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ส่วนที่  1 

ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 บทน ำ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นองค์กรทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ลงวันที่ 17  สิงหาคม พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 5  และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 8 และมาตรา 33 และ มาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553   
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีภารกิจในการบริหารและจัดการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา) ในส่วนที่ รับผิดชอบ
ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองน่าน อ าเภอเวียงสา อ าเภอนาน้อย อ าเภอนาหมื่น อ าเภอบ้านหลวง อ าเภอแม่จริม 
อ าเภอสันติสุข และอ าเภอภูเพียง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 188 โรงเรียน 3 สาขา (จัดการเรียนการสอน 
174 โรงเรียน 2 สาขา และไม่มีนักเรียน 14 โรงเรียน 1 สาขา) 
 

1.2  ที่ตั้งและอำณำเขต 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล 
ต ำบลดู่ใต้ อ ำเภอเมืองน่ำน จังหวัดน่ำน  มีอำณำเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ     ติดต่อกับ      อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน 
 ทิศใต้     ติดต่อกับ      อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ และอ ำเภอร้องกวำง จังหวัดแพร่ 
 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ     แขวงไชยบุรี สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     อ ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยำ 
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

1.3  โครงสร้ำงกำรบริหำร 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดโครงสร้างการบริหารงานในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออกเป็น  9 กลุ่ม และ 1 หน่วย  ได้แก่ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มกฎหมายและคดี และหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

              โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรภำยใน สพป.น่ำน เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม 

และประเมนิผล 

การจดัการศึกษา 

สพป. 

 

 

 

กลุ่มอ านวยการ 
 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารการเงนิและสินทรัพย์ 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 

 

กลุ่มพฒันาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

ก.ต.ป.น. 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

กรรมการสถานศึกษา 
1 
 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษา 
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

 
1.4  ข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

        1.4.1  ข้อมูลสถำนศึกษำ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
จ านวน 188 โรงเรียน 3 สาขา (จัดการเรียนการสอน 174 โรงเรียน 2 สาขา ไม่มีนักเรียน 14 โรงเรียน 1 สาขา) 
  
ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนโรงเรียนในสังกัด ปีกำรศึกษำ 2562  จ ำแนกตำมอ ำเภอ 
 
ที ่ อ าเภอ โรงเรียนในสังกัด จัดการเรียน

การสอน 
โรงเรียน
ขนาดเล็ก  

1-120 คน 

โรงเรียน
ขยาย

โอกาสทาง
การศึกษา 

โรงเรียนท่ี
เปิดสอน
ระดับ 

ก่อนประถม 

กลุ่ม
โรงเรียน ไม่มี 

นร. 
ประถม สาขา รวม 

1 เมืองน่าน 5 34 2 41 36 27+2 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+1 51 - 55 51 43 7 30 4 
6 นาหมื่น - 16 - 16 16 14 - 10 2 
7 สันติสุข 1 11 - 12 11 7 4 9 1 
8 ภูเพียง 2 15 - 17 15 13 4 13 2 

รวมทั้งสิ้น 15 174 2 191 176 139 42 128 18 
 

ที่มา :  งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2562 
 
หมำยเหตุ  โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน จ านวน 14 โรงเรียน 1 สาขา คือ 
อ าเภอเมืองน่าน     1. โรงเรียนบ้านศรีเกิด   2. โรงเรียนบ้านทรายทอง 
     3. โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน   4. โรงเรียนบ้านบ่อสวก 
  5. โรงเรียนบ้านสะเนียน 
อ าเภอแม่จริม  6. โรงเรียนมิตรมวลชน 
อ าเภอบ้านหลวง  7. โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห ์
อ าเภอนาน้อย  8. โรงเรียนบ้านห้วยจอย 
อ าเภอเวียงสา  9. โรงเรียนบ้านดอนไชย   10. โรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 
   11. โรงเรียนบ้านวังม่วง   12. โรงเรียนไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ 
อ าเภอสันติสุข      13. โรงเรยีนบ้านป่าอ้อย 
อ าเภอภูเพียง   14. โรงเรียนบ้านห้วยค า   15. โรงเรียนบ้านป่าสัก 
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

ตำรำงท่ี 2  จ ำนวนนักเรียนในสังกัด  จ ำแนกตำมระดับที่จัดกำรเรียนกำรสอน แยกเป็นรำยอ ำเภอ 
 

ที ่ อ าเภอ 

 

ระดับชั้น (คน) รวม
ทั้งสิ้น 

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
1 เมืองน่าน 155 473 576 727 688 704 709 727 716 158 159 180 5,972 
2 แม่จริม 0- 0 91 178 203 157 159 164 164 73 69 53 1,311 
3 บ้านหลวง 17 87 84 98 75 81 113 101 127 5 4 9 801 
4 นาน้อย 21 314 372 343 302 329 307 305 311 81 104 83 2,872 
5 เวียงสา 12 196 283 487 490 442 489 481 508 69 84 86 3,627 
6 นาหมื่น 2 109 108 139 111 111 125 108 119 0 0 0 932 
7 สันติสุข 2 61 97 147 139 127 149 138 127 36 52 53 1,128 
8 ภูเพียง 5 84 96 96 104 97 99 102 104 40 30 38 895 

