ สถิติกำรศึกษำ หรือดัชนีกำรศึกษำระดับปฐมวัย
ของส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวัด น ำเสนอผู้ บ ริ ห ำรทรำบและใช้ เ ป็น ข้ อ มู ล ประกอบกำรพั ฒ นำ
กำรศึกษำระดับปฐมวัยในพื้นที่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง จำนวนเด็กปฐมวัยที่เข้ำรับบริกำรหรือได้รับกำร
พัฒนำ หรือจำนวนเด็กตกหล่น รวมทั้ง เผยแพร่ให้บุคคลและหน่วยงำนอื่นนำไปใช้ประโยชน์
5) จั ด ท ำสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำน ข้ อ มู ล สำรสนเทศกำรศึ ก ษำและแผนที่ ตั้ ง ของ
หน่วยงำน และสถำนศึกษำระดับปฐมวัยของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด นำเสนอผู้บริหำรทรำบ
และจัดส่งสำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ผลการดาเนินงานข้อมูลด้านการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดนครสวรรค์
1. ภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์
กำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดนครสวรรค์ มีข้อมูลกำรศึกษำด้ำนปริมำณที่เป็น
ภำพรวมของจั งหวัดนครสวรรค์ จำนวนสถำนศึกษำทุกสังกัด จำนวนผู้บริหำร ครู นักเรียน และ
ประชำกรวัยเรียนที่เปิดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย
ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนสถำนศึกษำทุกสังกัดที่เปิดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย
จำนวน
สถำนศึกษำ
1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
506
2 สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
46
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17
4 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
306
5 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
1
6 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
1
รวม
877
จำกตำรำงที่ 4.1 พบว่ำจังหวัดนครสวรรค์มีจำนวนหน่วยงำนร่วมจัดกำรศึกษำปฐมวัย รวม
6 สังกัด จำนวนสถำนศึกษำ 877 แห่ง
ที่

สังกัด
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ตารางที่ 4.2 แสดงจำนวนประชำกรวัยเรียน ที่จะเข้ำเรียน ชั้น ป.1 ปีกำรศึกษำ 2560-2564
จังหวัดนครสวรรค์ (เกิดปี 2553-2557)
จานวนประชากรที่จะเข้าเรียนชั้น ป.1
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
14.
15.

อาเภอ

ปีกำรศึกษำ
2560
(เกิดปีพ.ศ.
2553)

ปีกำรศึกษำ
2561
(เกิดปีพ.ศ.
2554)

ปีกำรศึกษำ
2562
(เกิดปีพ.ศ.
2555)

ปีกำรศึกษำ
2563
(เกิดปีพ.ศ.
2556)

ปีกำรศึกษำ
2564
(เกิดปีพ.ศ.
2557)

อำเภอเมืองฯ
2,421
2,397
2,348
2,162
2,173
เก้ำเลี้ยว
414
355
368
348
326
โกรกพระ
421
376
386
339
332
พยุหะคีรี
634
606
624
559
512
ชุมแสง
708
655
661
575
607
ลำดยำว
932
918
901
869
841
บรรพตพิสัย
995
986
971
847
876
แม่วงก์
592
646
608
550
535
แม่เปิน
258
258
293
209
247
ชุมตำบง
252
236
250
197
219
ท่ำตะโก
676
688
687
622
586
ตำคลี
1102
1112
1073
998
945
หนองบัว
687
774
768
691
654
รวม
11,273
11,268
11,169
10,043
9,917
ที่มา : จำกสำนักงำนสถิติแห่งชำติ พ.ศ.2559
จำกตำรำงที่ 4.2 พบว่ำ จำนวนประชำกรที่จะเข้ำเรียน ชั้น ป.1 ปีกำรศึกษำ 2560-2564
จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะมีผลต่อจำนวนนักเรียนที่จะลดลงเช่นเดียวกัน
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ตารางที่ 4.3 แสดงจำนวนนักเรียน ครู ระดับปฐมวัย ทุกสังกัด
ที่

สังกัด

จำนวนนักเรียน
จำนวนครู
1 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
12,253
756
2 สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
6,926
527
3 โรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,856
79
4 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
5,388
755
5 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
272
12
6 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
10
2
รวม
26,705
2,131
จำกตำรำงที่ 4.3 พบว่ำ จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยปีกำรศึกษำ 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น
26,705 คน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 2,131 คน
2. หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 4.4 จำนวนผู้บริหำร ครู นักเรียน ในโรงเรียนที่เปิดกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ปีกำรศึกษำ 2563
จานวน
จานวน
จานวน
ที่
หน่วยงาน
นักเรียน
ผู้บริหาร
ครู
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1
3,624
145
257
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2
4,515
121
240
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3
4,114
151
259
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3
รวมทั้งหมด
12,253
417
756
ที่มำ : ข้อมูลพื้นฐำนกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 (31 สิงหำคม 63)
จำกตำรำงที่ 4.4 พบว่ำ จำนวนนักเรียน จำนวนผู้บริหำร จำนวนครู ในโรงเรียนที่เปิดกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 13 มีนักเรียนปฐมวัยจำนวน 12,253 คน ผู้บริหำร จำนวน 417 คน และครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน
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

3. หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ตารางที่ 4.5 จำนวนข้อมูลนักเรียน ครูผู้สอนปฐมวัย ห้องเรียนในโรงเรียนเอกชน
ที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2563
โรงเรียน
จานวนนักเรียน จานวนครู หมายเหตุ
กิจจำนุศำสตร์
82
7
โกรกพระพิทยำคม
127
6
ขวัญชัยทับกฤช
130
6
จงซันเซียะเซี่ยว
189
6
จันทร์ฉำยวิทยำ
60
5
จิตศรัทธำวิทยำนุสรณ์
64
6
เซนต์โยเซฟนครสวรรค์
521
32
ธนศรี
171
9
นิมิตศึกษำ
116
5
บูรพำศึกษำ
15
16
ประชำนุเครำะห์
123
7
ประดับวิทย์
100
7
ปรียำโชติ
454
30
ปวีณำวิทยำ
59
59
พยุหะวิทยำ(วัดเขำแก้ว)
283
16
พำณิชสงเครำะห์
265
14
พินิจอนุสรณ์
38
6
พิพัฒน์ศึกษำ
197
6
เพ็ชรจินดำวิทยำ
152
12
โพฒิสำรศึกษำ
560
27
มำรีย์วิทยำ
215
13
ยุวบัณฑิตวิทยำ
34
5
เยำวชนพัฒนำ
226
15
รังสรรค์วิทยำ
110
7
ลำซำลโชติรวีนครสวรรค์
566
36
วรนำถพิทยำ
42
6
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ที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ตารางที่ 4.5 (ต่อ)
โรงเรียน
วัดโคกเดื่อวิทยำ
วันทำศิริศึกษำ
วิสุทธิศึกษำ
ศรีอุทิศวิทยำ
เศรษฐวิทย์ศึกษำ
สหวิทยำนุสรณ์
สหวิทยำศึกษำ
สหสำธิต
สำมมิตร
แสงสวรรค์
อนุชนวัฒนำ
อนุบำลปรำณีวิทยำ
อนุบำลพัดทอง
อนุบำลยุวพัฒน์ นครสวรรค์
อนุบำลศรีวิชัยรัตน์
อนุบำลสมบูรณ์
อนุบำลเสริมสวัสดิ์วิทยำ
อำนวยวิทย์
อินทำรำมวิทยำ
อุสำหะวิทยำ
รวม

จานวนนักเรียน จานวนครู หมายเหตุ
40
4
101
13
18
3
64
4
29
3
47
2
127
6
42
6
101
8
54
4
188
14
46
3
95
6
288
42
99
9
116
9
103
7
29
4
167
6
273
10
6,926
527

จำกตำรำงที่ 4.5 พบว่ำ จำนวนข้อมูลจำนวนนักเรียน ครูผู้สอนปฐมวัย ในโรงเรียนเอกชน
ที่จัดกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย มีนักเรียนปฐมวัย จำนวน 6,926 คน ครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน
527 คน
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4. หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตารางที่ 4.6 จำนวนสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู นักเรียน ที่จัดกำรเรียนกำรสอนปฐมวัย
ปีกำรศึกษำ 2563 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
จานวน
จานวน
จานวน
จานวนครู
สถานศึกษา
ผู้บริหาร
นักเรียน
เทศบำลนครนครสวรรค์
8
21
44
1,210
เทศบำลเมืองชุมแสง
3
5
11
118
เทศบำลตำบลหนองเบน
1
2
5
157
เทศบำลตำบลลำดยำว
1
0
4
125
เทศบำลเมืองตำคลี
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
จำกตำรำงที่ 4.6 พบว่ำ จำนวนสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู นักเรียน ที่จัดกำรเรียนกำรสอน
ปฐมวัยปีกำรศึกษำ 2563 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ มีสถำนศึกษำจำนวน
17 แห่ง ผู้บริหำรจำนวน 30 คน ครูจำนวน 79 คน และนักเรียนจำนวน 1,856 คน
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตารางที่ 4.7 แสดงจำนวนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จำนวนครูและบุคลำกรและจำนวนนักเรียน
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จานวน
จานวนครู/
จานวนนักเรียน
หมายเหตุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บุคลากร
ปฐมวัย
306
755
5,388
จำกตำรำงที่ 4.7 พบว่ำ จำนวนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จำนวนครูและบุคลำกรและจำนวน
นักเรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จำนวน 306 แห่ง ครูและบุคลำกร จำนวน 755
คน และมีนักเรียนปฐมวัย จำนวน 5,388 คน
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6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตารางที่ 4.8 แสดงจำนวนผู้บริหำรโรงเรียน จำนวนครูและบุคลำกรและจำนวนนักเรียน
ในโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
จานวน
จานวนครู/
จานวนนักเรียน
หมายเหตุ
ผู้บริหาร
บุคลากร
ปฐมวัย
2
12
272
จำกตำรำงที่ 4.8 พบว่ำ จำนวนผู้ บริห ำรโรงเรียน จำนวนครูและบุคลำกรและจำนวน
นักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ มีผู้บริหำรจำนวน 2 คน มีจำนวน
ครู/บุคลำกรจำนวน 12 คน และมีนักเรียนปฐมวัย จำนวน 272 คน
7. โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
ตารางที่ 4.9 แสดงจำนวนผู้บริหำรโรงเรียน จำนวนครูและบุคลำกรและจำนวนนักเรียน
ในโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
จานวน
จานวนครู/
จานวนนักเรียน
หมายเหตุ
ผู้บริหาร
บุคลากร
ปฐมวัย
2
2
10
จำกตำรำงที่ 4.9 พบว่ำ จำนวนผู้ บริห ำรโรงเรียน จำนวนครูและบุคลำกรและจำนวน
นักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูลมีผู้บริหำรจำนวน 2 คน มีครูและบุคลำกรจำนวน 2
คน และมีนักเรียนปฐมวัย จำนวน 10 คน
ผลการดาเนินงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “กำรขับเคลื่อนกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศ
ตำมระบบฐำนข้ อ มู ล สำรสนเทศกำรพั ฒ นำเด็ ก ปฐมวั ย ตำมมำตรฐำนสถำนพั ฒ นำเด็ ก ปฐมวั ย
แห่งชำติ” พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ ในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำกที่สุด ( X  4.69)
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ตารางที่ 4.10 แสดงจำนวนควำมคิดเห็นต่อกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
รำยกำร
1. ด้ำนเนื้อหำหลักสูตรกำรอบรม
1.1 เนื้อหำครอบคลุมตรงควำมต้องกำร
1.2 ควำมต่อเนื่องและกำรเรียงลำดับหัวข้อในกำรบรรยำย
1.3 ระยะเวลำกำรอบรม
2. ด้ำนกระบวนกำรฝึกอบรม
2.1 กำรบรรยำยหรือกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกร
2.2 กำรใช้เวลำครบถ้วนเหมำะสมตำมที่กำหนด
2.3 วิทยำกรตอบข้อซักถำมได้ชัดเจน และตรงประเด็น
3. ด้ำนสถำนที่และกำรอำนวยควำมสะดวก
3.1 สถำนที่สะอำด และมีควำมเหมำะสม
3.2 ควำมพร้อมของอุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์
3.3 ควำมพึงพอใจต่ออำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวัน
ค่ำเฉลี่ยรวม

