
 
 



 
 

 

 

คำนำ 

 
 การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยดำเนินงานตาม  
ทิศทางการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ด้วยการขับเคลื่อนของสถานศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  

 รายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งระดับ   
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา ตลอดจนชุมชนและทุกภาคส่วน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน  
ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นภาพความ สำเร็จ ปัญหา และอุปสรรคของการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน และเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
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 ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงาน 
    ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   13 
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    ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน   62 
        ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 62 
        การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  
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    ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT , O-NET)  63 
        ประจำปีการศึกษา 2561  

  



 
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 

 ส่วนที่ 1 

 

บทนำ 

 
ความเป็นมา 

 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นองค์กรทางการศึกษาที่จ ัดตั ้งขึ ้นเมื่อ         
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มาตรา 36 และมาตรา 37 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทร วงศึกษาธ ิการ           
เรื่องกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2545 กำหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ 175 เขต 
และเพิ่มเป็น 185 เขต ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 183 เขต และเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต ซึ ่งประกาศในราชกิจจานุ เบกษา           
เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ลงวันที่ 14 กันยายน 2553 และจังหวัดน่าน  
แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็น 2 เขต ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
รับผิดชอบ  การบริหารจัดการศึกษา 8 อำเภอ คือ อำเภอเมืองน่าน อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น 
อำเภอแม่จริม อำเภอสันติสุข อำเภอบ้านหลวง และ อำเภอภูเพียง 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560   
ข้อ 6 และ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(ฉบบที่ 2) พ.ศ. 2561  ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้     
 1. กลุ่มอำนวยการ     
 2. กลุ่มนโยบายและแผน     
 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     
 5. กลุ่มบริหารงานบุคคล     
 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา        
 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           
 9. หน่วยตรวจสอบภายใน        
 10. กลุ่มกฎหมายและคดี 

มีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้      
     (1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น  
 (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว      
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   (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา    
 (4) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา    
  (5) ศึกษา ว ิเคราะห์  ว ิจ ัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื ้นที ่การศึกษา    
 (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา      
  (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา     
  (9) ดำเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 (10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน            
ด้านการศึกษา      
  (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     
  (12) ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย    

 การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และกรอบภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีผลการปฏิบัติงานที ่สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จึงต้องมีการรายงาน                 
ผลการดำเนินงาน เพื ่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ ้น ตลอดทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ          
ในการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงกำหนดให้มีการรายงาน    
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการรายงาน    
  1. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1   
 2. เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
สาธารณชนได้รับทราบ  
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ขอบเขตของการรายงาน    
 1. ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
 2. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562     
  3. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (ยุทธศาสตร์ สพฐ.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562    
  4. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
  5. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ปีงบประมาณ 2562    
  6. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT , O-NET) ปีการศึกษา 2561  
   

วิธีดำเนินการ   
 1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย จุดเน้นเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง    
 2. สร้างเครื่องมือแบบติดตาม / แบบเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
  3. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา     
 4. วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน   
  5. สรุป เขยีนรายงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    
  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มีการดำเนินงานการศึกษาตามนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นำปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานตาม
นโยบาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาในโอกาส
ต่อไป 

.  
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                                                     ส่วนที่ 2 
 

สภาพทั่วไป 

 
1. สภาพทั่วไป 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล 
ตำบลดู่ใต้  อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน  55000  โทรศัพท์ : 0-5471-0029  โทรสาร : 0-5471-0253 
Website : http://www.ednan1.go.th/ 

 มีภารกิจในการบริหารและจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น รับผิดชอบใน 8 อำเภอ จำนวน จำนวนโรงเรียน 188 โรงเรียน 3 สาขา ประกอบด้วย 

  1. อำเภอเมืองน่าน  จำนวนสถานศึกษา 39 โรงเรียน 2 สาขา 
   2. อำเภอแม่จริม   จำนวนสถานศึกษา 14 โรงเรียน 
  3. อำเภอบ้านหลวง   จำนวนสถานศึกษา    8 โรงเรียน 
  4. อำเภอเวียงสา   จำนวนสถานศึกษา 54 โรงเรียน      1 สาขา 
   5. อำเภอนาน้อย   จำนวนสถานศึกษา  28 โรงเรียน 
   6. อำเภอนาหมื่น  จำนวนสถานศึกษา  16 โรงเรียน 
   7. อำเภอสันติสุข   จำนวนสถานศึกษา  12 โรงเรียน 
   8. อำเภอภูเพียง   จำนวนสถานศึกษา  17 โรงเรียน 
 

2. อาณาเขตติดต่อ      

      ทิศเหนือ    ติดต่อกับ อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 

ทิศใต้        ติดต่อกับ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  
และ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐ- 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

http://www.ednan1.go.th/
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 

3. โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม 
นโยบาย
และแผน 

กลุ่ม 
อำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
สถานศึกษา 

 

 
กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

 
กลุ่มบริหาร 
งานทั่วไป 

 
กลุ่มบริหาร 
งานบุคลคล 

 
กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่ม
กฎหมาย
และคด ี

กลุ่ม 
ส่งเสริม 
การจัด 

การศึกษา 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่ม    
พัฒนาคร ู  

และ  
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

 

กลุ่ม       
ส่งเสริม

การศึกษา
ทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

กลุ่ม        
นิเทศ ติดตาม

และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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นายนิวัฒน์  ไชยเลิศ 
รองผู้อำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 

 

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมเร็จ   อุดแดง 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ว่าที่พันตรีสุรเดช  รอดจินดา 
รองผู้อำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 

นายอัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์ 
รองผู้อำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 
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นายสุรชาติ  ภูผาผุย 
กลุ่มนิเทศติดดามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นายสมคิด  กันบุญ 

กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 

นางรุ่งทิพย์  สายมา 
กลุ่มนโยบายและแผน 

นางชลฤดี  สวนนันท ์
กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 

นางดวงเดือน  พูดสัตย ์
กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  

 

นางวรพรรณ  ภัทรกรณ์ 
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

นางสาวพิมพ์สมัย  กุลพันธ ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวนัฐพร ท้าวคำพุ 
ปฏิบัติหน้าท่ี  

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคด ี
 

นางบุษบา  ศรีวิชัยอินทร์  
ปฏิบัติหน้าท่ี  

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ฯ 

 

นางสมรี  เกิดกล่ำ 
ปฏิบัติหน้าท่ี  

ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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4. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562) 

 ตารางท่ี 4.1 จำนวนโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

ที ่ อำเภอ 

โรงเรียนในสังกัด 

จัดการเรียน
การสอน 

โรงเรียน 
ขนาดเล็ก  

1- 120 คน 

โรงเรียน
ขยาย

โอกาสทาง
การศึกษา 

โรงเรียน
ที่เปิด
สอน
ระดับ

อนุบาล 

กลุ่ม
โรงเรียน ไม่มี

นักเรียน 
ประถม สาขา รวม 

1 เมืองน่าน 5 34 2 41 36 29 13 29 4 
2 แม่จริม 1 13  14 13 9 7 4 1 
3 บ้านหลวง 1 7  8 7 4 1 6 1 
4 นาน้อย 1 27  28 27 20 6 27 3 
5 เวียงสา 3 51 1 55 51 43 7 30 4 
6 นาหมื่น  16  16 16 14 0 10 2 
7 สันติสุข 1 11  12 11 7 4 9 1 
8 ภูเพียง 2 15  17 15 13 4 13 2 

รวมท้ังสิ้น 14 174 3 191 176 139 42 128 18 
 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีโรงเรียนทั้งสิ้น 188 โรงเรียน 3 สาขา รวม 
191 โรงเรียน (จัดการเรียนการสอน 174 โรงเรียน 2 สาขา รวม 176 โรงเรียน) 
 

 ตารางท่ี 4.2 จำนวนนักเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับการศึกษา และเพศ  
เป็นรายอำเภอ 

อำเภอ 
ระดับการศึกษา 

รวมท้ังหมด ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เมืองน่าน 622 582 1,204 2,232 2,239 4,271 269 228 497 5,972 
แม่จริม 43 48 91 536 489 1,025 91 104 195 1,311 
บ้านหลวง 108 80 188 301 294 595 11 7 18 801 
นาน้อย 357 350 707 968 929 1,897 143 125 268 2,872 
เวียงสา 261 230 491 1,505 1,392 2,897 123 116 239 3,627 
นาหมื่น 106 113 219 371 342 713 0 0 0 932 
สันติสขุ 86 74 160 440 387 827 67 74 141 1,128 
ภูเพียง 104 81 185 345 257 602 51 57 108 895 
รวมท้ังสิ้น 1,687 1,558 3,245 6,698 6,129 12,827 755 711 1,466 17,538 

 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 17,538 คน จำแนกเป็น
ระดับก่อนประถมศึกษา 3,245 คน ระดับประถมศึกษา 12,827 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,466 คน 
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 ตารางท่ี 4.3 จำนวนข้าราชการครูในสถานศึกษา บุคลากรอื่น ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว  
จำแนกตามอำเภอ 

อำเภอ 
ข้าราชการครู 

อัตรา
จ้าง 

ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

ครูพ่ีเลี้ยง
เด็กพิการ 

อัตราจ้าง
ธุรการ ร.ร.
(ชั่วคราว) 

บุคลากร 
38 ค.
(2) 

รวม ข้าราชการ
คร ู

พนักงาน
ราชการ 

เมืองน่าน 380 11 - 10 12 15 36 - 464 
แม่จริม 111 9 - 4 3 8 13 - 148 

บ้านหลวง 56 2 - 5 2 3 7 - 75 
นาน้อย 215 14 - 9 7 10 28 - 283 
เวียงสา 307 10 - 17 20 16 52 - 422 
นาหมื่น 74 9 - 6 4 2 16 - 111 
สันติสขุ 106 5 - 5 3 8 11 - 138 
ภูเพียง 86 3 - 7 5 6 15 - 122 
รวม 1,335 63 - 63 56 68 178 - 1,763 

สพป.น่าน 
เขต 1 

21  7  12   50 90 

รวมท้ังสิ้น 1,356 63 7 63 68 68 178 50 1,853 
จากตาราง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีข้าราชการครูและบุคลากรอ่ืน ๆ  ดังนี้ 
 - ข้าราชการครูในสถานศึกษา 1,335 คน , ครูพนักงานราชการ 63 คน  
 - ครูอัตราจ้างชั่วคราว 63 คน (ครูขั้นวิกฤติ 39 คน , ครูวิทย์-คณิต  21 คน , ครูดูแลนักเรียนพักนอน 3 คน) 
 - ครูอัตราจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน ตำแหน่งครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 68 คน 
 - อัตราจ้างชั่วคราว โครงการคืนครูให้นักเรียน ตำแหน่งธุรการโรงเรียน จำนวน 178 คน 
 - ลูกจ้างประจำที่อยู่ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่ รวม 68 คน (โรงเรียน 56 คน สพป. 12 คน) 
 - ข้าราชการครูใน สพป.น่าน เขต 1 จำนวน 21 คน (ผอ.สพป.น่าน เขต 1 1 คน , รอง ผอ.สพป. 3 คน ,  
   ศึกษานิเทศก์ 17 คน 
 - บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค(2) ใน สพป.น่าน เขต 1 จำนวน 50 คน 
 - อัตราจ้างชั่วคราว ใน สพป.น่าน เขต 1 จำนวน 6 คน (ลูกเสือ 1 คน) รวม 7 คน 

 

1,356

63
7

63

68

68

178
50

จ ำนวนคน 1,853 คน
ครู

พนกังานราชการ

อตัราจ้าง

ครูอตัราจ้างชัว่คราว

ลกูจ้างประจ า

ครูพี่เลีย้งเด็กพิการ

ธุรการ ร.ร.