รวมทั้งสิ้น 214 1,324 1,707 2,215 2,112 2,048 2,150 2,126 2,176 462 502 502 17,538 

 

ที่มา :  งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2562 
 

 1.4.2  ข้อมูลครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ตำรำงท่ี 3  จ ำนวนข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด จ ำแนกตำมสำยงำน/คุณวุฒิกำรศึกษำ 
 

ที ่ ชื่อต าแหน่ง 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

เอก โท ตรี ต่ ำกว่ำตรี รวม 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ - 1 - - 1 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 2 1 - - 3 
3 ศึกษานิเทศก์ - 16 1 - 17 
4 ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 131 12 - 144 

5 รองผู้อ านวยการโรงเรียน - 1 1 - 2 
6 คร ู 2 391 767 1 1,161 
7 พนักงานราชการ (ครู) - - 63 - 63 
8 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) - 25 24 1 50 

รวม 5 566 868 2 1,441 
 

ที่มา :  งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2562 
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

ตำรำงที่ 4  จ ำนวนข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำ บุคลำกรอ่ืน ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำแนกตำมอ ำเภอ 

 
อ าเภอ 

ข้าราชการครู อัตราจ้าง
(ชั่วคราว) 
ครู/อ่ืนๆ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ครูพี่เลีย้ง
เด็กพิการ 

อัตราจ้าง
ธุรการ รร. 
(ชั่วคราว) 

 
บุคลากร 

อื่น 

 
รวม ข้าราชการ 

คร ู
พนักงาน
ราชการ 

1. เมืองน่าน 380 11 10 12 15 36 - 464 
2. แม่จริม 111 9 4 3 8 13 - 148 
3. บ้านหลวง 56 2 5 2 3 7 - 75 
4. นาน้อย 215 14 9 7 10 28 - 283 
5. เวียงสา 307 10 17 20 16 52 - 422 
6. นาหมื่น 74 9 6 4 2 16 - 111 
7. สันติสุข 106 5 5 3 8 11 - 138 
8. ภูเพียง 86 3 7 5 6 15 - 122 
สพป.นา่น เขต 1 21 0 7 12 0 0 50 90 

 

รวมทั้งสิ้น 1,356 63 70 68 68 178 50 1,853 
 

ตำรำงที่ 5 จ ำนวนบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน เขต 1  จ ำแนกตำมต ำแหน่ง/วุฒิกำรศึกษำ 
 

                                                         

ที ่
 

ต าแหน่ง จ านวนผู้ด ารงต าแหน่ง / วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี >ปริญญาตรี รวม 

1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ - 1 - - 1 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 2 1 - - 3 
3 ศึกษานิเทศก์ - 17 - - 17 
4 นักจัดการงานทั่วไป - 2 1 - 3 
5 นักวิชาการศึกษา - 6 2 - 8 
6 นักประชาสัมพันธ์ - 2 - - 2 
7 นักทรัพยากรบุคคล - 5 5 - 10 
8 นักวิชาการเงินและบัญชี - 2 1 - 3 
9 นักวิชาการพัสดุ - - 1 - 1 
10 นักวิชาการตรวจสอบภายใน - 1 2 - 3 
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - 4 2 - 6 
12 นิติกร - 1 - - 1 
13 เจ้าพนักงานธุรการ - 2 7 1 10 
14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - - 2 - 2 
15 เจ้าพนักงานพัสดุ - - 1 - 1 

รวมทั้งสิ้น 2 44 24 1 71 
ที่มา :  งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ    ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2562 
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

ตำรำงท่ี 6  ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ประเภทนักเรียนเด็กปกติ  
               

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
          เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปีการศึกษา 2560 
 

 
ภำคปรนัย 

 
สพป. 

 
สพฐ. 

 
+ / - 

 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
 

 
+ / - 

 

ปีกำรศึกษำ 2560 
 

ปีกำรศึกษำ 2561 

ด้านภาษา 55.15 52.73 + 2.42 53.81 55.15 + 1.34 

ด้านคิดค านวณ 49.74 47.89 + 1.85 41.35 49.74 + 8.39 

ด้านเหตุผล 49.15 47.57 + 1.58 46.46 49.15 + 2.69 

ค่ำเฉลี่ยรวม 51.35 49.39 +  1.96 47.21 51.35 + 4.14 
 

 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561   
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปีการศึกษา 2560  

  

 
 
 
 
 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  

 + / - 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

 