ค่ำเฉลี่ย
4.48
4.49
4.52
4.41
4.73
4.77
4.74
4.67
4.69
4.69
4.39
4.43
4.60

แปลควำมหมำย
มำก
มำก
มำกที่สุด
มำก
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำก
มำก
มำกที่สุด

จำกตำรำง พบว่ ำ ในภำพรวม ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มกำรประชุ ม มี ค วำมพึ ง พอใจในระดั บ มำกที่ สุ ด
(ค่ำเฉลี่ ย 4.60) เพื่อพิจ ำรณำรำยข้ อค่ ำเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 ล ำดับแรก พบว่ำ กำรบรรยำย หรือกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกร มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.77) รองลงมำ ได้แก่ กำรใช้เวลำครบถ้วน
เหมำะสมตำมที่กำหนด (ค่ำเฉลี่ย 4.74) และสถำนที่สะอำด และมีควำมเหมำะสม(ค่ำเฉลี่ย 4.69)
ประโยชน์ที่ได้รับ
1) สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครสวรรค์มีข้อมูลสำรสนเทศ (ระดับปฐมวัย) ระดับ
จังหวัดนครสวรรค์
2) หน่วยงำนในจังหวัดนครสวรรค์ได้ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลสำรสนเทศ (ระดับปฐมวัย)
ระดับจังหวัดนครสวรรค์
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กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกและตัดสินรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้าน
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยและด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่ผลงำนนวัตกรรมที่ดีเด่นระดับจังหวัดนครสวรรค์เป็นแนวทำงในกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัย
2) เพื่อยกย่องและประกำศเกียรติคุณให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยที่มีผลงำนนวัตกรรมต่อกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมบุคลำกรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
1.1 กำหนดกรอบแนวทำง หรือแผนกำรดำเนินงำน และกรอบระยะเวลำดำเนินงำน
ซึ่งกำหนดให้มีคัดเลื อกเพื่อน ำเสนอรูปแบบ/แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัยในกำรพัฒ นำเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ในวันอำทิตย์ที่ 9 สิงหำคม 2563 เวลำ 08.30-16.30 น.
ณ
ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้ที่สนใจจะต้องมีควำมพร้อมใน
กำรขยำยผลต่อยอดให้กับสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง สำมำรถส่ ง
รูปเล่มผลงำนนวัตกรรมฯ ตำมเกณฑ์ฯ ที่สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 18 กำหนด และผลงำนฯ ที่ได้รับ
กำรพิจำรณำจะได้เข้ำมำนำเสนอผลงำนฯ ในระดับจังหวัด ผลงำนที่ชนะเลิศลำดับ 1 ของแต่ละด้ำน
จะได้นำเสนอผลงำนในระดับภำค พร้อมขยำยผลต่อยอดให้กับโรงเรียนเครือข่ำยต่อไป
1.2 ในวันที่ 11 มิถุนำยน 2563 - 31 กรกฎำคม 2563 ประชำสัมพันธ์และผู้มีรูปแบบ/
แนวทำงปฏิบั ติที่เป็ น เลิ ศ (Best Practices) ด้ำนกำรบริห ำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและด้ำนกำรจัด
ประสบกำรณ์ ก ำรศึ ก ษำปฐมวัย ในกำรพัฒ นำเด็ ก ปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ส่ ง
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่เกิน 15 หน้ำ กระดำษ A4 รวมภำคผนวกรูปภำพจำนวน 5 ชุด ตำม
เกณฑ์ฯ ที่กำหนด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
2. ในวันที่ 9 สิงหำคม 2563 ดำเนินกำรคัดเลือกผลงำนระดับจังหวัด โดยประชุมคณะกรรมกำร
ระดับจังหวัดพิจำรณำคัดเลือกผลงำนผู้เข้ำร่วมนำเสนอจัดเตรียมกำรนำเสนอรูปแบบ/แนวทำงปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย และด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัย
ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ซึ่งคณะกรรมกำรคัดเลือกและตัดสินรูปแบบ/
แนวทำงปฏิบัติที่เป็ นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยระดับจั งหวัดนครสวรรค์ ปี 2563
โดยมีผู้ส่งผลงำน ดังนี้
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ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
1. นำงสำววรินทร์ธรำ ภัคอัมพำพันธ์ ผู้อานวยการโรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี
ด้านการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย
1. นำงชลธิชำ สิงห์พลงำม ครู โรงเรียนสังข์บุญธรรมรำษฎร์นุสรณ์
2. นำงพิสมัย ไตรคุ้มดัน ครู โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส
3. นำงสำวณภรณ์ แอ่นำอุ๊ด ครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
4. นำงสำวจิตรลดำ สุขสละ ครู โรงเรียนอนุบาลตาคลี (ทหารอากาศบารุง)
5. นำงกำญจนำ ภัทรติวำนนทน์ ครู โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
6. นำงสำวศรวภรณ์ ขันสิงหำ ครูโรงเรียนบ้ำนบุรีรัมย์
7. นำงวรรณวิไล โมพำ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าตะโก
8. นำงสำวสุจิตรำ จิรังกรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)
9. นำงสำวสุธิดำ เกษคร้ำม ครู โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
10. นำงสุปรำณี รอดพงษ์ ครู โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี
11. นำงยุวดี มีล่องลอย ครู โรงเรียนวัดหนองหัวเรือ
3. ในวัน ที่ 10 สิ งหำคม 2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครสวรรค์ ประกำศผลกำร
คัดเลือกและตัดสินรูปแบบ/แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