บคุลากร 38 ค.(2)
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ตารางท่ี 4.4 จำนวนบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำแนกตามตำแหน่ง 

ที ่ ตำแหน่ง จำนวน(คน) 
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 
3 ศึกษานิเทศก์ 17 
4 นักจัดการงานทั่วไป 3 
5 นักวิชาการศึกษา 8 
6 นักประชาสัมพันธ์ 2 
7 นักทรัพยากรบุคคล 10 
8 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 
9 นักวิชาการพัสดุ 1 
10 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3 
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 
12 นิติกร 1 
13 เจ้าพนักงานธุรการ 10 
14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 
15 เจ้าพนักงานพัสดุ 1 

รวมทั้งสิ้น 71 
 จากตาราง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงาน ดังนี้ 
  - ข้าราชการครู (ผอ.สพป.)  จำนวน 1 คน 
  - ข้าราชการครู (รอง ผอ.สพป.)  จำนวน  3 คน 
  - บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(1) ศึกษานิเทกศ์   จำนวน 17 คน 
  - บุคลากรอ่ืน 38 ค(2)  จำนวน 50 คน 
   รวมทั้งสิ้น  71 คน 
 

 

 

1 3

17

3

8
210

3
1

3

6

1

10

2 1

จ ำนวนคน

ผอ.สพป

รอง ผอ.สพป

ศึกษานิเทศก์

นักจัดการงานทั่วไป

นักวิชาการศึกษา

นักประชาสัมพันธ์

นักทรัพยากรบุคคล

นักวิชาการเงินและบัญชี
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ส่วนที่ 3  

 
 

                ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีคนน่าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมและน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้ร ับการศึกษาอย่างทั ่วถึง และมีคุณภาพ  
  2. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีชีวิตคนน่านและเสริมสร้างคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
  4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย (Gold) 

  1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย     
มีคุณภาพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค  
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา     
ขั ้นพื ้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีช ีว ิตคนน่าน  
  4. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้เรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างยั ่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
  5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม 

 นโยบาย (Policy) 

  นโยบายที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
  นโยบายที่ 2  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  นโยบายที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคน และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  นโยบายที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
  นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  นโยบายที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ (Strategy) 

 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีน่าน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
  3. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  4. พฒันาศักยภาพและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  5. ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
  6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  7. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วม 
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 ส่วนที่ 4 

 

ผลการดำเนินงาน 

 

 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีผลการดำเนินงานตามภารกิจที ่เกิดจาก
กระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่หลากหลาย ดังนี้ 

 1. ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
 2. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562     
  3. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (ยุทธศาสตร์ สพฐ.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562    
  4. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
  5. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ปีงบประมาณ 2562     
  6. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT , O-NET) ปีการศึกษา 2561  
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1. ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ดำ เนินงานประสบผลสำเร็จเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการในแผนปฏิบัติการ และเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี ้ว ัดของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีผลการปฏิบัติงานรายโครงการดังนี้ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานวัฒนาธรรม
ประเพณีวิถน่าน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
  

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ดำเนินงานโครงการตามกลยุทธ์ โดยจัดทำ
โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย โดยมี      
ผลการดำเนินงาน ดังนี้  
   

1. โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
สู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน         

วัตถุประสงค ์  
  1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้น้อมนำ"ศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ         
บรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ        
เกิดการการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  2. เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
  ๓. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาทั่วไปเป็นสถานศึกษาพอเพียงและสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 

กิจกรรม            
 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมรับการประเมิน  เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน         
 2. การจัดทำแนวทางการบูรณาการศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบาย    
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการจัดการเรียนรู้      
 3. การประเมินสถานศึกษาท่ัวไปเป็นสถานศึกษาพอเพียง     
 4. การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ    
 5. นิเทศ ติดตามการบูรณาการศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที ่ 9 และพระบรมราโชบาย         
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล ที่ 10 ในการจัดการเรียนรู้      
 6. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
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ผลการดำเนินงาน 

๑. โรงเรียนในสังกัด 191 โรงเรียน จัดการเรียนการสอนจำนวน 17๖ โรงเรียน (ไม่มีนักเรียน  1๕ 
โรงเรียน) นำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการสถานศึกษา ครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100   
 2. มีสถานศึกษาผ่านการประเมินและประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงทั ้งหมด  จำนวน 140 แห่ง      
คิดเป็นร้อยละ ๗๙.5๕ (สถานศึกษา จำนวน 17๖ โรงเรียน ผ่านการประเมินแล้ว 140 แห่ง ได้รับการยกเว้น
เนื่องจากเรียนรวมจำนวน  3๑ แห่ง รับการประเมินปี ๒๕๖๒ อีก ๑2 แห่ง )    
 ๓. สถานศึกษาทั่วไปขอรับและผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ โรงเรียน 
ขอรับการประเมินครบทุกโรงเรียนและมีสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบทุกกลุ่มโรงเรียน   
 4. สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่107 และโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
มีคุณภาพตามเกณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยโรงเรียนชุมชุนบ้านหลวง  ได้รับ 
การประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 

งบประมาณ  30,000  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. สถานศึกษานำศาสตร์พระราชาบูรณาการกับกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

ของสถานศึกษามากกว่าการนำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒. การนิเทศ ติดตามการนำศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา ดำเนินการไม่ต่อเนื่องทั้งระดับเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาและระดับสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
         ควรมีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและพัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ต่อไปเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครู นักเรียนและชุมชน 
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2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  

วัตถุประสงค ์

    1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริต   
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา          
 2. เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ        
 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนสุจริตให้มีความเข้มแข็งและดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง 

กิจกรรม 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
 2. การคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีการนำหลักสูตรต้านทุจริตสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
 3. การส่งเสริมโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีการนำหลักสูตรต้านทุจริตสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
 4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำหลักสูตรต้านทุจริตสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
 5. การคัดเลือกโรงเรียนสุจริตเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค   
 6. นิเทศ ติดตาม           
 7. รายงานผลการดำเนินงาน     

ผลการดำเนินงาน 

1.1 โรงเรียนในสังกัดนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยเลือกแนวทาง
ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนได้แก่         
  ๑. เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม         
  ๒. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  ๓. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ    
  ๔. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        
  ๕. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา        
 1.2 โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที ่ดีในการนำหลักสูตรต้านทุจริตสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา      
กลุ่มโรงเรียนละ 1 โรงเรียน          
  1.3  โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียนดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่องและเป็นตัวแทน
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาคทุกกิจกรรม ดังนี้    

         - กิจกรรมสำนึกพลเมือง Project Citizenตัวแทนได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 
         - กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้แก่ โรงเรียนราชานุบาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับ
ภาคเหนือ 
         - กิจกรรม Best Practice ครู ได้แก่ นายกฤติชัย สิทธวงศ์ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 
         - กิจกรรรม Best Practice ผู้บริหาร ได้แก่ นายประวิทย์ อนุรักษ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 
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งบประมาณ  270,500   บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 
ผู้อำนวยการโรงเรียนและ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนมีการปรับเปลี ่ยนทำให้       

การดำเนินการไม่ต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
         ควรมีการส่งเสริมพัฒนาให้สถานศึกษาประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษาเพ่ือ
นำปัญหา อุปสรรคมาปรับปรุงพัฒนาในปี  
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

 
1. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อนิเทศ กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียน ผู้บริหารและครูให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายด้วยกระบวนการนิเทศแบบบูรณาการ 
  ๒. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน 
  ๓. เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ      
ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ ๓ ให้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและบรรลุเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ค่าเฉลี่ย ๔ กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ที่มีการประเมินเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ 
 

กิจกรรมของโครงการ 
กิจกรรมที่ ๑ การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ๑) ประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนการนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา (เดือนตุลาคม 
๒๕๖๑) 
 ๒) จัดทำเครื่องมือนิเทศท่ีสอดคล้องตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑) 
 ๓) แต่งตั้งคณะนิเทศประจำกลุ่มโรงเรียนและขออนุมัติดำเนินการ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑) 
 ๔) คณะนิเทศประจำกลุ่มโรงเรียนกำหนดปฏิทินนิเทศฯ/แจ้งและประสานงานกับโรงเรียน (เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 
 ๕) คณะนิเทศประจำกลุ่มโรงเรียนออกนิเทศตามปฏิทินที่กำหนดและส่งแบบนิเทศฯ ให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 ๖) ประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการนิเทศฯ 
 ๗) จัดทำรายงานผลการนิเทศ ฯ เสนอผู้บังคับบัญชาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน (เดือนกันยายน ๒๕๖๒) 
 ๘) ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ประจำเดือนถอดบทเรียน/สะท้อนผล/จัดทำบทสรุปสำหรับ
ผู้บริหารเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา (เดือนกันยายน ๒๕๖๒) 
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
 ๑) ประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
 ๒) เสนอขอต้นฉบับข้อสอบ Pre O-NET จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔) จัดสรรงบประมาณและต้นฉบับข้อสอบ Pre O-NET ให้กลุ่มโรงเรียน 
 ๕) กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET 
 ๖) ประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบ Pre O-NET ระดับกลุ่มโรงเรียน 
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 ๗) จัดทำรายงานผลการทดสอบ Pre O-NET เสนอผู้บังคับบัญชา 
 ๘) นำรายงานผลการทดสอบ Pre O-NET ถอดบทเรียน/สะท้อนผล/จัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหารเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาระดับกลุ่มโรงเรียน 
 ๙) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน (เดือนเมษายน ๒๕๖๒) 
 

ผลการดำเนินงาน  

  ๑. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดที่เปิดการเรียนการสอน จำนวน ๑๗๙ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

ได้รับการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทีมนิเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

  ๒. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดที่เปิดการเรียนการสอน จำนวน ๑๗๙ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดระบบนิเทศภายในและการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยศึกษานิเทศก์

ประจำกลุ่มโรงเรียน  

  ๓. สถานศึกษาทุกแห่งที่เปิดการเรียนการสอน จำนวน ๑๗๙ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีรูปแบบการ

บริหารจัดการศึกษาที ่เหมาะสมตามสภาพบริบท สามารถขับเคลื ่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม   

  ๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๗๘ โรง ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ค่าเฉลี่ย ๔ กลุ่มสารฯ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 

๔๕.๓๕ (ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าสอบ O-NET จำนวน ๑๗๒ โรง) 

และมีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๐๕ โรง ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) 

เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๕  

         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๖ โรง ที่มีผลการทดสอบ

ระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ค่าเฉลี ่ย ๔ กลุ ่มสาระ สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๕ (ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าสอบ 

O-NET จำนวน ๔๙ โรง) และมีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๔๐ โรง ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๓ 
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งบประมาณ 250,000 บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 

 ๑. การออกปฏิบัติการนิเทศอาจไม่ครบถ้วนตามปฏิทินที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากมีภาระงานอื่นเข้ามา   
ทับซ้อน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกแบบปฏิทินการนิเทศให้ระยะเวลาการปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น  และ
เหมาะสมมากที่สุด 

๒. โรงเรียนขนาดเล็กดำรงอยู่ (Stand Alone) ที่ไม่มีผู้บริหาร ครูไม่ครบชั้น ขาดแคลนครูวิชาเอกท่ีจำเป็น 
ส่งผลต่อคุณภาพการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ 

 ๓. การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) สาระที ่มีการประเมิน              
ขาดครูผู้สอนที่จบวิชาเอกมาโดยตรง ส่งผลให้มีปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงลึกตามสาระการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

 ๑. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการนิเทศการศึกษา ผู้นิเทศควรนำรูปแบบและกระบวนการนิเทศ 
CSM Model ไปใช้ในการนิเทศการศึกษาทุกครั้งอย่างครบถ้วนตามกระบวนการทุกขั้นตอน 

๒. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา ผู้นิเทศควรนำรูปแบบ  และ
กระบวนการนิเทศ CSM Model เผยแพร่ขยายผลสู่สถานศึกษา 

๓. หากมีการสรรหาบุคลากรหรือบรรจุแต่งตั้งครูในสถานศึกษา ควรบรรจุแต่งตั้งครูให้ตรงตามวิชาเอก   
ที่ขาดแคลนและเป็นวิชาเอกท่ีตรงกับสาระการเรียนรู้ที่มีการประเมิน 