 + / - 
สพป. สพฐ. ปี 2560 ปี 2561 

ภาษาไทย 58.85 54.61 + 4.24 48.57 58.85 + 10.28 

ภาษาอังกฤษ 39.52 35.47 + 4.05 36.00 39.52 + 3.52 

คณิตศาสตร์ 39.86 35.65 + 4.21 38.63 39.86 + 1.23 

วิทยาศาสตร์ 41.08 38.83 + 2.25 40.20 41.08 + 0.88 

เฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 44.83 41.14 + 3.69 40.85 44.83 + 3.98 
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561   
                               เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และปีการศึกษา 2560  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

 

 

 

 

 

+ / - 

 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
 

 

ระดับ 

กำรพัฒนำ 
สพป. ประเทศ ปี 2560 ปี 2561 

ภาษาไทย 53.42 54.42 - 1.00 46.37 53.42 + 7.05 

ภาษาอังกฤษ 26.01 29.45 - 3.44 27.66 26.01 - 1.65 

คณิตศาสตร์ 27.00 30.04 - 3.04 21.76 27.00 + 5.24 

วิทยาศาสตร์ 36.28 36.10 + 0.18 31.47 36.28 + 4.81 

ค่ำเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ 35.68 37.50 - 1.82 31.82 35.68 + 3.86 
 
 

ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ (ITA)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

-------------------------------- 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงาน (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เท่ากับ 90.92 จ าแนกตามดัชนี/ตัวชี้วัดในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 
 

แบบ ตัวช้ีวัด คะแนน คะแนนรวม ITA 
 
 

ITA 

การปฏิบัติหน้าที่ 94.15  
 
 
 

90.92 

การใช้งบประมาณ 91.12 
การใช้อ านาจ 94.09 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 92.60 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 92.24 

 
EIT 

คุณภาพการด าเนินงาน 95.55 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.19 
การปรับปรุงการท างาน 92.19 

 

OIT 
การเปิดเผยข้อมูล 96.75 
การป้องกันการทุจริต 79.91 

 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการด าเนินงาน 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ส่วนที่  2 
ทิศทางการด าเนินงาน 

------------------------ 
นโยบาย 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานก ากับ ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
ให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน ซึ่งมนีโยบายการด าเนินงานดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง 
ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทย  
มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ    
ในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนา
ยกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและและพัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชน      
ในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี 
เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยี
ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเ ทียมกัน 
โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 
 

 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง   
 

  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มี
ความพร้อมสามารถรองรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน
และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 

  มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน
แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิ งเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอื่น ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศใน
มิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการ
เพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง
และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 

 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 

  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนไทยในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ
มีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า
เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึง 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่
ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะ
น าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่ วนรวม มีความทันสมัย และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ 
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
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เป้าหมายของการจัดการศึกษา 
 

 ก าหนดไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) 
2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม  

(Equity) 
3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ  

(Quality) 
4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ 

เป้าหมาย (Efficiency) 
5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

(Relevancey) 
 

นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียม
สู่ศตวรรษที่ 21 
 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

หลักการ 

 1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต 
 2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาค
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ตามนโยบายประชารัฐ 
 

 ระดับก่อนอนุบาล 

 เน้นการประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ
และโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
 

 ระดับอนุบาล 
 เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ     
ที่ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิด ความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและ
ประเมินตนเอง 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 ระดับประถมศึกษา 
 มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลายหลายตามศักยภาพด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศคติท่ีถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 3. เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
 4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติและเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 
 5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 7. พัฒนาครูให้ความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)  
 8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  
 

 ระดับมัธยมศึกษา 
 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
 2. จัดการเรียนรู้หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬามืออาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
 

 ระดับอาชีวศึกษา  
 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาคหรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเองด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาในระดับทวิภาคี ได้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องส าหรับในการสร้างอาชีพ 
 4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตรสามารถมีงานท าด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับช่องทางในการสร้างอาชีพ 
 2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
 

 การขับเคลื่อน 
 1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
 3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
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 4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องของ
กฎหมายให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
 5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลังตามความ
ต้องจ าเป็นให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
 6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษามาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันกับหน่วย
จัดการศึกษา 
 7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอ้ือ 
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
 8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบายท าความเข้าใจ   
ที่ชัดเจนกับชุมชน 
 9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้
และทักษะในการด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 
 10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัดน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานใน
เชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือกระทรวง
ศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากท่ีก าหนด หากมีความสอดคล้อง
กับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัด ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตเป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 
 

 นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและ   
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

เป้าหมายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

      ๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม   

   2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
             ๓. ผู ้เร ียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ คิดริเริ ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู ้  มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่  ๒๑ มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๔. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่  
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

๕. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความรู้และจรรยาบรรณ      ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๗. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
มาตรการและแนวด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
       มาตรการที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการดังนี้ 
 1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
 1.2 สถานศึกษา 
   (1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาโดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนด 
 (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเ รียนรู้ ให้ผู้ เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