และด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัย ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี
2563 (ลำดับที่ 1-3 ของแต่ละด้ำนจะได้รับโล่ และลำดับที่ 1 ของแต่ละด้ำนนำเสนอผลงำนในกำร
ขยำยผลต่อยอดนวัตกรรมในจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป)
4. ผู้ ไ ด้ รั บ รำงวั ล ล ำดั บ ที่ 1 ด้ ำ นกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำปฐมวั ย และด้ ำ นกำรจั ด
ประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัย แต่ละด้ำนของจังหวัดนครสวรรค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือกในระดับภำค
ในวันที่ 14 กันยำยน 2563 และระดับประเทศต่อไป
5. ประชุ ม ร่ ว มกั บ เจ้ ำ ของผลงำนต้ น แบบที่ ไ ด้ รั บ รำงวั ล ล ำดั บ ที่ 1 ด้ ำ นกำรบริ ห ำรจั ด
กำรศึกษำปฐมวัย และด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัยของจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อกำหนด
รูปแบบ แนวปฏิบัติ หรือคู่มือ กำรดำเนินงำนขยำยผล
6. มอบโล่และเกียรติบัตรประกำศเกียรติคุณให้กับผู้เข้ำร่วมกำรคัดเลือกและตัดสินรูปแบบ/
แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย และด้ำนกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัย ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ในวันที่
26 สิงหำคม 2563 โดยนำยเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษำธิกำรจังหวัดนครสวรรค์
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7. สรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำน สรุ ป สำระส ำคั ญ หรื อ บทเรี ย น/องค์ ค วำมรู้ ที่ ไ ด้ จ ำกกำร
ดำเนินงำน นำเสนอผู้บริหำรหน่วยงำนทรำบ และจัดส่งสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และสำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นรำยไตรมำส
8. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน และเอกสำรข้อมูลผลกำรดำเนินงำน จัดส่งสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค และสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ผลการดาเนินงาน
ในกำรคัดเลือกและตัดสินรูปแบบ/แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย และด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัยในกำรพัฒนำเด็ ก
ปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ในวันอำทิตย์ที่ 9 สิงหำคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมี
ผู้ส่งผลงำนจำนวนทั้งสิ้น 12 ผลงำน จำก 6 สังกัด ที่จัดกำรเรียนกำรสอนปฐมวัยในจังหวัดนครสวรรค์
ได้แก่ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน สั งกัดองค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น (ศูนย์พัฒ นำเด็ กเล็ ก ) และสั งกัด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์)
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครสวรรค์ ขอประกำศผลกำรคัดเลือกและตัดสินรูปแบบ/
แนวทำงปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ (Best Practices) ด้ ำนกำรบริ ห ำรจั ดกำรศึ กษำปฐมวั ยและด้ ำนกำรจั ด
ประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัย ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ซึ่งปรำกฏผล
ดังนี้
1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม
รำงวั ล ชนะเลิ ศ ได้ แก่ นำงสำววริ น ทร์ ธ รำ ภั คอั มพำพั นธ์ ผู้ อ ำนวยกำร
โรงเรียนศิริรำษฎร์สำมัคคี
2. ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัย
ระดับคุณภำพยอดเยี่ยม
รำงวั ลชนะเลิ ศ ได้ แก่ นำงสำวสุ ธิ ดำ เกษคร้ ำม ครู โรงเรี ยนลำซำลโชติ รวี
นครสวรรค์
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นำงกำญจนำ ภัทรติวำนนทน์ ครู โรงเรียน
สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
รำงวัลรองชนะเลิ ศอันดับที่ 2 ได้แก่ นำงสำวจิตรลดำ สุ ขสละ ครู โรงเรียน
อนุบำลตำคลี (ทหำรอำกำศบำรุง)
ระดับคุณภำพดีเลิศ
นำงสุปรำณี รอดพงษ์ ครู โรงเรียนศิริรำษฎร์สำมัคคี
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นำงพิสมัย ไตรคุ้มดัน ครู โรงเรียนเทศบำลวัดพรหมจริยำวำส
ระดับคุณภำพดี
นำงสำวณภรณ์ แอ่นำอุ๊ด ครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
นำงสำวสุจิตรำ จิรังกรณ์ ครู โรงเรียนอนุบำลโกรกพระ(ประชำชนูทิศ)
นำงวรรณวิไล โมพำ ครู ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลท่ำตะโก
ประโยชน์ที่ได้รับ
1) จังหวัดนครสวรรค์ มีสถำนศึกษำที่มีผลงำนนวัตกรรมที่ดีเด่นระดับจังหวัด
นครสวรรค์เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัด
2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่มีผลงำนนวัตกรรมต่อกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยได้รับกำรยกย่องและประกำศเกียรติคุณ
กิจกรรมที่ 3 การสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ”
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติให้ผู้บริหำร ครู
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน ให้มีเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนและ
แนวทำงที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
2) เพื่อเผยแพร่ผลงำนของสถำนศึกษำที่มีนวัตกรรมดีเด่นระดับจังหวัดนครสวรรค์เป็น
แนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