  

2. โครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน คิดเลขเป็น   
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพื่อพัฒนารูปแบบการยกระดับความสามารถด้านการอ่านการเขียนคิดเลขเป็น              
๒. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถด้านการอ่านการเขียนคิดเลขเป็นด้วยนวัตกรรมพัฒนา     

การอ่าน การเขียนตามรูปแบบการยกระดับความสามารถด้านการอ่านการเขียนคิดเลขเป็น  
๓. เพ่ือประเมินความพึงพอใจรูปแบบการยกระดับความสามารถด้านการอ่านการเขียนคิดเลขเป็น  

 

กิจกรรม 
๑.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

     จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน จัดทำเอกสารที่เกี ่ยวข้อง (ข้อสอบ pre test) เสนอแผน      
การดำเนินงาน และ แต่งตั้งคณะทำงาน 

๒.ขั้นดำเนินการ (Do) 
     ๒.1 ประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน คิดเลขเป็น (Pre Test) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  
ครั้งที่ ๑ 
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     ๒.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
     - วิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนคิดเลขเป็น (Pre test) 
    - จัดทำแผนระดับโรงเรียน โดยศึกษานิเทศก์ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำ และ
ครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๘ กลุ่มโรงเรียน 
       - จัดทำนวัตกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียนคิดเลขเป็น โดยศึกษานิเทศก์ ครูแกนนำ 
และครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๘ กลุ่มโรงเรียน 
     ๒.3  นำนวัตกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน คิดเลขเป็น ให้โรงเรียนนำไปใช้ 
    ๒.4 ประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน คิดเลขเป็น (ระหว่างการใช้นวัตกรรม)          
ทีก่ิจกรรมหลัก 

๒.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี ๓  
     - วิเคราะห์ผลการนำนวัตกรรมพัฒนาการอ่านการเขียนคิดเลขเป็นในระดับห้องเรียน 
โดยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำ และครูผู้สอนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๘ กลุ่ม
โรงเรียน 
     - ปรับปรุง พัฒนา นวัตกรรม 
     - นำนวัตกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน คิดเลขเป็นให้โรงเรียนนำไปใช้ 

๒.6 ประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนคิดเลขเป็น (Post Test) ภาคเรียนที่ ๑  
๒.7 นิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานระดับโรงเรียน 

๓.ขั้นตรวจสอบประเมินผล (Check) 
     ๓.๑ ประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงาน 
     ๓.๒ จัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practice) นวัตกรรม
พัฒนาการอ่านการเขียนคิดเลขเป็น 
     ๓.๓ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๔.ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) 
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ถอดบทเรียน/สะท้อนผลเพื่อการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน          
 ๑. จากการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน คิดเลขเป็น (Pre Test) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒  
เดือนมิถุนายน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒,๒๑๕ คน มีผลการอ่านการเขียน แม่ ก กา  ที่ประสม
ด้วยสระ อา อี อู เอ แอ ระดับดีขึ้นไปจำนวน ๑,๗๒๕ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙๓ สำหรับการเรียงลำดับจำนวนนับ   
ไม่เกิน ๑๐๐ มีทักษะการบวก ลบ จำนวนนับ ๑ – ๑๐๐ และในเดือนกันยายนจากการประเมินความสามารถ    
ด้านการอ่าน การเขียน คิดเลขเป็น (Post Test) ภาคเรียนที ่ ๑/๒๕๖๒ สามารถอ่านและเขียนคำแม่ ก กา          
ที ่ประสมด้วยสระ  เสียงยาวมีรูปวรรณยุกต์ระดับดีขึ ้นไปจำนวน ๑,๗๒๕ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙๓ สำหรับ          
การคาดคะเน วัดความยาว น้ำหนักเลือกใช้เครื่องมือหน่วยที่เหมาะสม นำไปใช้ได้  ระดับดีขึ้นไปจำนวน ๑,๗๒๕ 
คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙๓ 

  ๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (RT) ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ สมรรถนะการอ่านออกเสียงในระดับปรับปรุง จำนวน ๒๓๓ คน สมรรถนะการอ่านรู้เรื่อง ในระดับปรับปรุง 
จำนวน ๔๔ คน มีพัฒนาการดีขึ ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จากผลการประเมินการอ่านการเขียนเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๒ 
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๓. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนในสังกัด  จำนวน ๒๑๐ คน 
จาก ๑๐๕ โรงเรียน ที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีผลการประเมิน Pre Test ความสามารถด้านการอ่าน การ
เขียน คิดเลขเป็น ระยะที่ ๑ อยู่ในระดับพอใช้และปรับปรุง จากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด ๑๗๙ โรง คิดเป็น ร้อยละ 
๕๘.๖๖ ได้รับการพัฒนาโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และครูผู้สอนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำนวัตกรรม ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเวที
วิชาการ  

งบประมาณ  64,800  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 

 ๑. การดำเนินกิจกรรมผู ้รับผิดชอบร่วมในโครงการปฏิบัติงานล่าช้าทำให้การดำเนินงานภาพรวม          
ของโครงการไม่เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กำหนด      
 ๒. ความเร่งด่วนในการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการทำให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูล
สถานศึกษา และแบบประเมินความสามารถด้านการคิดเลขเป็น     
 ๓. การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างการพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดเลขไม่ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
 ๔. การจัดกิจกรรมตามโครงการเป็นช่วงเวลาในการเร่งใช้งบประมาณทำให้เกิดการทับซ้อนของผู้ร่วม
รับผิดชอบในการดำเนินงาน         
 ๕. ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสำหรับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒              
ที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สมรรถนะการอ่านออกเสียงในระดับ
ปรับปรุง จำนวน ๒๓๓ คน สมรรถนะการอ่านรู้เรื่อง ในระดับปรับปรุง จำนวน ๔๔ คน  เนื่องจากต้องเร่งพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายตามนโยบายที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ แก้ปัญหาโดยการบูรณาการกิจกรรมร่วมกับ                
การนิเทศ ติดตามการพัฒนาการอ่านการเขียนนักเรียนทุกระดับชั้น 

ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ควรมีการดำเนินโครงการที่บูรณาการกิจกรรมร่วมกันแต่ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมนำสู่การปฏบิัติ
ให้ทันตามกำหนดเวลา          
 ๒. ผู้รับผิดชอบควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและมีผู้ตรวจทานก่อนดำเนินกิจกรรมเพื่อให้การประเมิน               
มีความน่าเชื่อถือและนำไปพัฒนาตรงตามความเป็นจริง      
 ๓. ควรจัดกิจกรรมแยกกันระหว่างการพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดเลขเพื่อให้ตรงตามเป้าหมาย                   
ที่ต้องการ           
 ๔. ควรจัดกิจกรรมที่สามารถบูรณาการร่วมกันกับโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน 
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3. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยกระบวนการ  Active 
Learning เพื่อการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 

๒. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ 
 

 กิจกรรม 
๑.การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการดำเนินการพัฒนาครู

อบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง 
Communicative Approach และ Active Learning อย่างเหมาะสม 

๒.ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัต ิการการจัดการเร ียนการเร ียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทาง 
Communicative Approach และ Active Learning ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

๓.การจัด Focus Group (กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้) สัมมนาเชิงปฏิบัติการสะท้อนคิด (Follow on) 
สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และการประกวดคัดเลือก Best Practice ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
 
ผลการดำเนินงาน          
 1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ร้อยละ ๘๐ ได้รับ
การพัฒนาให้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
 2. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 

งบประมาณ  30,000  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 

๑. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ตรงตามปฏิทินทั้งหมด 

 ๒. ในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมอาจจะมีครูที่ผ่านการอบรม Boot Campแล้วขอเข้ามาร่วมด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

๑. การวางแผน ช่วงเวลาการปฏิบัติงานกิจกรรมต่าง ๆ แบบเป็นช่วงเวลา เพื่อให้สามารถยืดหยุ่นตามวัน
เวลาได ้
  ๒. การบริหารงบประมาณแบบประหยัดและถัวจ่ายทุกรายการ 
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4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน 

  

วัตถุประสงค์         

          1. เพื ่อขับเคลื ่อนนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ  
           2. เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียน ชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ภายใต้การบริหาร
จัดการของกลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน       
          3. เพื่อยกระดับผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ให้มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ภายใต้การบริหาร จัดการของกลุ่ม
โรงเรียนและศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน 

กิจกรรม 
1. วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2561 ของ

โรงเรียนสังกัด จำแนกผลการทดสอบตามกลุ่มสี (กลุ่มสีเขียว,สีเหลือง ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ กลุ่มสีเทา ,    
สีแดง ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ)    
  2. วิเคราะห์สาระและมาตรฐานตัวชี้วัดตามโครงสร้างแบบทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 
  3. ประชุมชี ้แจงแนวดำเนินการยกระดับผลการทดสอบ  O-NET, NT  ปีการศึกษา 2562 สำหรับ
ประธานกลุ่มโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ที่รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียน ชี้แนะ สะท้อนคิดวิธีการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามบริบทของกลุ่มโรงเรียน พร้อมทั้งจัดทำแผน/ โครงการรองรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต1จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุ่มโรงเรียนในการ
จัดกิจกรรมพัฒนายกระดับผลการทดสอบ O-NET, NT ตามสภาพปัญหาและจำนวนนักเรียนของแต่ละกลุ่ม 
  5. กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียนดำเนินการพัฒนานักเรียนตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ 

6. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มโรงเรียน นิเทศ กำกับติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานพร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานและสรุปรายงาน 

ผลการดำเนินงาน 

          1. กลุ่มโรงเรียน จำนวน 18 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 มีแผน/โครงการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาภายใต้     
การบริหารจัดการของกลุ่มโรงเรียน และมีโครงการรองรับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          2. กลุ่มโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 กลุ่ม ดำเนินการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 
2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
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          3. กลุ่มโรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 กลุ่ม ดำเนินการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
 

งบประมาณ  180,000  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 

 เนื่องจากสภาพลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดมีความแตกต่างกันมาก นักเรียน    
ในเขตบริการประกอบด้วยนักเรียนที่อาศัยอยู่พื้นที่ราบและนักเรียนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง (กลุ่มชาติพันธุ์) อีกทั้ง
โรงเรียนร้อยละ 76.29 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งบางโรงเรียนไม่มีผู้อำนวยการ มีครูไม่ครบชั้น และไม่ตรงตาม
วิชาเอก จากข้อจำกัดในด้านลักษณะที่ตั้ง ด้านระยะทาง ด้านบุคลากร ส่งผลให้การดำเนินงานของทั้ง 4 ฝ่าย   
ของสถานศึกษาไม่ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะในด้านวิชาการ จากการนิเทศ ติดตามของคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปัญหาที่พบได้แก ่   
          1. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหา
ของแต่ละโรงเรียน เนื่องจากเป็นการพัฒนารวมกันทั้งเขตพ้ืนที่การศึกษา   
          2. ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ได้เน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริง ขาดการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่ดี 
ครูไม่ได้คิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
          3. งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี   
          4. ขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาร่วมกันระหว่างโรงเรียน ท้องถิ่น ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษา    
 

ข้อเสนอแนะ 

การนำนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาควรดำเนินการ ดังนี้ 
- การเตรียมการด้านนักเรียน ควรสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) จัดกลุ่มผู้เรียนตามความรู้ความสามารถ  
  - ด้านครูผู้สอน ต้องทุ่มเทเสียสละ เอาใจใส่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด  

- ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารโรงเรียนควรสร้างความเข้าใจ ความตระหนักให้กับครู และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  

- ด้านงบประมาณควรมุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
- ด้านอื่น ๆ ควรลดภาระงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากงานการเรียนการสอน ผู้บริหารโรงเรียน  ควรให้การ

ส่งเสริมสนับสนุน ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนให้ขวัญกำลังใจแก่ครูผู้สอน จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้
มีบรรยากาศของการเรียนรู้ ควรให้ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ทั้งร่วมคิด ร่วมทำ 
ตามลักษณะและบริบทของชุมชนนั้น ๆ 
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5. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด (วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์)  ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูแกนนำและโรงเรียนการสอนคิดให้มีความเข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างได้        
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด (วิเคราะห์ 