       มาตรการที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ความรุนแรง ทีม่ีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่ก าหนด 
 2.2 สถานศึกษา 
   (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ตลอดจน
รู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขหากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 
   (2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
   (3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
 มาตรการที่ 3 การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560-2579) กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ 
 1. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
 5. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลายในวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน 
 (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
 (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความปลอดภัย    
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสียงภัย 
 

  มาตรการที่ 4  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
 4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ในพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกับบริบท 
 (2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูง    
ในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 



16 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 (3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น จัดเวทีเสวนาการแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ 
 4.2 สถานศึกษา 
 (1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผล ที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดผู้เรียนกลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
 (2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยส าหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทย
ในชีวิตประจ าวัน 
 (3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ ความสนใจ  
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีแนวทางด าเนินการ 
ดังนี้  
  (1)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแววและรวบรวมเครื่องมือวัดแววจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการวัดแววความถนัดทางการเรียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนค้นหา
ตนเอง น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรงตาม
ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
 1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จ า นวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี 
การเบิกจ่ายและการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพ่ือกระจายอ านาจให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
 1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจและความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ 
 1.5 ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (2) สถานศึกษา 
       2.1 ด าเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและ
ความถนัดโดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นต้น โดยส่งเสริม
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ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning 
Platform) 
        2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขพลานามัยให้เป็นคน
ที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างการและจิตใจ 
        2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจและความถนัดเต็มตามศักยภาพ 
        2.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา เพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามความต้องการ 
และความถนัดของผู้เรียน 
       2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้ผู้ เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 
       2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตาม
สมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
        2.7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

  มาตรการที่ 1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 (2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
ผู้อ านวยการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
 1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
 

 มาตรการที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียน 

 2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       (2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
           (3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
           (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ 
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       (5) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผล
การด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  2.1.2 สถานศึกษา 
       (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งใน
และนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
                                    (2) จัดการเรียนรู้สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
           (3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน 
มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           (4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
           (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคไข้เจ็บ 
           (6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมี
ส่วนร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
       (7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.2.1 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
  (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้มีคุณลักษณะ 
       - เป็นไปตามหลักสูตร 
   - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   - มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ 
   - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
   - มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
  (2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 3 และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับ 
  (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้
เพ่ือการวางแผนชีวิต และวามแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
  (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสรรถนะ
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
  (5) ด าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 
  (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้ง
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 2.2.2 สถานศึกษา 
  (1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
  (2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะ
สหวิทยาการ (STEM Education) เช่น  
   - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
   - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
   - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
   - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผล และการหาความสัมพันธ์ 
  (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านการศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้  
การวามแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปสู่การปฏิบัติได้  
  (4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  
มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
  (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 
  (6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
  (7) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
  (8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง 
 2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
  2.3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรมให้มีคุณลักษณะ  
    - เป็นไปตามหลักสูตร  
    - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3   
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
    - มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
    - มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 
   (2) ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา                                     
ปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับ  
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   (3) ส่งเสริม สนับสนุนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้
เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
   (4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
   (5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้ง
จัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มี     
สุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
   (6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
  2.3.2 สถานศึกษา 
   (1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
   (2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 
(Independent Study : IS) 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
    - ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
    - ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    - ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
    - ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
    - ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
   (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ 
นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกก าลังกายและ
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ
ได้ตามความถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 
   (5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 
   (6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 
 2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
  (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
  (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
  (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) 
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  (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมให้สถานศึกษา น าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการและการเรียนรู้ 
  (6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครูและ
บุคลากรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
  (7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
  (8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี   
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  (9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่าย 
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
 3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดิโอและองค์ความรู้ประเภทต่าง  ๆหนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
   (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลอย่างเหมาะสมตามวัย 
   (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
  3.2 สถานศึกษา 
   (1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดิโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง  ๆหนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
   (2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้
ผ่านระบบดิจิทัล 
  4. การพฒันาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 
    (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู
วางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
    (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุนทุนการศึกษา   
ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 



22 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

    (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานติดตาม และประเมินผล
การผลิตครูอย่างเป็นระบบ 
   4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) 
เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
    (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จัดให้มีหลักสูตร และกรอบแนวทางในการพัฒนาครูที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
    (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
    (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนดที่เชื่อมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
    (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC)              

    (6) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะด้ำนกำรรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) 
กำรสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำที่ ๓ สอดคล้องกับ
ภำรกิจและหน้ำที่ของตน 

            (๗ )  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ส่งเสริม พัฒนำ และยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษของครูที่สอนภำษำอังกฤษ โดยใช้ระดับกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนภำษำ (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 

    (๘) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริมและพัฒนำครูให้สำมำรถออกแบบกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกำรวัดประเมินผลที่เน้น
ทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 