วิธีการดาเนินงาน
1) ประชุ ม คณะท ำงำนและหน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ก ำหนดกรอบแนวทำงกำร
ด ำเนิ น งำน และกลุ่ ม เป้ ำ หมำยของกำรด ำเนิ น กำรจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ำรพั ฒ นำกำรจั ด
กำรศึกษำปฐมวัย โดยสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครสวรรค์กำหนดให้มีกำรจัดงำนเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเด็กปฐมวัย ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวั ย แห่ งชำติ โดยจั ดท ำบทเรี ย นออนไลน์ (https://sites.google.com/site/nswpeoonline/home)
คู่มือบทเรียนออนไลน์ และอบรมผ่ำนระบบ Google meet (meet.google.com/dzx-kbhy-orb)
2) ประสำนแจ้งหน่วยงำนต้นสังกัด เพื่อเชิญกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมกิจกรรม
กลุ่มเป้ำหมำยของกำรดำเนินกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เช่น ครู
ผู้บริหำร ภำครัฐ ภำคเอกชน ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน/องค์กรภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลและ
พัฒนำเด็กปฐมวัยในจังหวัด จำนวน 108 คน ได้แก่
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- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 จำนวน 20 คน
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 2 จำนวน 20 คน
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 จำนวน 20 คน
- สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 8 คน
- โรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน จำนวน 16 คน
- โรงเรียนสังกัดเทศบำล และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จำนวน 20 คน
- โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสรรค์ จำนวน 2 คน
- โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล จำนวน 2 คน
3) ดำเนินกำรจัดกิจกรรมโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ ”ขึ้นในวันเสำร์ที่ 15 สิงหำคม 2563 อบรมผ่ำนระบบ
Google meet (meet.google.com/dzx-kbhy-orb) มี ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรอบรม 136 คน และผ่ ำ นกำร
ทดสอบหลังกำรอบรม จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 83.82
ดังกำหนดกำร ดังนี้
3.1) ทำแบบทดสอบก่อนกำรอบรม
3.2) ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ รำงวั ล ล ำดั บ ที่ 1 ด้ ำ นกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำปฐมวั ย และ
ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำปฐมวัย จำกกำรคัดเลือกและตัดสินรูปแบบ/แนวทำงปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำ
ปฐมวัย ในกำรพัฒ นำเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 เผยแพร่ผ ลงำนกับผู้ เข้ำร่ว ม
ประชุม
3.3) บรรยำยมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ โดยนำงสำวสุรีรัตน์ โตเขียว
ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครสวรรค์
3.4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซักถำมที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
แห่งชำติ
3.5) ทำแบบทดสอบหลังกำรอบรมและมอบวุฒิบัตรออนไลน์ให้กับผู้ที่ผ่ำนกำร
ทดสอบ 75 % จำนวน 114 คน
4) สรุปผลกำรดำเนินงำน สรุปสำระสำคัญ หรือถอดบทเรียน องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำร
ดำเนินงำน รวมทั้งประเมินผลกำรดำเนินงำนจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ”นำเสนอผู้บริหำรหน่วยงำนทรำบ รวมทั้งนำเสนอ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครสวรรค์ทรำบ
5) จัดทำรำยงำนผล กำรดำเนินงำน และเอกสำรข้อมูลผลกำรดำเนินงำน จัดส่ง
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
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ผลการดาเนินงาน
ส ำนั กงำนศึกษำธิกำรจั งหวัดนครสวรรค์ กำหนดให้ มี กำรสร้ำงกำรรับรู้ให้ ผู้บริห ำร ครู
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เวที
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ตำมมำตรฐำนสถำนพั ฒ นำเด็ กปฐมวัย แห่ งชำติ ” ขึ้น ในวัน เสำร์ที่ 15
สิงหำคม 2563 โดยมีกิจกรรมดังนี้
1) ผลกำรทำแบบทดสอบก่อนและหลังกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ”
ตำรำงที่ 4.11 แสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนคะแนนสอบของผู้เข้ำรับ
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ”
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จานวน
ก่อนอบรม
หลังอบรม
ก่อนอบรม
หลังอบรม
136
12.34
17.94
0.49
0.58
จำกตำรำงที่ 4.11 พบว่ ำ ค่ำเฉลี่ ยและส่ ว นเบี่ยงเบนมำตรฐำนคะแนนสอบของผู้ เข้ำรับ
กำรอบรมเชิงปฏิบั ติ ก ำร “เวทีแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ร่ว มกัน ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒ นำเด็ กปฐมวั ย
แห่งชำติ” จำนวน 136 คน คะแนนเต็ม 20 คะแนน ก่อนกำรอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 12.34 คะแนน มี
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.49 และหลังกำรอบรมมีคะแนนเฉลี่ย 17.94 มีส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
0.49
ตำรำงที่ 4.12 แสดงกำรเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ”
Mean

