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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ((11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการ
เรียนรู้) 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (11.3 การพัฒนาคนทุกช่วงวัย(เรียน/วัยรุ่น), 12.1 การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21, 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์         
ที่หลากหลาย) 

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความม่ันคง (๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ ๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาค

ส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วง

วัย) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3  ผู้ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคลอ้งกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (ข้อ 1.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1.3.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (ข้อ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้) 
7. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ        
เพื ่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั ้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21     มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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ในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการ ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้           
ในทุกระดับชั ้นตั ้งแต่ปฐมวัย จนถึงอุดมศึกษาที ่ใช้ฐานความรู้ และระบบคิดในลักษณะ สหวิทยาการ พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 
๒๑ พัฒนาระบบการ เรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ   จากความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ           
โดยอาศัยจังหวัดเป็นฐานในการขับเคลื่อนหลักในการจัดการศึกษาในเชิงหลักการให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่   
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาหน่วยงาน  สถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดทำโครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ขึ ้น  ภายใต้แผนงานบูรณาการการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ 
กิจกรรม      การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  เพื่อกำหนดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนทัศนใ์ห้แก่
ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบการศึกษาระดับปฐมวัย ให้เป็นผู้นำทางวิชาการ     มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยจนนำไปสู่การกำหนดหลักการ คุณภาพ ขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้และกลไกที่จะกำกับดูแล ส่งเสริมให้ส่งผลต่อ
คุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการส่งเสริม 
สนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เพื่อประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในการอบรม 
เลี้ยงดู บ่มเพาะเด็กปฐมวัยโดยให้ความสำคัญต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กปฐมวัยก้าวข้ามช่วงวัยได้อย่างสมดุลและมี
คุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560     
8. วัตถุประสงค์ 

8.1  เพ่ือสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษา
ให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

8.2  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

8.3  เพ่ือคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านผู้บริหาร
และครูผู้สอน 
 8.4  เพ่ือนิเทศ กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 9.1  ด้านปริมาณ 

1)  ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัย ในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ 2, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), สำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดแพร่ จำนวน 150 คน 
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 9.2  ด้านคุณภาพ 
1)  ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัย

ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 

2)  ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ข้ันต้นตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

3)  ผู้บริหารและครูผู้สอนปฐมวัยในจังหวัดแพร่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)    ของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

4)  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัย ใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ 2, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.), สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
กิจกรรมที่ ๑  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 
กิจกรรมที่ ๒  การประชุมชี้แจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรมที่ ๓  การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ปีการศึกษา 2563 
กิจกรรมที่ 4  การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านผู้บริหารและ
ครูผู้สอน 
กิจกรรมที ่5  การนิเทศ กำกับและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  

14.1  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัด
แพร่ 

        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 13.30 – 16.30 
น. โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุม
จำนวน       20 คน 

14.2  การประชุมชี้แจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

       กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุม
ชี้แจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย       
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ปีการศึกษา 2563 ในวันที ่ 15 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  โดยมีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน 

14.3  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดแพร่และการ
ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ปีการศึกษา 2563 

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ดำเนินงาน 
“โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และบูรณาการการทำงานร่วมกัน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่จึงกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดแพร่และการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่ จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563  ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม  2564  เวลา 08.00 น. – 
16.30 น. ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม  โรงแรมแพร่นครา    โดยมีครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ 2 ,  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้ารับการอบรมจำนวน 104 คน  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
เพ่ิมเติมจากโครงการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ระยะที่ 2 

14.4 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจังหวัด
แพร่ 

         กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการตามโครงการ
ขับเคลื ่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื ้นที ่จังหวัดแพร่  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่  ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 
08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  โดยมีคณะกรรมการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน   

 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ  100 150 คน 174 คน 100 
     
เชิงคุณภาพ  80 448 โรง 312 โรง 69.64 
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๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

16.1  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัด
แพร่ 
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16.2  การประชุมชี้แจง/ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
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16.3  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดแพร่ 
  และการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ปีการศึกษา 2563 
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16.4  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจังหวัด
แพร่ 
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

60,000 - - 31,000 - - 
แหล่งงบประมาณ ..................................สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.................................................. .................. 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

1. งบประมาณได้รับไม่พอต่อการดำเนินกิจกรรมให้ครบทั้ง 5 กิจกรรม 
2. มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการอาจทำให้เกิดอุปสรรคในเรื่องการสื่อสารและ

ความไม่เข้าใจตรงกัน 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

1. บริหารโครงการร่วมกับภาคเอกชน เพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าหมาย 
2. มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ทั้งในระดับสำนักงานและระดับจังหวัด และมีการประชุมชี้แจงทำ

ความเข้าใจโครงการ 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
19.1 การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านผู้บริหารและ

ครูผู้สอน 
19.2 การนิเทศ กำกับและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
20.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีคณะทำงานฯ ทั้งในระดับสำนักงานและระดับจังหวัดที่สามารถ

ขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
20.2  สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติ 
20.3  ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินพัฒนาผู้เรียน

ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
20.4  มีกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่

จังหวัดแพร่ที่โรงเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
20.5  มีแบบแผนการนิเทศท่ีสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย 
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