    (๙) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำน           เขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้ และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่มี          ควำม
แตกต่ำง (Differentiated Instruction) 

    (๑๐ )  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำน          
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดและประเมินผล  
กำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

            (๑๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริม และพัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนขนำดเล็ก      
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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    (๑๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำน   
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็น
พิเศษ ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร  

     (๑๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Online  
และแบบ Face - to - Face Training 

     (๑๔) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำน
เขตพื้นที ่กำรศึกษำ  ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตำม และประเมินประสิทธิภำพและประ เมิน
ประสิทธิผลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมมุ่งหมำย และหลักกำรจัดกำรศึกษำ
ข้อก ำหนดด้ำนคุณภำพ และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  

     (๑๕) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ น ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรครู      และ
บ ุคล ำกรทำ งก ำรศ ึกษำทั ้ง ร ะบบ  ตั ้ง แต ่ก ำ รจ ัดท ำ ฐ ำนข ้อม ูล คร ูแล ะบ ุค ล ำกรทำ งก ำรศ ึก ษ ำ  
จนถึงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้  

 ๑) พัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำครูผ่ำนระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ  

 ๒) พัฒนำหลักสูตร เนื้อหำดิจิทัล (Digital Content) ในสำขำที่ขำดแคลน เช่น 
กำรพัฒนำทักษะกำรคิดขั้นสูง  กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  และผู้เรียนที่มี 
ควำมแตกต่ำง เป็นต้น 

 ๓)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท 
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนระบบดิจิทัล 

 ๔)  พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล  ระบบบริหำรจัดกำรผู้บริหำร ครู และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ 

 ๕)  พัฒนำครูให้มีควำมช ำนำญในกำรสอนภำษำอังกฤษ และภำษำคอมพิวเตอร์ 
(Coding) 
 
  

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
 

  มาตรการที่ 1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๑.๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
         (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภำคเอกชน 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
         (๒) จัดท ำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ 
เพ่ือวำงแผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  
   ๑.๒ สถำนศึกษำ 
          (๑) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และภำคเอกชน วำงแผน 
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กำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่รับผิดชอบ 
         (๒) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องระดับ
พ้ืนที่ จัดท ำแผนกำรรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
         (๓) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท ำส ำมะโนประชำกรวัยเรียน (อำยุ ๐ - ๖ ปี) 
เพ่ือในไปใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ 
         (๔) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตำม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้ำถึงบริกำรกำรเรียนรู้
ได้อย่ำงทั่วถึงครบถ้วน 
                                     (๕) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           (๖) รว่มมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอำหำร อำหำรเสริม (นม) ให้ผูเ้รียนอย่ำงเพียงพอ 
มีคุณภำพ 
                   (๗) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ สนบัสนุนให้ผูเ้รียนที่อยู่ห่ำงไกล ได้เดินทำงไปเรียน
อย่ำงปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

มาตรการที่ ๒. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่   โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

 (๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
จัดท ำมำตรฐำนสถำนศึกษำให้มีคุณภำพในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ๑) มำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก ๒) มำตรฐำนด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๓) มำตรฐำนด้ำนระบบควำมปลอดภัยของ
สถำนศึกษำ ๔) มำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น กำรก ำหนดมำตรฐำนสถำนศึกษำ
ด้ำนต่ำง ๆ ดังกล่ำว ให้พิจำรณำตำมบริบทของสภำพทำงภูมิศำสตร์ ประเภทและขนำดของสถำนศึกษำเป็นส ำคัญ 

(๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำสถำนศึกษำระดับต ำบล ระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนำดเล็กและสถำนศึกษำ
ประเภทอ่ืน ให้มีคุณภำพและตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยเน้นสถำนศึกษำระดับต ำบล โรงเรียนขนำดเล็กในพื้นที่
ห่ำงไกล และโรงเรียนขนำดเล็กตำมโครงกำรพิเศษ  

(๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริม สนับสนุน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินสถำนศึกษำในทุกมิติ 

 

มาตรการที่ ๓. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท
อย่างเหมาะสม และเพียงพอ 

  เป็นมำตรกำรเพื่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงกำรบริกำร
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ  โดยกำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  

ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ อย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพข้อเท็จจริง  โดยค ำนึงถึง
ควำมจ ำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถำนศึกษำ จัดหำทุนกำรศึกษำ
เพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอื่นเป็นพิเศษ
ให้เหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็น
พิเศษ และจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร  และงบลงทุนให้สถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม 

และเพียงพอ  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
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 (๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ศึกษำ วิเครำะห์ ควำมเหมำะสมของงบประมำณในกำรสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถำนศึกษำ อย่ำงเหมำะสม 
และเพียงพอ สอดคล้องกับสถำนภำพและพ้ืนที่ 