Pair PREPOST

-15.80

Paired Differences
St.d
Std.Error 95% Confidence
Deviation Mean
Interval of the
Difference
Lower Upper

6.15

.91

-17.63

13.98

t

df

Sig.(2tailed

-17.433

45

.000
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จำกตำรำงที่ 4.12 พบว่ำ ค่ำสถิติ t มีค่ำ –17.433 ค่ำ Sig. (2 tailed) มีค่ำ .000 ซึ่งน้อยกว่ำ
ระดับนัยสำคัญทำงสถิติ 0.05 แสดงว่ำคะแนนสอบก่อนและหลังกำรมีควำมสัมพันธ์กันและเมื่อผู้เข้ำ
รับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
แห่งชำติ”แล้วมีคะแนนหลังกำรอบรมเพิม่ ขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติทรี่ ะดับ .05
2) กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยแห่งชำติ”
ตารางที่ 4.13 แสดงควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ”
รำยกำร
1. ด้ำนเนื้อหำหลักสูตรกำรอบรม
1.1 เนื้อหำครอบคลุมตรงควำมต้องกำร
1.2 ควำมต่อเนื่องและกำรเรียงลำดับหัวข้อในกำรบรรยำย
1.3 ระยะเวลำกำรอบรม
2. ด้ำนกระบวนกำรฝึกอบรม
2.1 กำรบรรยำยหรือกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกร
2.2 กำรใช้เวลำครบถ้วนเหมำะสมตำมที่กำหนด
2.3 วิทยำกรตอบข้อซักถำมได้ชัดเจน และตรงประเด็น
3. ด้ำนสถำนที่และกำรอำนวยควำมสะดวก
3.1 สถำนที่สะอำด และมีควำมเหมำะสม
3.2 ควำมพร้อมของอุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์
3.3 ควำมพึงพอใจต่ออำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวัน
ค่ำเฉลี่ยรวม

ค่ำเฉลี่ย
4.48
4.49
4.52
4.41
4.73
4.77
4.74
4.67
4.69
4.69
4.39
4.43
4.60

แปลควำมหมำย
มำก
มำก
มำกที่สุด
มำก
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำก
มำก
มำกที่สุด

จำกตำรำงที่ 4.13 พบว่ำ ในภำพรวม ผู้เข้ำรับ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เวทีแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ร่ วมกัน ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒ นำเด็กปฐมวัยแห่ งชำติ ”มีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด
(ค่ำเฉลี่ ย 4.60) เพื่อพิจ ำรณำรำยข้ อค่ ำเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 ล ำดับแรก พบว่ำ กำรบรรยำย หรือกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกร มีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.77) รองลงมำ ได้แก่ กำรใช้เวลำครบถ้วน
เหมำะสมตำมที่กำหนด (ค่ำเฉลี่ย 4.74) และสถำนที่สะอำด และมีควำมเหมำะสม(ค่ำเฉลี่ย 4.69)
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จุดเด่นของการอบรมครั้งนี้
1. จุดเด่นของกำรอบรมครั้งนี้
1.1 กำรใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ในกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงอบรม
1.2 กำรอบรมมำตรฐำนสถำนพัฒ นำเด็ก ปฐมวั ยแห่ งชำติ ครั้ง นี้ เป็นบทเรี ย น
ออนไลน์ ให้ กับ ผู้ ที่เข้ำรั บ กำรอบรม หรือไม่ได้รับกำรอบรมในครั้งนี้ส ำมำรถเรียนรู้ด้ว ยตนเอง ได้
ตลอดเวลำ
2. จุดที่ควรพัฒนำ/ปรับปรุง ในกำรอบรมครั้งนี้
เพิ่มเติมกำรอบรมด้ำนอื่นๆ เช่น ด้ำนกำรเขียนเชิงวิชำกำร กำรปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำปฐมวัย
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
เป็ นโครงกำรที่ ดี มำก และมี ประโยชน์ มำกส ำหรั บคุ ณครู ปฐมวั ยทุ ก คนในจั งหวั ด
นครสวรรค์ สำมำรถนำไปปรับใช้ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งประเทศ
ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ผู้ บ ริ ห ำร ครู ผู้ ป กครอง ผู้ ดู แ ลเด็ ก ผู้ รั บ บริ ก ำร และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งของ
ทุกหน่ ว ยงำนที่เ กี่ย วข้ อ งในจั งหวัด นครสวรรค์ไ ด้รั บกำรพั ฒ นำให้ มี ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ ย วกั บ
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
2) เพื่อเผยแพร่ผลงำนของสถำนศึกษำที่มีนวัตกรรมดีเด่นระดับจังหวัดนครสวรรค์เป็น
แนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในจังหวัด
นครสวรรค์ ปี 2563 ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย ในจังหวัด
นครสวรรค์ ปี 2563 ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
วิธีการดาเนินงาน
1) แต่งตั้งคณะนิเทศ กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย
ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ โดยอำศัยควำมร่วมมือจำก
4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย ผู้แทนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครสวรรค์ ผู้แทนนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ศึกษำนิเทศก์สังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำร
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จังหวัดนครสวรรค์ ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 2 3
ศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเทศบำลนครนครสวรรค์
2) กำหนด กลุ่มเป้ำหมำยจำกทุกสังกัด รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง และกรอบระยะเวลำ/
ปฏิทินในกำรดำเนินงำนนิเทศ กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำน ตำมปฏิทินนิเทศ กำกับ ติดตำม กำร
ดำเนินงำนของสถำนศึกษำในจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
โรงเรียน
สังกัด
วัน เดือน ปี
1. โรงเรียนวัดท่ำล้อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 30 กรกฎำคม 2563 (เช้ำ)
2. โรงเรียนศิริรำษฎร์สำมัคคี
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 30 กรกฎำคม 2563 (บ่ำย)
3. โรงเรียนวัดหนองหัวเรือ
สพป.นครสวรรค์ เขต 1 31 กรกฎำคม 2563 (เช้ำ)
4. โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญำนุกูล
สพฐ.
31 กรกฎำคม 2563 (บ่ำย)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
โรงเรียน
สังกัด
1. โรงเรียนบ้ำนวังชุมพร
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ59
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
(วัดสังขวิจิตร)