แก้ปัญหา สร้างสรรค์) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 

กิจกรรม 
1.ส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด (วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์) ผ่านกิจกรรม

การปฏิบัติจริง (Active Learning) ของโรงเรียนแกนนำการสอนคิด 
2.นิเทศ ติดตาม 
3.รายงานผลการดำเนินงาน 

 ผลการดำเนินงาน 

   1. ครูผู้สอนทุกคนของโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน ๔๓ โรงเรียนได้รับการพัฒนาการในการใช้เครื่องมือ  
การสอนคิด (Thinking Tool) และนำเครื่องมือการสอนคิดไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

2.  โรงเรียนแกนนำการสอนคิดจำนวน ๑๓ โรงเรียน  มีความเข้มแข็งและสามารถแบบอย่างได้  อยู่ใน
ระดับด ีโดยสามารถจัดการอบรมขยายผลให้ครูผู้สอนทุกคนของโรงเรียนอีกจำนวน ๒ รุ่น จำนวน ๓๐ โรงเรียน 

3. ครูแกนนำการสอนคิดมีความรู ้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด (วิเคราะห์ 
แก้ปัญหา สร้างสรรค์) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)และสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไปโดยสามารถจัดการอบรมขยายผลให้ครูผู้สอนทุกคนของโรงเรียนอีกจำนวน ๒ รุ่น จำนวน ๓๐ 
โรงเรียน 

4. ครูผู ้สอนมีความรู ้และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้พัฒนาการคิด (วิเคราะห์ แก้ปัญหา 
สร้างสรรค์) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) และนำความรู ้ไปออกแบบการจัดการเรียนรู ้ใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
งบประมาณ  42,000  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 
     งบประมาณในการดำเนินงานมีจำนวนจำกัดส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายที่ขยายผลในแต่ละรุ่นต้องจำกัดจำนวน
ครูผู้สอน 
 

ข้อเสนอแนะ 
         การนำเครื ่องมือการสอนคิดไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จครูผู ้สอนต้องมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้         
วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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6. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

  1. ศึกษานิเทศก์ LN และครูผู้สอน LT ผ่านการพัฒนาและสามารถดำเนินการพัฒนาครูโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาได้  
  2. ครูผู ้สอนสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น ้อย        
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาได้ 

กิจกรรม 

  1. คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 โรงเรียนปีงบประมาณ 2562 รวมกับโรงเรียนในโครงการ
ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 โรงเรียน รวมทั้งหมด 6 โรงเรียน     
 2. คัดเลือกและพัฒนาศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์สำหรับทำหน้าที่เป็น LN (Local Network) 
และ LT (Local Training)         
 3. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ      
 4. โรงเรียนในโครงการจัดทำแผนการบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับ
ประถมศึกษาระดับโรงเรียน และดำเนินการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
 5. นิเทศติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินการ 

  1. การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายท้องถิ ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ จังหวัดเชียงราย ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นที่เข้าร่วมอบรม  นายวัชรพงค์ โนทะนะ  วิทยากร
ท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมอบรม นายสุทิน  ท้าวขว้าง         
 2. การพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  
ระดบัประถมศึกษา          
     2.1  จำนวนโรงเรียนที่ดำเนินการ 6  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชานุบาล โรงเรียนบ้านดอน  
(ศรีเสริมกสิกร) โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร และ
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107         
  2.2  จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม 40 คน โดยเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 ของทุกโรงเรียนในโครงการปี งบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562      

 3. การนิเทศติดตามการดำเนินการนิเทศติดตามผลการอบรม ดำเนินการนิเทศติดตาม 2 ช่องทางได้แก่ 
   3.1  การนิเทศทางตรง  โดยกำหนดปฏิทินการนิเทศติดตามให้ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมแจ้ง
กำหนดวัน เวลา ในการจัดกิจกรรม แล้วศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เสริมพลังและสังเกตการสอนของครูตามกำหนดที่
แจ้ง (ดำเนินการได้ไม่ครอบคลุมครูผู้สอนทุกคน เลือกเฉพาะบางคนที่ต้องการรับการนิเทศ)  
  3.2. การนิเทศออนไลน์ ผ่านเครือข่ายที่สร้างขึ้น โดยให้ครูผู้สอนแชร์กิจกรรมที่ดำเนินการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเครือข่าย พร้อมทั้งส่งเอกสาร แนวทางการจัดกิจกรรม สื่อ ผ่านช่องทางเครือข่าย
ออนไลน์ 
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งบประมาณ  39,460  บาท 

ปัญหาอุปสรรค 
 1.  การเข้ารับการอบรมขยายผลของผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นและวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น ค่อนข้างล่าช้า 
ทำให้เหลือระยะเวลาในการดำเนินการขยายผลในระยะเวลาจำกัด ซึ่งเป็นช่วงใกล้ปิดงบประมาณหลายกิจกรรม
ต้องเร่งดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวจึงทำให้การขยายผลในระดับเขตพื้นที่ล่าช้าตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการ
จัดกิจกรรมในระดับห้องเรียนของครูผู้ร่วมโครงการ โดยในระดับประถมศึกษาต้องดำเนินกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุตาม
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งบางตัวชี้วัดครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไปแล้ว  
 2.  การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเกิดความล่าช้า ต้องรอความชัดเจนหลังผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น 
และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นผ่านการอบรมพัฒนา  
 3.  การพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกโรงเรียนเนื่องด้วยได้รับการจัดสรรงบประมาณเฉพาะโรงเรียนในโครงการ
จำนวน 6 โรงเรียนเท่านั้น 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ทุกโรงเรียนควรได้รับการขยายผลการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับ 

ประถมศึกษา โดยควรมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาให้ครอบคลุมกับทุกโรงเรียนเพ่ือต่อยอดกิจกรรม
จากระดับปฐมวัยซึ่งผ่านการพัฒนาครบทุกโรงเรียน 

2. ควรมีกิจกรรมการพัฒนาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
เพ่ือให้ครูสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมให้บรรลุตามตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ 

3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการ และปฏิทินการดำเนินการที่ชัดเจน และมีกรอบ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (Timeline) โดยให้มีความสัมพันธ์กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และปฏิทินการเปิด
ทำการเรียนการสอน และงบประมาณควรให้เพียงพอกับการขยายผลให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน 
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7.โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติปีการศึกษา 2561 
 

วัตถุประสงค ์           
 1. เพ่ือประเมินคุณภาพด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2561 
 2. เพื ่อประเมินความสามารถพื ้นฐานของผู ้เรียนระดับชาติ  (NT) นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3            
ปีการศึกษา 2561          
 3. เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาปลายปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
และปีท่ี 2 ด้วยข้อทดสอบมาตรฐานปลายปี        
 4. เพื ่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล การบันทึกผลการ เรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์     
School MIS และการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงกำหนด 
 

กิจกรรม            
 1.ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สำหรับประธาน
กลุ่มโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 ที่รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียน          
    2.ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
    3.ประเมินคุณภาพการศึกษาปลายปีนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
และปีที ่2 ด้วยข้อทดสอบมาตรฐานปลายปี        
    4.ประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2561            
    5.ประชุมปฏิบัติการครูงานทะเบียนและวัดผล พัฒนาระบบ งานทะเบียนและวัดผล การบันทึกผล   
การเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ School MIS และการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวง
กำหนด  
 

ผลการดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนระดับชาติ ประกอบด้วย ผลประเมินด้านการอ่านของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการประเมิน
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผลการประเมินด้วย
ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2  และมีข้อมูล
สารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561  
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้รับการประเมินคุณภาพด้านการอ่าน (RT) 
จำนวน 2,176 คน 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ได้รับการประเมินความสามารถพื้นฐาน ของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) จำนวน 2,174 คน  
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3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ปลายปีด้วยข้อทดสอบมาตรฐานปลายปี ดังนี้       
  3.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2,057 คน    
  3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2,139 คน    
  3.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2,193 คน    
  3.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน 561 คน    
  3.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    จำนวน 539 คน    
 4. ครูงานทะเบียนและวัดผลทุกโรงเรียน จำนวน 180 คน ได้รับการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล 
สามารถบันทึกผลการเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ School MIS และสามารถออกเอกสารหลักฐาน          
ทางการศึกษาท่ีกระทรวงกำหนดได้ถูกต้อง 

งบประมาณ  712,038  บาท 

5. ปัญหาและอุปสรรค 
  เนื ่องจากมีการเปลี ่ยนแปลงครูผ ู ้ร ับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลบ่อย ส่งผลให้การพัฒนาครู            
งานทะเบียนและวัดผลเป็นไปด้วยความยุ ่งยาก เพราะฐานความรู ้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมีไม่เท่ากัน        
บางโรงเรียนมอบให้ครูธุรการ หรือครูอัตราจ้างเป็นผู้รับผิดชอบงานทะเบียน ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีการโยกย้าย
สับเปลี่ยนโรงเรียนบ่อย 

6. ข้อเสนอแนะ 
  ควรแต่งตั้งครูวิชาการโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล 
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8. โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
วัตถุประสงค์            
 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน          
 2. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้แหล่งการเรียนรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น      
 3. นักเรียนมีการอ่านอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย      
 4. ครูบรรณารักษ์ หรือครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ หรือครูผู้สอนมีสมรรถนะใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และพัฒนาให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และมีทักษะการอ่านในระดับที่สูงข้ึน 

กิจกรรม            
 ๑. สำรวจความต้องการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        
ตามความต้องการของครูผู้สอนไปโรงเรียนในสังกัดทุกโรง       
 ๒. จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้โรงเรียนในสังกัด 
จำนวน ๓๐ โรงเรียน โดยใช้งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท      
 ๓. รณรงค์ ติดตามผลการดำเนินงาน โดยการจัดประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้
หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสร้างสื่อ นวัตกรรมประกอบการ     
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท       
 ๔. สรุป รายงานผลโครงการ 

ผลการดำเนินงาน 

๑. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ จำนวน ๓๐ โรงเรียน มีหนังสือ
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      
 ๒. ผู ้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ใน        
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีและสร้างสื่อ นวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
จำนวน ๒๗ คน           
 3. ครูบรรณารักษ์ ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามแนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ และพัฒนาให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และมีทักษะการอ่านในระดับที่สูงขึ้น      
  4. นักเรียนรู้จักและอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 5 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร มีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน 
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6. ครูบรรณารักษ์ หรือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ หรือครูผู้สอนที่เข้าร่วม
ประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี และสร้างสื่อ นวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทาง
ขับเคลื่อนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ และได้รับฟังการทบทวน
หลังจากจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้ว (After Action Review-AAR) จากครูผู้สอนในโรงเรียนที่จัดกิจกรรมได้เป็น
อย่างดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามศักยภาพของนักเรียนและตามบริบทของโรงเรียน   
 7. ครูบรรณารักษ์ หรือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ หรือครูผู้สอนสามารถสร้าง
สื่อ นวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได ้

งบประมาณ 95,000  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค           
 ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ สั่งซื ้อหนังสือพระราชนิพนธ์ไปยังมูลนิธิ    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้รับหนังสือจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ จัดสรรหนังสือให้โรงเรียน ๓๐ 
โรง วันที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ ่งโรงเรียนมีระยะเวลาในการ ใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีจัดกิจกรรมสั้นมาก (วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒) เพราะว่าจัด
ประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และสร้างสื่อ นวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
   ๒. โรงเรียนจำนวน ๓๐ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรหนังสือ มีหนังสื่อพระราชนิพนธ์เรื่องละ ๑ เล่ม 
จึงไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง  

 ข้อเสนอแนะ             
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี มากกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