 (๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำแผนงบประมำณกำรศึกษำอย่ำงอิสระ โดยรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบกำรจัดท ำแผนงบประมำณก่อนเสนอหน่วยงำนต้นสังกัด 

(๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประสำนควำมร่วมมือกับกองทุนควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพ่ือจัดสรรงบประมำณให้เด็กวัยเรียนกลุ่ม     
ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

(๔) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริม สนับสนุน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สนับสนุนกระบวนกำรจัดท ำแผนงบประมำณ และติดตำม 
ก ำกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพและมีควำมโปร่งใส 

 

มาตรการที่ ๔. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือ  
ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

 

   (๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 

(๒) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำทักษะ     
ด้ำนกำรรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

(๓) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำปรับปรุงพัฒนำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) ในกำรจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

(๔) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส ำหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ 
และมัธยมศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเองน ำไปสู่กำรสร้ำงกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(๕) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนำกำรสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) 
ส ำหรับครูอย่ำงเหมำะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
           (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Distance 
Learning Technology: DLT) 

นโยบายที่ ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                 โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑. จัดท ำ Road Map และแผนปฏิบัติกำรเพ่ือจัดแนวทำงกำรด ำเนินทำงกำรให้องค์ควำมรู้และ
สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๒. จัดท ำคู่มือและพัฒนำสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
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๓. จัดท ำเกณฑ์กำรประกวดโรงเรียนคำร์บอนต่ ำและชุมชนคำร์บอนต่ ำและพัฒนำวิทยำกร    
ให้ควำมรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคำร์บอนต่ ำ 

๔. พัฒนำวิเครำะห์แผนกำรจัดกำรเรียนและจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ในเรื่องกำรผลิตและบริโภค
ที่เป็นกับสิ่งแวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษำ และพัฒนำ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศกำรเก็บข้อมูลกำรลดก๊ำซที่มีผลต่อปรำกฏกำรณ์ภำวะเรือนกระจก เช่น 
คำร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบกำรเปรียบเทียบและกำรลดกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถำนศึกษำสู่ชุมชน 

๕. จัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญในกำรจัดท ำ Road Map เป็นที่ปรึกษำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
โรงเรียนคำร์บอนต่ ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ ำ 

๖. พัฒนำต่อยอดและขยำยผลศูนย์กำรเรียนรู ้ลดใช้พลังงำน กำรจัดกำรขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน ๖ ศูนย์ ๔ ภูมิภำค 

๗. พัฒนำเครื่องมือ และ กระบวนกำรให้ควำมรู้และแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ กิจกรรม 
เรื่องกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน ๖ ภูมิภำค 

๘.  จัดสรรงบประมำณด ำเนินกำรตำม Road map และแผนปฏิบัติกำร ๒๕๕ เขต เพ่ือ
ด ำเนินกำรต่อยอดขยำยควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน 

๙. สนับสนุน ส่ ง เสริม พัฒนำกระบวนกำรรณรงค์ ให้มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อมและยกระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ต้นแบบ ๒๒๕ เขต และสถำนศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนสีเขียวและสถำนศึกษำท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

๑๐. พัฒนำ ยกระดับสถำนศึกษำน ำร่องขยำยผล ส่งสถำนศึกษำต้นแบบด้ำนกำรพัฒนำ     
ด้ำนกำรผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น กำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ ๕ และผลิตภัณฑ์
ที่มีฉลำกและสัญลักษณ์เบอร์ ๕ เพ่ือลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและลดปริมำณขยะในส ำนักงำนและ
สถำนศึกษำ 

๑๑. ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อนวัตกรรม และบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
เรื่องกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ  

๑๒. ขยำยผลผ่ำนระบบ DLTV ส่งเสริมควำมรู้ เรื่อง กำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมต่อควำมปลอดภัย และสุขภำพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดี  
และกำรเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลำกที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๑๓. พัฒนำนวัตกรรมโดยใช้กระบวนกำร BBL/PLC และ Decision – Making กำรน ำขยะ   
มำใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงำนและลดประมำณขยะ กำรบ ำบัดน้ ำเสีย  ลดกำรใช้เผำและลดใช้
สำรเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๔. ขยำยผลจำกโรงเรียนคำร์บอนต่ ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้ำนพลังงำน กำรจัดกำรขยะและน้ ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑๕. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษำ เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้โรงงำน
อุตสำหกรรม กำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงำนส่งเสริมกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้และจัดท ำโครงงำนด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑๖. ส่งเสริมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้อำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ  จัดค่ำย
เยำวชนวัยซนลดคำร์บอนเพ่ือโลก  ประกวดชุมชนต้นแบบที่น ำควำมรู้จำกโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ     
ปลอดขยะ ปลอดสำรพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อย ๒,๐๐๐ ชุมชน 
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   ๑๗. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ  
ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

นโยบายที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

 