วัน เดือน ปี
3 สิงหำคม 2563 (เช้ำ)
3 สิงหำคม 2563 (บ่ำย)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
โรงเรียน
สังกัด
1. โรงเรียนวัดเทพสุทธำวำส
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
2. โรงเรียนอนุบำลตำคลี
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
(ทหำรอำกำศบำรุง)

วัน เดือน ปี
23 กรกฎำคม 2563
24 กรกฎำคม 2563

สานักการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรำรำม
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กโรงเรียนวัดไทรใต้
3. โรงเรียนเทศบำลวัดศรีประชำสรรค์
4. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลตำบลลำดยำว

สังกัด
อปท.
อปท.
อปท.
อปท.

วัน เดือน ปี
4 สิงหำคม 2563 (เช้ำ)
4 สิงหำคม 2563 (บ่ำย)
5 สิงหำคม 2563 (เช้ำ)
5 สิงหำคม 2563 (บ่ำย)
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สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียน
สังกัด
วัน เดือน ปี
1. โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
สช.
13 สิงหำคม 2563 (เช้ำ)
2. โรงเรียนประชำนุเครำะห์
สช.
13 สิงหำคม 2563 (บ่ำย)
3) ก ำหนดแนวทำง/กระบวนกำรนิ เ ทศ ก ำกั บ ติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนของ
สถำนศึกษำระดับ ปฐมวัย ในจั งหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
แห่งชำติ ระดับจังหวัดนครสวรรค์
4) จัดทำคู่มือ/เครื่องมือในกำรนิเทศตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
5) นิเทศ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน/สถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง
6) ประชุมติดตำมผลกำรนิเทศ
7) วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลผลกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรดำเนินงำน
8) สรุปผลกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรดำเนินงำน นำเสนอผู้บริหำรหน่วยงำนทรำบและ
จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน และเอกสำรข้อมูล จัดส่งสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และสำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อทรำบและนำเสนอผู้บริหำร และเผยแพร่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
ผลของกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย ในจังหวัด
นครสวรรค์ ปี 2563 ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ จำนวน 14 แห่ง มีดังนี้
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ตำรำงที่ 4.14 แสดงผลกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ระดับปฐมวัย ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒ นำ
เด็กปฐมวัยแห่งชำติ
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย
สถำนพัฒนำเด็ก
มำตรฐำนด้ำนที่ 1 มำตรฐำนด้ำนที่ 2 ครู/ มำตรฐำนด้ำนที่ 3
สังกัด
ข้อเสนอแนะ
กำรบริหำรจัดกำร ผู้ดูแลเด็กให้กำรดูแล คุณภำพของเด็ก
ปฐมวัย
สถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย

และจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้และกำรเล่น
เพือ่ พัฒนำเด็กปฐมวัย

ปฐมวัย

1. โรงเรียนวัดท่ำ
ล้อ
สพป.
นครสวรรค์
เขต 1

3

3

3

สพป.
นครสวรรค์
เขต 1

3

3

3

สพป.
นครสวรรค์
เขต 1

3

3

3

2. โรงเรียนศิริ
รำษฎร์สำมัคคี

3. โรงเรียนวัด
หนองหัวเรือ

1. ควรนำที่แขวน
แก้ว แปรงสีฟั น
และผ้ำขนหนูตำก
แดดเป็ นกำรฆ่ ำ
เชื้อโรค
2. ควรติ ดมุ้ งลวด
ป้ อ ง กั น โ ร ค
ไข้ เลื อดออกจำก
ยุงลำย
เนื่องจำกโรงเรียน
มีโครงงำนเรื่อง
สิ่งแวดล้อมใน
กำรจัด
ประสบกำรณ์ควร
เลือกกิจกรรม
สอดแทรก กำร
รักษ์สิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย
กำรบันทึกผลกำร
เจริ ญเติ บโตทำง
โภชนำกำรรวมทั้ ง
กำรแปลผลตำม
เกณฑ์ ม ำตรฐำน
ของกรมอนำมัย
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
ผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

4. โรงเรียน
นครสวรรค์ปัญญำ
นุกูล

สังกัด

มาตรฐานด้านที่1
การบริหารจัดการ
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

มาตรฐานด้านที่ 2
ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การ
ดูแล และจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้และการเล่น
เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

มาตรฐานด้านที่ 3
คุณภาพของเด็ก
ปฐมวัย

สพฐ.

3

3

1

สพป.
นครสวรรค์
เขต 2

3

3

3

สพป.
นครสวรรค์
เขต 2

3

3

3

5. โรงเรียนบ้ำนวัง
ชุมพร

6. โรงเรียนไทยรัฐ
วิทยำ59
(วัดสังขวิจิตร)

ข้อเสนอแนะ

โ ร ง เ รี ย น
ดำเนินกำรส่งเสริม
เ ด็ ก ที่ มี ค ว ำ ม
ต้ อ งกำรจ ำเป็ น
พิ เศษให้ เป็ นไป
ตำมควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล
ค ว ร ส่ ง เ ส ริ ม
พั ฒ นำกำรด้ ำ น
ร่ ำงกำย อำรมณ์
สั ง ค ม แ ล ะ
สติ ปั ญญำโดย
ปรับปรุงสนำมเด็ก
เ ล่ น ส่ ง เ ส ริ ม
ปัญญำรวมทั้งเป็น
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้
ภำยในโรงเรี ยน
ให้กับเด็กได้ลงมือ
กระทำด้วยตนเอง
ควรเฝ้ ำระวั งกำร
เจริ ญเติ บโตของ
เด็กปฐมวัยและจัด
ให้ มี เครื่ องชั่ ง
น้ ำหนั ก และวั ด
ส่ วนสู งด้ วยควำม
ละเอียด 0.1
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
ผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

7. โรงเรียนวัดเทพ
สุทธำวำส

สังกัด

มาตรฐานด้านที่1
การบริหารจัดการ
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

มาตรฐานด้านที่ 2
ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การ
ดูแล และจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้และการเล่น
เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

มาตรฐานด้านที่ 3
คุณภาพของเด็ก
ปฐมวัย

สพป.
นครสวรรค์
เขต 3

3

3

3

สพป.
นครสวรรค์
เขต 3

3

3

3

อปท.