 
 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้าง 
  2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่งหน้าที่ ให้มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
  3. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ความผูกพันในองค์กรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. เพ่ือมุ่งสร้างสรรค์บรรยากาศและจิตสำนึกให้กับบุคคลในองค์กรในการ ใฝ่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของตนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ( personal mastery ) 

กิจกรรม 
  อบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 320 คน 

ผลการดำเนินงาน 

  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน  เขต 1 และลูกจ้างจำนวน  320  คน มีการพัฒนาสมรรถนะ ด้านสุขภาพกายและจิตใจ     
เกิดการพัฒนางานในการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงาน 

งบประมาณ   108,400 บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 
 1. มีข้อจำกัดของงบประมาณในการดำเนินการ 
 2. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเข้ารับการอบรม 
 

ข้อเสนอแนะ 

 บุคลากรในสังกัด ควรให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว  
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2. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  
ศึกษา ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างศรัทธาความเชื่อถือในวิชาชีพ 
  2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดี และปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 

กิจกรรม 

  1. ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติตามโครงการต่าง ๆ ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนราชการอื่น  ๆ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
  2. มอบเกียรติบัตร วุฒิบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่รางวัล  ฯลฯ ให้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
   3. มอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู ้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน  114  ราย  
   4. มอบของที่ระลึกสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน  114  ราย 

 ผลการดำเนินงาน                       

           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,442 คน ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญและกำลังใจมีการพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    

งบประมาณ 59,500  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 

          1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขาดหลักและวิธีการเขียนผลงานที่ถูกต้อง 
ตามหลักวิชาการ 
          2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขาดความกระตือรือร้น และสนใจในการส่งผลงาน
เข้ารับการคัดเลือกฯ         
 

ข้อเสนอแนะ 
           1. ควรจัดให้มีโครงการอบรม ให้ความรู้หลักและวิธีการเขียนผลงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
           2. ควรสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ให้สนใจในการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกฯ  
 



 
35 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 

3. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ  
   
วัตถุประสงค ์
  1.  เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ 

2.  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น 
3.  เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
4.  เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ข้าราชการเกิดความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ให้บริการด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
กิจกรรม 

1.  จัดทำเอกสารระเบียบหลักเกณฑ์ แนวทางพิจารณาเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ 
2.  จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติและวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาแบบ ร้อยละ 
 

ผลการดำเนินงาน 

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่     
ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 175  คน  ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติและวิธีการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบร้อยละ 
 

งบประมาณ  29,250  บาท  
 

ปัญหาและอุปสรรค 

 สำนักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ.  แจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาล่าช้า และแนวปฏิบัติบางข้อยังไม่ชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 สพฐ.ควรมีคำอธิบายแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ชัดเจน  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นไปในแนวเดียวกัน 

 
   

 

 

 

 

 



 
36 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 

4. โครงการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีกำหนดและมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  
 2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งคำขอและผลการปฏิบัติงานได้รับการตรวจและ
ประเมินครบทุกราย          
 3. เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการจัดประชุมสรุปผลการประเมินฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ภายในระยะเวลา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

กิจกรรม 

1. จัดส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ไปให้กรรมการตรวจและประเมิน   
 2. ประสานกรรมการเพ่ือกำหนดวัน เวลาและสถานที่จัดประชุม    
 3.จัดทำหนังสือเชิญประชุมระเบียบวาระการประชุม,รายงานการประชุม       
 4.นำผลการประเมิน เสนอ คณะอนุกรรมการ / กรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน      
 5. เสนอผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ      
 6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงาน          
 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับผลการพิจารณา ดังนี้   
  1.1 อนุมัติให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 12 ราย    
  1.2 อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ จำนวน 50 ราย    
  1.3 ไม่อนุมัติ จำนวน   8 ราย       
 2. ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ได้รับการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2562 ครบทุกราย 

งบประมาณ  513,700   บาท 

ปัญหาและอุปสรรค          
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอ
ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด     
 2. ผู้เสนอขอรับการประเมินไม่เข้าใจในการจัดเอกสารผลงาน เพราะมีแบบประเมินหลายแบบ ทำให้ต้อง
เสียเวลาในการจัดเรียงเอกสาร         
 3.การเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่1 และด้านที่ 2 ล่าข้าเนื่องจากการจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่แน่นอน         
 4. มีความยุ่งยากในการประสานคณะกรรมการชุดที่ 2(ประเมินด้านที่ 3) เนื่องจากคณะกรรมการมาจาก
หลายหน่วยงาน มีเวลาว่างไม่ตรงกัน และอ่านผลงานของหลายเขต     
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไข         
 1. ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู ้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อให้มีความรู้         
ความเข้าใจในการเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ       
 2. ควรมีการจัดประชุมชี้แจง คณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 เพื่อจะได้ประเมิน
ให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันทุกเขต        
 3. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกเขต เพื่อจะได้มีความรู้ ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน        
 4. การปฏิบัติงานให้ไปตามภารกิจงานนั้น แม้ว่าจะมีบุคลากรจำนวนน้อย ก็ควรจัดบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานจึงจะทำให้งานมีประสิทธิภาพ    
 5. ด้านงบประมาณหากได้รับการจัดสรร หากได้รับการจัดสรรเร็วขึ้น ก็จะทำให้การดำเนินการเสร็จทัน
ตามเวลาที่กำหนด ไม่ล่วงเลยข้ามปีงบประมาณ 
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 

1.โครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 

 
วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของสถานศึกษาและเผยแพร่ผลงานของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน 

2. เพื่อจัดให้มีการประกวด แข่งขันความสามารถทางและวิชาชีพ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษา
ปฐมวัยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  3. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  เข้าร่วม
ประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค ณ จังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพของสถานศึกษาและเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน 

4. เพื่อจัดให้มีการประกวด แข่งขันความสามารถทางและวิชาชีพ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   การศึกษา
ปฐมวัย และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  5. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  เข้าร่วม
ประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค และระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา 

 
กิจกรรม 

-จัดแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน    สิงหาคม  -  กันยายน   2561  
-จัดกิจกรรมแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่  10- 11  ตุลาคม  2561 
- ตัวแทนที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 แต่ละกิจกรรม ไปแข่งขันระดับภาคและระดับชาติที่ จังหวัดพะเยา วันที่ 

21-23  ธันวาคม   2561 

ผลการดำเนินงาน 

  1.ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1   
จำนวน 19 กลุ่ม โรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันกิจกรรม ในระดับภาค และระดับชาติ
ต่อไป  

2.นักเรียน ครู ที่มีผลงานได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันและได้
แสดงความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับการประสบการณ์ตรง ในเวทีระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป 
 
งบประมาณ 324,560  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค              
 1. ปฏิทินการจัดงานมหกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ของทุกปี  อยู่ในห้วงระยะเวลาที่ใกล้  
สิ ้นปีงบประมาณ และต้องเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณบุคลากรครูในโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องเข้ารับการอบรม 
พัฒนา ตามโครงการ 
           2. การดำเนินการเตรียมงานแข่งขันงานมหกรรมวิชาการของทุก ๆ ปี  เขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถ
ดำเนินการแจ้งกิจกรรมให้โรงเรียนแต่เนิน ๆ ได้ เนื ่องจาก ต้องรอประกาศของ สพฐ. กำหนด และมีการ
ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การแข่งขันทุกปี  จึงทำให้ไม่สามารถจะวางแผนล่วงหน้าได้ชัดเจนและโรงเรียนอาจจะไม่มีเวลา
ได้ฝึกฝน ฝึกซ้อมนักเรียนให้ทันตามที่กำหนด           
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ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน เป็นโครงการต่อเนื่องที่ทาง

สพฐ. ต้องให้ทุกเขตพ้ืนที่จัด เป็นประจำทุก ๆ ปี  อยู่แล้ว อยากให้ สพฐ. แจ้งประกาศและเกณฑ์การแข่งขัน ตั้งแต่
เปิดภาคเรียน เพ่ือทาง สพป. จะได้วางแผนแจ้งโรงเรียนเตรียมการให้โรงเรียนได้เตรียมฝึกซ้อม นักเรียน  เนื่องจาก
ระยะเวลาปลายปีงบประมาณ ครูและบุคลากรเกือบทุกคนในโรงเรียนต้องเข้ารับการประชุม/อบรม ตามโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการเพื่อใช้จ่ายงบประมาณ จึงไม่มีเวลาพอที่มาฝึกซ้อมนักเรียนได้ทัน  และโครงการดังกล่าวเป็น
โครงการที ่ใช้บุคลากรครูเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จึงควรให้มีเวลาให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานได้มีเวลาเตรียมการไว้ล่วงหน้าสัก 3 เดือน 
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2. โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1                      

วัตถุประสงค ์            
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน 
(โรคอ้วน) และเกิดการพัฒนาการทางด้านทักษะกีฬาและทักษะด้านอารมณ์ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัย 
  2. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดหลักสูตรตรงเป้าหมายและป้องกันปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา            
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

กิจกรรม  
  1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ           
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
  3. วางแผนการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย โดยขอความร่วมมือและประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประธานกลุ่ม
โรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูพลศึกษา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  4. วางแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน (300,000. -บาท) และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 (100,000.-บาท)   
   5. ดำเนินงานตามแผนการจัดการแข่งขัน          
 6. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน  

 

ผลการดำเนินงาน 

  จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1,650 คน มีการพัฒนาทักษะกีฬาได้เต็มตามศักยภาพ 
และพัฒนาความสามารถในด้านกีฬา ให้เข้าร่วมแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

 

งบประมาณ  100,000  บาท 

ปัญหาอุปสรรค            
 ระยะเวลาในการจัดการแข่งขันเป็นช่วงที่มีอากาศร้อน ทำให้นักกีฬาได้รับบาดเจ็บในการวิ่งแข่งขัน 
เนื่องจากพ้ืนสนามลู่วิ่งร้อนนักกีฬาไม่สวมรองเท้าขณะวิ่ง จึงทำให้เท้ามีแผลถลอกได้รับบาดเจ็บ 

ข้อเสนอแนะ 

  ควรจัดแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวและควรจัดให้มีการแข่งขันทุกปี 
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3. โครงการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” 
 

วัตถุประสงค ์  
   1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองมีความถนัด  
  2. เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม  
  3. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด  
  4. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ 

กิจกรรม  
  1. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 – 20 พฤศจิกายน 2561  
   - ประชุมเตรียมการโดยเชิญหน่วยงาน สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางการคัดเลือก  
   - มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการคัดเลือก นักกีฬาแต่ละประเภท แต่ละรุ ่น ดังนี้  
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี มอบให้ สพป.น่าน เขต 1 และ สพป.น่าน เขต 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 
ปี มอบให้ สพม. 37 เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก  
   - แต่ละหน่วยงานดำเนินการคัดเลือกและประลองในแต่ละชนิดกีฬา  
   - วางแผนเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อรองรับงบประมาณจาก สพฐ.  
   - ประชาสัมพันธ์         
 2. วันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน 2561 คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งระดับภาค
ประเภทละ 1 ทีม จำนวน 6 ชนิดกีฬา โดย สพป.น่าน เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน   
 3. แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงาน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย  
  4. วันที่ 26 พฤศจิกายน  - 3 ธันวาคม 2561 ร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคเพื่อคัดเลือกนักกีฬาไปแข่ง
ระดับชาติ  
  5. วันที่ 10 – 15 ธันวาคม 2561 แข่งขันระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ ณ สนามกีฬาในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล  
  6. วันที่ 16 ธันวาคม 2561 แข่งขันระดับชาติรอบชิงชนะเลิศ 

ผลการดำเนินงาน 

  จังหวัดน่าน ได้ส่งนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ระดับภาคเหนือที่จังหวัด
สุโขทัย จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เซปัคตะกร้อ บาสเกตบอล และค ีตะมวยไทย 
จำนวนนักกีฬาทั้งสิ้น 248 คน ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน จำนวน 58 คน  