มาตรการที่ ๑. ให้สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
 

       เป็นมำตรกำรกระจำยอ ำนำจให้สถำนศึกษำ หรือกลุ่มสถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำร
บริหำรและจัดกำรศึกษำครอบคลุม ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป โดยด ำเนินกำรเป็นรำยสถำนศึกษำหรือกลุ่มสถำนศึกษำ อำจด ำเนินกำร
เป็นรำยด้ำนหรือทุกด้ำนได้  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

  (๑) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ศึกษา วิ เคราะห์  หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่  อ านาจ และโครงสร้างการก ากับดูแลของสถานศึกษา  
หรือกลุ่มสถานศึกษา 

  (๒) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ หน้าที่และอ านาจ องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา   
การเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือของกลุ่มสถานศึกษา โดยให้
ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายและ
ความแตกต่างของสถานศึกษารวมถึงความต้องการและข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่ 

  (๓) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เ พ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน 
ด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือมิให้งานดังกล่าวเป็นภาร ะที่        
เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

  (๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา หรือ
กลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
        (๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
แผนปฏิบัติการและด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารจัดการศึกษา 
         (๖) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน 
การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
  (๗) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรยีนรูต้ลอดชีวติของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
  (๘) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
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  (๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดอบรม 
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ 
   (๑๑) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจให้อย่างเป็นอิสระในการบริหาร
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้าน
หรือทุกด้านได้ 

  (๑๒) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  

 

มาตรการที่ ๒. พัฒนาส านักงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงาน 
มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

  เป็นมำตรกำรในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนทั้งระดับส ำนักงำน
ส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ให้เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย  พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหำรจัดกำรตำมหลัก
ธรรมำภิบำล เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม เพ่ือให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำ 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ ปรับปรุง และพัฒนำส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ให้เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย มีหน้ำที่ สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลสถำนศึกษำ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
ที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ใช้
ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนตำมหลักกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ส ำนักงำนส่วนกลำง และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรงำน 

(๔) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน (Area-based 
Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ “CLUSTERs” 

(๕) ส่งเสริม กำรมีส่วนร่วม จัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่ 
(๖) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย  เช่น 

เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(๗) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร 

ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและพ้ืนที่ 
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
(๙) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
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มาตรการที่ ๓. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 

  เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการปฏิรูปการคลังโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง  ลด
ความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่
ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไป
ยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณอุดหนุน
ผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง  

(๒) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณอุดหนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำโดยตรง  

(๓) พัฒนำและประยุกต์ใช้ ระบบไบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในกำรพิสูจน์ตัวตนของ
ผู้เรียน เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรจัดสรรงบประมำณ โดยจะท ำกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล กับ
กระทรวงมหำดไทย  
                           (๔) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่าน
ระบบธนาคาร 

  มาตรการที่ ๔. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างาน
ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology)  เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ 
และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และ
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ 
ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติง านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันทั้งองค์กร โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

(๑) ศึกษำ วิเครำะห์ น ำ Cloud  Technology มำให้บริกำรหน่วยงำนในสังกัดทุกระดับ
ทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS 

(๒) ศึกษำ วิเครำะห์ น ำ Big Data Technology มำใช้ในกำรเชื่อมโยงข้อมูลของ
นักเรียนในฐำนข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อน ำมำวิเครำะห์ คุณภำพของผู้เรียนในมิติต่ำง ๆ 

(๓) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ ด้ำนบริหำร   
จัดกำรศึกษำทั้งระบบพร้อมให้บริกำร (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ 
ทั้งภำยในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลำงส ำหรับใช้ในกำรพิสูจน์ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับกำรท ำงำน
ร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่ำง ๆ 
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(๔) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลทรัพยำกรมนุษย์ด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่สำมำรถเชื่อมโยง 
และบูรณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงกระทรวง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลรำยบุคคลที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรพัฒนำตนเอง สุขภำพและกำรพัฒนำอำชีพในตลอดช่วงชีวิต          
เป็นฐำนข้อมูลกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภำพบุคคลของประเทศ น ำไปสู่กำรตัดสินใจระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติ 

(๕) พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรงำน เชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำครู เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพ ตลอดจนพัฒนำ ระบบข้อมูลสำรสนเทศของผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำนที่สำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง น ำไปสู่กำรพัฒนำฐำนข้อมูลประชำกรด้ำนกำรศึกษำของ
ประเทศ 

 
 

เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดน่าน 
 

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2562-2565) 
 

  “คนน่านได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดีมีความสุข พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
  
เป้าหมาย 
 1)  คนน่านได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
 2)  สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
 3)  คนน่านได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมีอาชีพ  
มีงานท า เป็นคนดีและมีความสุข  
 4)  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน 
 5)  สถานศึกษามีการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 สู่ห้องเรียน  
 6)  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
 