3

3

3

8. โรงเรียนอนุบำล
ตำคลี
(ทหำรอำกำศบำรุง)

9. โรงเรียนวัดช่อง
คีรีศรีสิทธิวรำรำม

ข้อเสนอแนะ

ควรด ำเนิ น กำร
ประกั นคุ ณภำพ
ภำยในควบคู่ ไป
กับกำรดำเนินกำร
ตำมมำตรฐำน
สถำนพั ฒนำเด็ ก
ปฐมวัยแห่งชำติ
1. จั ด ท ำสถิ ติ
กำรเปรียบเทียบ
น้ ำหนั ก ส่ ว นสู ง
เพื่อเปรียบเทียบ
พั ฒ นำกำรของ
เด็ ก ปฐมวั ย ให้
เป็นไปตำมวัย
2. เน้ น ย้ ำกำร
ป้ อ งกั น โรคของ
เด็ ก ปฐมวั ย ใน
กำรใส่ ห น้ ำ กำก
อนำมัย
ส่ ง เสริ ม กำรใช้
ช้ อ น ส้ อ ม ที่
ถู ก ต้ อ ง เ พื่ อ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชี วิ ต ประจ ำวั น
ของเด็กปฐมวัย
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
ผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

10. ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดไทร
ใต้

11. โรงเรียน
เทศบำลวัดศรี
ประชำสรรค์
12. ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเทศบำลตำบล
ลำดยำว

สังกัด

มาตรฐานด้านที่1
การบริหารจัดการ
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

มาตรฐานด้านที่ 2
ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การ
ดูแล และจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้และการเล่น
เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

มาตรฐานด้านที่ 3
คุณภาพของเด็ก
ปฐมวัย

อปท.

3

3

3

อปท.

3

3

3

อปท.

3

3

3

สช.

3

3

3

13. โรงเรียนเซนต์
โยเซฟนครสวรรค์

ข้อเสนอแนะ

ควรโน้ ม น้ ำ วให้
เด็กรับประทำน
ผั ก โดยกำรเล่ ำ
นิ ท ำ น แ ล ะ
สอดแทรก
ประโยชน์ ข อง
ผัก
ควรจั ด ให้ มี ของ
เล่ น เพี ย งพอต่อ
กำรเรี ย นรู้ ข อง
เด็กปฐมวัย
ควรส่งเสริม
พัฒนำกล้ำมเนื้อ
มัดเล็กด้วยกำร
จับสีและดินสอที่
ถูกต้อง ให้เป็นไป
ตำมวัยของเด็ก
ควรมี ก ำรนิ เทศ
ติ ด ต ำ ม แ ต่ ล ะ
ระดั บชั้ นโดยมี ผู้
มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อง
เป็ น คณะนิ เ ทศ
ร่ ว มด้ ว ยเพื่ อให้
กำรนิ เทศเป็นไป
อย่ำงรอบด้ำน
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
ผลการประเมินตนเองของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

สังกัด

มาตรฐานด้านที่1
การบริหารจัดการ
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

มาตรฐานด้านที่ 2
ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การ
ดูแล และจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้และการเล่น
เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

มาตรฐานด้านที่ 3
คุณภาพของเด็ก
ปฐมวัย

14. โรงเรียน
ประชำนุเครำะห์

สช.

เฉลี่ยรวม

3

3

3

3

3

2.86

ข้อเสนอแนะ

กำรสร้ ำงรอย
เชื่อมต่อให้กับเด็ก
ปฐมวั ยควรมี กำร
วิเครำะห์หลักสูตร
ระดับปฐมวัยและ
ป. 1 เพื่อให้เด็กได้
มีกำรเตรียมควำม
พ ร้ อ ม ใ น ก ำ ร
ปรั บตั วก่ อนขึ้ น
ชั้นถัดไป

จำกตำรำงที่ 4.14 สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติที่ได้รับกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยแห่งชำติ มีผลกำรประเมินตนเอง มำตรฐำนด้ำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย มีค่ำเฉลี่ย 3 มำตรฐำนด้ำนที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้กำรดูแล และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และ
กำรเล่นเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย มีค่ำเฉลี่ย 3 และมำตรฐำนด้ำนที่ 3 คุณภำพของเด็กปฐมวัย มีค่ำเฉลี่ย
2.86
ข้อสังเกต
1. มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติเหมำะสำหรับสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยสำหรับเด็กปกติใช้ในกำรประเมินตนเองให้ได้ตำมมำตรฐำน
2. สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยควรประเมินตนเองโดยดูจำกคู่มือมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยแห่งชำติเป็นหลัก
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สถำนศึ ก ษำที่ จั ด กำรศึ ก ษำปฐมวั ย ได้ รั บ กำรได้ รั บ นิ เ ทศ ก ำกั บ ติ ด ตำมผล
กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2563 เป็นไปตำมมำตรฐำน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรอย่ำงรอบด้ำน