 ผลการแข่งขัน จังหวัดน่านได้แก่ นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ของจังหวัดน่านได้เป็นตัวแทน
ระดับภาคเหนือ ไปแข่งขันกีฬาระดับชาติ และได้ระดับรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันระดับชาติ 

งบประมาณ  260,000   บาท 
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ปัญหาอุปสรรค  
  การกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ชัดเจนในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้  
  1. เป้าหมาย ของนักเรียนที่จะเข้ามาร่วมการแข่งขัน ในการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นได้ประชาสัมพันธ์     
ให้นักเรียนทุกสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันได้ แต่เมื่อจังหวัดคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขัน ปรากฏว่าสังกัดเอกชน  
เบิกไม่ได้ ในส่วนนี้จังหวัด (สพฐ. มอบหมายให้ สพป.เขต 1 ทุกจังหวัดเป็นเจ้าภาพคัดเลือกและส่งตัวแทน        
ไปแข่งขัน) ต้องแก้ปัญหาในเรื่องการเบิกจ่ายทั้งหมด      

 2. งบประมาณ การดำเนินงานของ สพฐ. ไม่มีความชัดเจนตั้ งแต่เริ ่มโครงการ ไม่มีการวางแผน          
เรื ่องงบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงาน ซึ ่งได้มอบความรับผิดชอบให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1 ทุกจังหวัด ในการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่ง  สพฐ. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้จังหวัด
ละหนึ่งล้านบาท จังหวัดวางแผนการดำเนินงานตามตัวเลขที่คาดว่าจะได้รับ แต่ สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณเมื่อ
จังหวัดส่งนักกีฬาไปแข่งขันระดับภาคแล้ว ทำให้จังหวัดผิดพลาดในการบริหารงบประมาณท่ีมาจากความไม่ชัดเจน 
 3. ระยะเวลาดำเนินการ  กระชั้นชิดมาก ใช้เวลาในการคัดเลือกนักกีฬาในการไปแข่งขันเพียง 12 วัน 

ข้อเสนอแนะ  
  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเป็นโครงการที่ดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดำเนินการ     
เป็นประจำทุกปีการศึกษา หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นสมควรจะสนับสนุนให้จังหวัด   
จัดแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับชาติ ควรมีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนกว่าปีที่ผ่านมา จะได้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลคุ้มค่ากับการดำเนินงาน ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
43 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 

4. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
กิจกรรม 
  ๑.การประชุมคณะอนุกรรมการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 
  ๒.การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
  ๓.การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ และคณะกรรมการระดับอำเภอ 
  ๔.การเปิดงาน Open house โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ๕๗ โรงคุณภาพประจำตำบล ภาคเรียนละ 
๑ ครั้ง 

ผลการดำเนินงาน 

  ๑. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ จำนวน 
๕๗ โรงเรียน ใน ๕๗ ตำบล มีแผนพัฒนาคุณภาพฯ และได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
  ๒.  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑  
มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณ 60,460  บาท 

 

5.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 

วัตถุประสงค ์
          1. เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักจัดการกับอารมณ์ ความเครียด และ มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
          2. เพ่ือให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด 
  3. เพ่ือให้นักเรียน มีทักษะชีวิต และมีภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด 

กิจกรรม 1              
       การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จำนวน 50 โรงเรียนๆ ละ 6 คน เป็นเงิน 250,000   บาท     
โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น           
  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน  
  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน 

กิจกรรมที่ 2              
       ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาจำนวน 50โรงเรียนๆ ละ 3,000 บาท 
เป็นเงิน 150,000 บาท โดยจัดสรรให้สถานศึกษาขยายโอกาส  ทางการศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัย    
ยาเสพติด โรงเรียนละ 3,000 บาท 
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กิจกรรมที่ 3             
       จัดอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนจำนวน 1 ค่ายๆละ 80,000 บาทใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 
73,400 บาท คงเหลือส่งคืน จำนวน 6,600 บาท ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือ
จังหวัดน่าน 

กิจกรรมที่ 4             
       ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการในการขับเคลื ่อนการดำเนินงานยาเสพติด สารเสพติด/สถานศึกษาสีขาว           
ค่าล่วงเวลา (ปรับกิจกรรม เป็น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด เข้าสู่ระบบ
รายงานด้านยาเสพติดจังหวัด (NISPA) จำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเวที
วิชาการ สพป.น่าน เขต 1 
กิจกรรมที่ 5             
       รณรงค์เหล้า/บุหรี่ ประกวดกิจกรรมวาดภาพ ในหัวข้อ “การณรงค์ป้องกัน  สารเสพติด เหล้า บุหรี่” 
จำนวน 10,000 บาท  

กิจกรรมที่ 6             
      ค่านิเทศติดตามการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท 

ผลการดำเนินงาน 

  1.โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด จำนวน 179 แห่ง  มีการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่าง
เข้มแข็ง และยั่งยืน          
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา ที่จัดการ
เรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 50 แห่ง เพ่ือจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 3. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สามารถรายงานการ
ดำเนินงานด้านยาเสพติด สู่ระบบรายงานด้านยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ครบถ้วนทุกโรงเรียน 
 4. ผลการประกวดการตัดสินการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “การรณรงค์ป้องกันสารเสพติด เหล้า/บุหรี่” 
ซึ่งผลปรากฏ ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา          
  รางวัลชนะเลิศ ร.ร.บ้านฟ้า        
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ร.ร.บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)     
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2   ร.ร.บ้านน้ำลี      
  รางวัลชมเชย  ร.ร.บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)   

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        
  รางวัลชนะเลิศ  ร.ร.บ้านฟ้า       
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ร.ร.บ้านบ่อหอย     
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ร.ร.บ้านบ่อหอย     
  รางวัลชมเชย ร.ร.บ้านน้ำปาย   
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5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯดำเนินการประเมินผล
งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 ผลปรากฎ ดังนี้ 

ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ได้แก่       
  1. โรงเรียนบ้านบ่อหอย  อำเภอเวียงสา      
  2. โรงเรียนบ้านค้างอ้อย อำเภอนาหมื่น      
  3. โรงเรียนบ้านตอง อำเภอแม่จริม      
  4. โรงเรียนไตรธารวิทยา อำเภอเวียงสา      
  5. โรงเรียนบ้านครกคำ อำเภอเวียงสา      
  6. โรงเรียนบ้านน้ำลี อำเภอนาหมื่น      
  7. โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน อำเภอเวียงสา     
  8. โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง  อำเภอสันติสุข      
  9. โรงเรียนบ้านสาลีก อำเภอเวียงสา 

งบประมาณ 505,000  บาท 
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต   
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

โครงการที่ 1 การดำเนินงานจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์           
 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ครูและนักเรียน ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำขยะไปใช้  ประโยชน์
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า       
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในโรงเรียน   
 3. เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรบูรณาการ/หลักสูตรเพิ ่มเติมด้านขยะ โดยใช้          
แนวทางการจัดการขยะ          
 4. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การปฏิบัติ       
ที่ยั่งยืน 

กิจกรรมของโครงการ 
 1. จัดทำโครงการ/เสนอโครงการ 
 2. แจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมิน 
 4. ประชุมคณะกรรมการ/วางแผนออกประเมิน 
 5. ออกประเมินตามปฏิทิน 
 6. สรุปผลการประเมิน/ประกาศผลการประเมิน 
 
 ผลการดำเนินงาน          
 1. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีการบริหารจัดการขยะที่ดีมีประสิทธิภาพและครบวงจร  
 2. นักเรียนมีจิตสำนึกและรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 3. มีการขยายผลการคัดแยกขยะสู่ชุมชนเชิงปริมาณ      
 4. มีสถานศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกให้มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการขยะ จำนวน 10 โรงเรียน 

งบประมาณ  6,390  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 
  1. โรงเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างแท้จริง 
  2. นักเรียน/ครู ยังขาดวินัยในการจัดการขยะ 
 

ข้อเสนอแนะ 
  ควรให้โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะให้เกิดความยั่งยืน 
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2. โครงการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐาน 

วัตถุประสงค ์           
 1.  เพื่อพัฒนากิจกรรมการสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 1 จากผลการวิจัยชุมชนเป็นฐาน        
 2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่านโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน    

กิจกรรม            
 1.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลการวิจัยชุมชนสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์
ป่าน่านร่วมกับศูนย์บริการวิชากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการนำองค์ความรู้จากการวิจัยชุมชนสู่การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สร้างจิตสำนึก
รักษ์ป่าน่านของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1     
 3.จัดทำแอกสารกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 จากผลการวิจัยชุมชนเป็นฐาน        
 4. การนิเทศ ติดตาม          
 5. คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน กลุ่มโรงเรียนละ     
1 โรงเรียน           
 6. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน          
 1.  โรงเรียนในสังกัด จำนวน 17๔ โรงเรียน 2 สาขา รวม 17๖ โรงเรียน มีแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้เพื ่อสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน โดยนำแนวทางการจัดกิจกรรมที ่สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาน่านเขต ๑ จัดทำขึ้นไปใช้ในสถานศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
 2. โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน กลุ่มโรงเรียนละ 1 โรงเรียน 
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีจะดำเนินการเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 แต่ในขณะนี้โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ได้เข้าร ่วมนำเสนอผลงาน แลกเปลี ่ยนเร ียนรู้                 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการอนุรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชนขยายผล      
อย่างยั่งยืนได้รับรางวัลจำนวน ๕ โรงเรียน ดังนี้       
 - โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ ได้รับรางวัลเหรียญทองการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่ดี (BP) 
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learningเพ่ือพัฒนาจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน   
 - โรงเรียนบ้านหาดเค็ด ได้รับรางวัลเหรียญเงินการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่ดี (BP)  ด้านการพัฒนาการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน     
 - โรงเรียนบ้านป่าแลวหลวงวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่ดี (BP) ด้าน
การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learningเพ่ือพัฒนาจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน   
 - โรงเรียนบ้านก้อ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่ดี (BP) ด้านการพัฒนาการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน     
 - โรงเรียนริมฝั ่งน่านวิทยา ได้ร ับรางวัลเหรียญทองแดงการคัดเลือกผลงานการปฏิบัต ิท ี ่ด ี ( BP)                    
ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน 
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 3.ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการนำกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่านของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จากผลการวิจัยชุมชนเป็นฐานไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป โดยการทดลองใช้ของครูแกนนำทั้งหมด 64 คน ซึ่งนำแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก
รักษ์ป่าน่านทั้ง ๘ เรื่องไปทดลองใช้ก่อนนำปรับและขยายผลต่อให้ครูผู้สอนของทุกโรงเรียนในสังกัดในภาคเรียน  
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

งบประมาณ  23,400  บาท 
ปัญหาและอุปสรรค 

การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึก 
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑  ต้องตรวจสอบให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้จึงต้องใช้เวลาในการดำเนินการ 
ข้อเสนอแนะ 
         ๑. ควรมีการส่งเสริมพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่านโดยในแต่ละเรื่องขยายให้
ครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา 
        ๒. ควรนำกระบวนการวิจัยชุมชนเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนเพื่อนำมาสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่านในเรื่องอ่ืน ๆ  
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
โดยการมีส่วนร่วม 

 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพิสูจน์ว่าผลการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย  ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการ  
 2. เพื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือได้ ของข้อมูลทางการเงินและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่ามีความครบถ้วน 
ถูกต้อง สมเหตุสมผล          
 3. เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน/
โครงการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย    
ที่กำหนดไว้            
 4. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ
และเหมาะสม           
 5. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส  ป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยการให้ความ
เชื่อมั่น ให้คำปรึกษา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติที่ถูกต้อง     
 6. เพ่ือให้ฝ่ายบริหาร  ได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ ์
 
กิจกรรม 

งานด้านการตรวจสอบ 
     (1)  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 หน่วยรับตรวจ 

- ตรวจสอบการเงินการบัญชี  
         * การควบคุมเงินทดรองราชการ 
         * การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ตามเกณฑ์ของ 
                                            กรมบัญชีกลาง 

- ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย/ใบสำคัญ 
- ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 

    - สอบทานระบบการควบคุมภายใน 
     (2)  ระดับสถานศึกษา จำนวน 30  หน่วยรับตรวจ 
    - ตรวจสอบการเงินการบัญชี 

- ตรวจสอบเงินโครงการอาหารกลางวัน 
- ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
- ตรวจสอบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา 
- ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย/ใบสำคัญ 
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ผลการดำเนินงาน          
 1. ตรวจสอบการเงินการบัญชี ระบบGFMIS      
 2. ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย/ใบสำคัญ       
 3. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค         
 4.ตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษาจำนวน 30 แห่ง     
 5.ตรวจสอบเงินโครงการอาหารกลางวัน        
 6. ตรวจสอบเงินโครงการอาหารกลางวัน        
 7. ตรวจสอบเงินโครงการอาหารกลางวัน  
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน ได้คัดเลือกสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบทางด้านการเงินการบัญชีของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โรงเรียน  คือโรงเรียนบ้านหัวเมือง อำเภอนาน้อย และโรงเรียนบ้านธงหลวง 
อำเภอเมืองน่าน 

 การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ  เป็นไปตามที่กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด และได้สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือ ที่ ศธ 04080/3642 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562  

งบประมาณ  10,000  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 

 1. ขาดบุคลากรครบตามกรอบอัตรากำลัง ส่งผลทำให้ตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูง ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา      
 2. สถานศึกษาท่ีมีความเสี่ยงสูง   ต้องติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ ในปีงบประมาณถัดไป  

ข้อเสนอแนะ  

 ควรเพิ่มงบประมาณ โครงการของพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน  
ให้มากขึ้นกว่าเดิม  หากเทียบกับจำนวนหน่วยรับตรวจในระดับสถานศึกษา ที่มีความเสี่ยงสูงหรือกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูง  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลที่ดี มีความโปร่งใส  ป้องกันและต่อต้านการทุจริต  
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 2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การทบทวนแผนพัฒนาการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561-2564 และ      
    จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2562 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อขับเคลื่อน เชื่อมนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น เป้าหมายของความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
(พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน    สู่การปฏิบัติระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา
ด้วยแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจำปี และเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
กิจกรรม 
  1.แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

2.ประชุมสัมมนาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

3.รวบรวมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สพป.น่าน เขต 1 
4.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง/ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ 
5.ประชุมกลั่นกรอง/ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ 
6.แจ้งผลการตรวจสอบ/กลั่นกรองงบประมาณรายโครงการให้ผู้รับผิดชอบปรับปรุง แก้ไข  
7.ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อคัดเลือกโครงการ

บรรจุในแผนปฏิบัติการฯ สพป.น่าน เขต 1 
8.นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สพป.น่าน เขต 1 เพื่อขอความ

เห็นชอบต่อ กศจ. 
9.ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.น่าน เขต 1 เป็นเครื่องมือการ

ดำเนินการและบริหารงบประมาณ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
10.ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
11.กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
12.สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1   มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562 -
2564 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้อง  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ จุดเน้น นโยบาย 
เป้าหมายความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-25680)  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-
2579) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  เป็น
กรอบทิศทาง การดำเนินงาน และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา 

งบประมาณ  60,065  บาท 
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3. โครงการการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Conference) ระดับกลุ ่มโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่ 
    การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อจัดหาอุปกรณ์และติดตั้งระบบการประชุมทางไกล (Conference)  ให้กับกลุ่มโรงเรียน 18 กลุ่ม 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  
  2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มโรงเรียน มีความรู้ และสามารถดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบการ
ประชุมทางไกล (Conference) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
 3. เพื่อให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสถานศึกษาได้มีการติดต่อสื่อสารกัน
โดยมีทั้งภาพและเสียง เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้บริหารราชการได้อย่างรวดเร็ว รับข่าวสาร
ได้อย่างครบถ้วน  และสามารถเข้าร่วมทางไกลด้วยระบบประชุมการประชุมทางไกล (Conference)   
 

กิจกรรม 
1. มีการวางแผน กำหนดรายละเอียดของโครงการ                 
2.เสนอโครงการ/แต่งตั้งคณะทำงาน                
3.สำรวจอุปกรณ์ จัดหา ติดตั้งระบบกับกลุ่มโรงเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อม           
4.ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ และทดสอบกลุ่มโรงเรียนกับเขตพ้ืนที ่
5.กำกับ ติดตาม สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ผลการดำเนินงาน          
 1. กลุ ่มโรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์และติดตั ้งระบบการประชุมทางไกล (Conference) ที่ทันสมัย และ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนสามารถใช้งาน ดูแลระบบการประชุมทางไกล (Conference)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดภาพและเสียงของเขตพ้ืนที่ได ้     
  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 มีระบบการประชุมทางไกล (Conference)   
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
 3. สพป.น่าน เขต 1 ได้จัดประชุมทางไกล(Conference) ในปีงบประมาณ 2562 ได้  12 เรื่อง และ
ประหยัดงบประมาณของทางราชการ เป็นจำนวนเงิน  412,940 บาท    
 4. สนองนโยบายการที่ไม่ให้ครูต้องออกจากโรงเรียนซึ่งทิ้งเด็กไว้ในห้องเรียน      

งบประมาณ  25,000  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค          
 1. ด้านบุคลากรของกลุ่มโรงเรียนที่ยังขาดความชำนาญการในการติดตั้งระบบ เนื่องจากมีอุปกรณ์เชื่อมต่อ
หลายทาง ทำให้มีบางกลุ่มท่ียังรับสัญญาณ ไม่ได้ดีพอ      
 2. ด้านอินเทอร์เน็ตของกลุ่มโรงเรียนที่ยังไม่ค่อยมีความเสถียร อาจขาดหายเป็นบางครั้ง   
  

ข้อเสนอแนะ 
1. กลุ่มโรงเรียนควรหามีบุคลากรที่มีความชำนาญด้านนี้มาช่วยในการติดตั้งระบบ และช่วงที่มีการประชุม 

และจัดประชุมบ่อย ๆ เพื่อให้บุคลากรได้เกิดการเรียนรู้และฝึกทักษะการติดตั้งระบบ    
 2. กลุ่มโรงเรียนควรเลือกโรงเรียนที่ตั้งเป็นศูนย์ประชุม ให้มีความพร้อมเรื่องของสถานที่ และอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง             
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4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ฐานข้อมูล Big Data 

วัตถุประสงค์            
 1. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล Big Data ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือจัดทำระบบจัดเก็บฐานข้อมูล Big Data ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 ๓. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา   
 4. เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูล Big Data เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลส่วนกลาง 
กิจกรรม 
  1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  2. แต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการ และประชุมคณะทำงานเตรียมดำเนินงานตามโครงการ 

3 .จัดทำแผนและรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  Big Data   และจ้างเหมาในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  
4. ประชุมกับกลุ่มโรงเรียน 2 คนที่จะเก็บข้อมูลของโรงเรียน นำขึ้นสู่ระบบ Big Data และ Website 
5. ตรวจสอบข้อมูลและนำเข้าฐานข้อมูล Big Data เข้าเข้าสู่ระบบ Website เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

ผลการดำเนินงาน 

  สพป.น่าน เขต 1 ได้นำข้อมูลมาเชื่อมโยง จัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง Big Data   เพื่อให้สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ได้นำมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ได้ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นผ่านทางเว็บไซต์   http://bigdata.ednan1.go.th/        

 1. มีฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนจากโปรแกรมของส่วนกลางคือโปรแกรมระบบบริหาร
นักเรียนรายบุคคล (DMC)                     
 2. มีฐานข้อมูลบุคลากรที่สามารถเชื่อมโยงจากโปรแกรมระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร (EMIS) เพ่ือ
นำมาบริหารจัดการในระดับเขตพ้ืนที่                 
  3. มีผลการทดสอบ O-NET   NT   Las  Rt  

งบประมาณ  60,000  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค           
 1. เนื่องจากมีข้อมูลการบันทึกอย่างหลากหลายโปรแกรมทำให้โรงเรียน กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน   
 2. ขาดความกำกับ ดูแล ตรวจสอบความถูกต้องจากผู ้บริหาร สังเกตจากความถูกต้องของข้อมูล  
  3. โรงเรียนเปลี่ยนบุคลากรบ่อย (เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน) ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการส่งต่อของข้อมูล  
 
ข้อเสนอแนะ            
 1. การแก้ไขปัญหา  ส่วนกลางควรมีการให้ใช้ข้อมูลร่วมกัน ไม่เก็บข้อมูลอย่างหลากหลายโปรแกรม 
 2. ผู้บริหารควรใส่ใจในการที่เจ้าหน้าที่ธุรการกรอกข้อมูล มีการตรวจสอบ ดูแลกำกับ    
 3. โรงเรียนควรมีผู้รับผิดชอบ 2 คน ครู และเจ้าหน้าที่ธุรการ รับผิดชอบร่วมกัน 
 

 

 

http://bigdata.ednan1.go.th/
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 5. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก      

  
วัตถุประสงค ์           
  ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561    
  ๒.  เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เข้มแข็ง พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  

๓. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษา            
 ๔. เพ่ือให้สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกได้รับการรับรองคุณภาพ 
 

กิจกรรม 
  ๑. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางและเตรียมความพร้อม”การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่” 
  ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 ๓. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ด้วยโปรแกรมประมวลผลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา (Processing Educational 
Assurance System : PEAS nan1) 
 ๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ด้วยการซักซ้อม
การประเมิน (Mock Assessment)  
  ๕. การนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินและการติดตาม 
ให้ความช่วยเหลือแนะนำขณะรับการประเมินภายนอกรอบสี่ 
 

ผลการดำเนินงาน          
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากร  จำนวน ๑๒๙ โรง มีความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 2. โรงเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เข้มแข็ง พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสี่ 

 ๓. สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา    
ที่เป็นระบบ ครบองค์ประกอบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน     
  ๔.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างสำหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินและคัดเลือก
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรับโล่รางวัลโดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
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ปีการศึกษา 2562 

   - โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)           
   - โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)           
   - โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 

งบประมาณ  37,000  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ขาดงบประมาณในการพัฒนาต่อยอด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากขึ้นจะสามารถดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 6. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา             

 วัตถุประสงค ์
  ๑.เพื่อนิเทศการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการแนะนำ ช่วยเหลือ การดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด 
  ๒. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ด้วยกระบวนการนิเทศแบบบูรณาการ 
  ๓. เพื่อประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 

กิจกรรม 
  ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุมสร้างความเข้าใจกำหนดบทบาทหน้าที่และมอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบ 
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๑) 
  ๒. ประชุมปฏิบัติการวางแผนนิเทศบูรณาการและเตรียมจัดทำเอกสาร/สื่อ/คู่มือ/เครื่องมือการนิเทศตาม
กรอบการนิเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑) 
  ๓. จัดทำเอกสารสื่อ/คู่มือ/เครื่องมือนิเทศ ได้แก่ คู่มือนิเทศแบบบูรณาการฯ คู่มือนิเทศแบบถึงห้องเรียน 
คู่มือนิเทศภายในสถานศึกษา และแบบนิเทศบูรณาการฯ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) 
  ๔. ลงพ้ืนที่ปฏิบัติการนิเทศ ๑๐๐% จำนวน ๒ ระยะ 
    ๔.๑ ปฏิบัติการนิเทศระยะที่ ๑ (ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ – เดือนมกราคม ๒๕๖๒) 
   ๔.๒ ปฏิบัติการนิเทศระยะที่ ๒ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒) 
  ๕. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ (Focus Group) 
   ช่วงที่ ๑ ประชุมสะท้อนผลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 
   ช่วงที่ ๒ ประชุมสะท้อนผลเพื่อประเมินประสิทธิผลของงาน (เดือนกันยายน ๒๕๖๒) 
  ๖. คัดเลือก Best Practice กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา (เดือนกันยายน ๒๕๖๒) 
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  ๗. ประชุมสรุปผล วิเคราะห์และประมวลผลการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (เดือนกันยายน ๒๕๖๒) 
  ๘. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ (เดือนกันยายน ๒๕๖๒) 
   ๘.๑ รายงานผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินการ 
   ๘.๒ รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ/สิ้นสุดโครงการ 
   ๘.๓ รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา/ส่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ผลการดำเนินงาน 

  ๑.ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   - ด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
ตระหนัก ให้ความสำคัญ หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสม สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ครูมี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติในห้องเรียนที ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน       
ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 
   - การอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการ
อ่านออกเขียนได้ มีการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลและการสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน
ให้มีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามระดับชั้น มีระบบการนิเทศ ชี้แนะ ช่วยเหลือครูในการพัฒนาให้มี
จำนวนนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ลดลง จนเป็นโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ๑๐๐% 
   - การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครูมีการจัดทำหน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้และ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ที ่หลากหลาย เรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful learning) สร้างองค์ความรู ้ได้ มีความเข้าใจในตนเอง       
ใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สอดคล้องกับสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ และ
มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพในการเรียนรู้ตามระดับช่วงวัย มีการบันทึกผลหลังการจัดการเรยีนรู้ 
และนำผลไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนหรือใช้ประกอบการวิจัยในชั้นเรียน  โรงเรียนมีระบบนิเทศ
ภายใน ชี้แนะ ช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และ   
นำผลการนิเทศภายในไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหา 
   - การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV/DLIT โรงเรียนมีการติดตั้ง/ปรับชุดอุปกรณ์ได้ถูกต้องตาม
มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกห้องเรียน ครูมีและใช้คู่มือ ตลอดจนบันทึกผลหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนมีระบบนิเทศภายใน ชี ้แนะ ช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ 
DLTV/DLIT อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และนำผลการนิเทศภายในไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหา 
   - การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ ครูมีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่าง ๆ เช่น O-NET, NT, RT รวมทั้งผลการประเมินระดับชั้นเรยีน
และระดับสถานศึกษา ตลอดจนข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน นำไปวิเคราะห์เพื่อหาจุดพัฒนา รวมทั้งมีระบบนิเทศ
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ภายใน ชี้แนะ ช่วยเหลือโรงเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และนำผลการนิเทศภายใน   
ไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหา  
   - การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีการดำเนินงานได้ครบทุกองค์ประกอบของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดำเนินการโดยทุกโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและด้าน
ทรัพยากรอื่น รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ กำหนดกลยุทธ์ ศึกษาสภาพและ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน กำหนดมาตรฐานการศึกษา กรอบ/เกณฑ์/วิธีการประเมินและ
วิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา การจัดทำรายงานการประเมินตนเองและนำไปใช้ประโยชน์
อย่างเป็นระบบตามบริบทของแต่ละโรงเรียน มีระบบนิเทศภายใน ชี้แนะ ช่วยเหลือในการดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และนำผลการนิเทศไปใช้ในการพัฒนา มีรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของครู (SAR) ที่เป็นปัจจุบัน ครูมีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน ดำเนินการโดยมี
เป้าหมายเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการแก้ไขนักเรียนที่เรียนอ่อน
ให้เรียนทันเพ่ือน หรือเพ่ือพัฒนานักเรียนที่เรียนเก่งให้เก่งยิ่งขึ้น 
   - การจัดการเรียนรู้โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนสุจริต ฯลฯ โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการรองรับ มีการดำเนินงานและรายงานผลตามแผนงาน/โครงการ 
และมีการเชื่อมโยงโครงการให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 
  2. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาและระบบการนิเทศภายใน “การนิเทศ
ภายในโรงเรียนยุคใหม่ หัวใจห้องเรียนคุณภาพ” ที่เหมาะสมตามสภาพบริบท เช่น รูปแบบการนิเทศครูคู่ร่วม
พัฒนา (อนุบาล ๒ – ๓, ป. ๑ – ๒, ป. ๓ – ๔, ป. ๕ – ๖) รูปแบบการนิเทศครูช่วงชั้น (อนุบาล ๑ – ๓, ป. ๑ – ๓, 
ป. ๔ – ๖, ม. ๑ – ๓) รูปแบบการนิเทศระดับชั้น (อนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น) ในโรงเรียน    
ขนาดเล็ก และระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ สามารถขับเคลื ่อน         
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติได้อย่าง   
มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
 

งบประมาณ  79,000  บาท 
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7. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย กตปน.                 

 
วัตถุประสงค ์
  1. ร้อยละของโรงเรียนได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  และผ่านการ
ประเมินคุณภาพในระดับดี 

2. ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  ผ่านการประเมินคุณภาพในระดับดี 
 

กิจกรรม 
  กิจกรรมที่ 1 สร้างและพัฒนาเครื ่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ศึกษา
รายละเอียดมาตรฐาน กำหนดโครงสร้าง ออกแบบและสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ 
  กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาของคณะกรรมการ กตปน. ของเขตพื้นที่ จำนวน 9 คน คณะทำงานจำนวน 
18 คน  4 ครั้ง /ปีการศึกษา 
  กิจกรรมที่ 3 จัดทำเครื่องมือนิเทศติดตาม ก.ต.ป.น. พัฒนาและปรับปรุง 
  กิจกรรมที่ 4 ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ กตปน. ในการใช้เครื่องมือนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา และการดำเนินงานของโครงการ จำนวน 1 ครั้ง 
  กิจกรรมที่ 5 การลงพ้ืนที ่ติดตาม ตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูล การนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง) 
  กิจกรรมที่ 6 สรุปรายงานผล 
 

ผลการดำเนินงาน 

  1.โรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1  ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัด 
การศึกษา ครบทุกโรงเรียน โดยคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
  2.คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ   
ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำพาง โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 
โรงเรียนบ้านหาดเค็ด และโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่  
  3.คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา คณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม และช่วงที่ 2 ช่วงเดือน มิถุนายน  - สิงหาคม  
งบประมาณ 50,000  บาท   

ข้อเสนอแนะ 
         1. ควรนำผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจำปี เป็นฐานข้อมูลในการ วาง
แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ือวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป  
          2. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ควรมาจากหลากหลายกลุ่มงาน
เพ่ือให้ครอบคลุม และสามารถให้คำชี้แนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
         3. เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาควรมีการ try out ทุกปี เพื่อให้ 
เครื่องมือที่ได้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการบริหารจัดการของโรงเรียน รวมทั้งครอบคลุมนโยบายของ สพฐ.
และหรือของ สพป. 
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8. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี 2562   
 

วัตถุประสงค ์           
 1. เพื่อบุคลากรในสำนักงานและผู้บริหาร ครูมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน   
เขตสุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
 2. บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลและนำเสนอข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณชน
ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน          
 3. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตระหนัก
และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านและไม่ทนต่อ
การทุจริตคอรัปชั่น          
 4. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับการ
ส่งเสริมให้ได้รับการยึดถือให้ปฏิบัติตนอันที่จะมุ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเชื่อถือศรัทธา
ให้แก่ผู้รับบริการ 

กิจกรรม            
 1 กิจกรรมการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( ITA) อยู่ในระดับสูง        
 2. กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) และเพื่อบุคลากรในสังกัด มีการเข้าถึงช่องทางการสื่อสาร การร้องทุกข์ ร้องเรียน         

เว็บบอร์ดที่ติดต่อได้  ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 3. กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ปฏิเสธการรับของขวัญ ,การต่อต้านการทุจริต 

ผลการดำเนินงาน          
 ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีช่องทางการสื่อสาร การร้องทุกข์ ร้องเรียน 
เว็บบอร์ดที่ติดต่อได้  ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน  และสามารถ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆได้อย่างกว้างขวาง        
 ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสาร การ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน เว็บบอร์ดที่ติดต่อได้         
 ๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าใจสื่อประชาสัมพันธ์และสามารถนำไปปรับใช้ใน
การทำงานได ้           
 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เว็ปไซด์ในการพัฒนางานของตนเองหรือของ
หน่วยงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น         
 5. สพป.น่าน เขต 1 มีผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับสูงขึ้น   

งบประมาณ  210,000  บาท 
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ปัญหาและอุปสรรค          
 1.  การสร้างจิตสำนึกและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ ยังไม่ชัดเจนในเชิงการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 
 2.  บุคลากรบางคนไม่ให้ความสำคัญ และยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปราบการทุจริตที่เพียงพอ 
 3.  การมีส่วนร่วมของบุคลากร เช่นการสร้างความตระหนัก จิตสำนึก หรือการสร้างเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตยังขาดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
 4.  การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตลงสู่สถานศึกษาในสังกัดยังไม่ทั่วถึง ชัดเจนและเพียงพอ 

5.  ผู ้มีส่วนได้เสียภายนอกยังขาดความเข้าใจและตระหนักในด้านการให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามในระบบออนไลน์ ซึ่งมีผลต่อคะแนนการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ือ
ขับเคลื่อนให้หน่วยงานบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลร่วมกันดังนั้นจึงต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่จะ
สนับสนุนให้สามารถขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่นมีการให้ความรู้เรื่องประโยชน์ทับซ้อน การสร้าง
เครือข่าย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น รวมทั้งรณรงค์
เพ่ือส่งเสริมคนดีเพ่ือโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีกำหนดไว้  
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2. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธ ิภาพในการปฏิบ ัต ิราชการ ( KRS)  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

           ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

ผลคะแนนการดำเนินงาน ร้อยละ 96.81 ระดับคุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ประเมินผู้บริหาร คะแนน ร้อยละ ระดับ 
4.94917 4.82118 4.84038 96.81 คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
    ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ทั้งหมด จำนวน 5 นโยบาย  

ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.77  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

นโยบาย ระดับคุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษเพ่ือความมั่นคง 5.00 ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   4.44 ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

4.71 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   4.67 ดีเยี่ยม 
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.77 ดีเยี่ยม 
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4. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( ITA)    
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 

ผลการประเมินในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 90.92 รายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 

 

 
5. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ปีงบประมาณ 2562   

 ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1  

ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับดีเยี่ยม จำแนกรายมาตรฐาน ได้ดังนี้  

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ คะแนนที่ได้รับ คำอธิบายระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่
ความเป็นเลิศ 

5 66 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

4 39.5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 97.25 ดีเยี่ยม 

คะแนนรวม 3 มาตรฐาน 5 202.75 ดีเยี่ยม 
 

แบบ ตัวช้ีวัด คะแนน คะแนนรวม ITA 

IIT 

การปฏิบัติหน้าที่ 94.15 

90.92 

การใช้งบประมาณ 91.12 
การใช้อำนาจ 94.09 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 92.60 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 92.24 

EIT 
คุณภาพการดำเนินงาน 95.55 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.19 
การปรับปรุงการทำงาน 92.19 

OIT 
การเปิดเผยข้อมูล 96.75 
การป้องกันการทุจริต 79.91 
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6. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT , O-NET) ปีการศึกษา 2561  

         6.1 ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กับ ระดับ สพฐ. ปีการศึกษา 2561 

   

  

 

 

  
  

 

 6.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 – 2561 ค่าสถิติ
พ้ืนฐานระดับเขตพ้ืนที่ 

 

 

 6.3 เปรียบเทียบผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 – 2561       
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ที่ปรึกษา 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล / เขียน
รายงาน 

ออกแบบปก / รูปเล่ม 

 
 

คณะผู้จัดทำเอกสาร 

 

  

 
นายสมเร็จ  อุดแดง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ทุกท่าน 
 

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 

 

  

 
นางรุ่งทิพย์ สายมา  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางรัตนา ภูเขียว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
นางบุษบา ศรีวิชัยอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางจีราพร  ปิยศทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
ส.ต.ต.หญิงนุจิรา  ทาราทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ 
นายพิพัฒน์   หมื่นเป็ง  พนักงานธุรการ ส.4 
 

 

 

นางรุ่งทิพย์ สายมา  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 
 

 
นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 



 
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 

 