จุดเน้นการพัฒนา  
 

จุดเน้นที่ 1  ด้านความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
      1.1 คนน่านมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความจงรักภักดี ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      1.2 สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่สูง ได้รับการสนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทความต้องการเพ่ิมขึ้น  
      1.3 คนน่าน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ  
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จุดเน้นที่ 2  ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
               ของประเทศ             
     2.1 สถานศึกษามีการผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีทักษะอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในจังหวัดน่านและสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2.2  สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
     2.3 ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ได้งานท า 
 

 จุดเน้นที่ 3 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     3.1 คนน่านมีทักษะความรู้ความสามารถ สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
     3.2 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรที่เสริมสร้าง
การสืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน 
     3.3 หน่วยงานทางการศึกษามีการพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
     3.4 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้
มีคุณภาพมาตรฐาน 
     3.5 หน่วยงานทางการศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

จุดเน้นที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
      4.1 คนน่านได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      4.2 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้กับคนทุกช่วงวัย 
      4.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้ 
  

จุดเน้นที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและน้อมน าแนวคิด  
               ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      5.1 สถานศึกษามีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรูเ้กี่ยวกบัแนวคิดตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษา 
      5.2 สถานศึกษามีการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      5.3 คนน่านได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และการน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 

จุดเน้นที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

     6.1 หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
     6.2 หน่วยงานทางการศึกษามีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     6.3 หน่วยงานทางการศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ทิศทางการพัฒนาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ปี 2563-2565  ซึ่งได้
ก าหนดทิศทางการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 

 “ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานประเพณีวิถีคนน่าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยืนนาน 
ร่วมกันสาน พอเพียง อย่างยั่งยืน”  
 

พันธกิจ  
 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
 2. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีชีวิตคนน่านและเสริมสร้างคุณธรรม จิตส านึกในความเป็นไทย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  ๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

เป้าหมาย  
 

  ๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  
มีคุณภาพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีคุณภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีชีวิตคนน่าน 
  ๔. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส าหรับผู้เรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  ๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม 
 

นโยบาย 
 

   นโยบายที่ ๑.  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
  นโยบายที่ ๒.  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ ๓.  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ ๔.  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  นโยบายที่ ๕.  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  นโยบายที่ ๖.  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีน่าน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
6. ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

และสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามจุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบาย/กลยุทธ์  
 

จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีน่าน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี 

ของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และ   
ภัยพิบัติต่าง ๆ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเฉพาะกลุ่มชาตพิันธ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พืน้ที่สงูและชายแดนได้รับการบริการด้านการศึกษาและมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทพื้นที่ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น  

(IS : Independent Study) ** โรงเรียนเครือข่ายจ านวน 18 โรงเรียน (กลุ่มโรงเรียนละ 1 โรง) 
9. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
11 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเปน็พิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านตา่ง ๆ  

อาทิ ดนตรี กีฬา ศลิปะ และเทคโนโลยี เป็นตน้ 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
12. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
13. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และ

พร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติ 
15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8c) 
16. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีคุณภาพและผ่านการประเมินมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย) 
17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา (ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา) สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

จัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล) 
18. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน 

ได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 อย่างน้อย 1 ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
19. ร้อยละ 100 ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER Center) ประจ าอ าเภอ จัดกิจกรรม

วิชาการพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ให้แก่โรงเรียนในเครือข่าย 
20. ร้อยละ 85 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้รับความร่วมมือจาก 

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER Center) ประจ าอ าเภอในการส่งเสริมและสนับสนุน 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นตัวกลางประสาน 
21. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ

สื่อสารภาษาท่ี 3 ตามเกณฑ์ที่เขตพ้ืนที่ศึกษาก าหนด 
22. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ และผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน  

(Reading Literacy) (ประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ , ประถมศึกษาปีที่ 2-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง) 
23. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนระดับประถมศึกษามีความสามารถด้านคิดเลขเป็นตามเกณฑ์ 
24. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและอ่านหนังสือต่อปีตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด 
25. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ 

ที่ก าหนดมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ 3 
26. ผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละ

วิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ 3 
27. โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
28. ร้อยละ 65 ของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ

และการมีงานท าตามความถนัดและความต้องการของตนเองมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของประเทศวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

29. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต เช่น ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 

ที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

30. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสุขภาวะที่ดี ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

31. ร้อยละ 80 ของครูมีการเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนเป็น Coach ผู้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการเรียนรู้ 

32. ร้อยละ 85 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือส่งเสริม
ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็นและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
33. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

มีคุณภาพและเสมอภาค 
34. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงตามบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
35. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
36. ร้อยละ 100 ของครูที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
37. ร้อยละ 100 ของครูในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
38. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใน สพป.น่าน เขต 1 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 

39. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียน และเป็นเครื่องมือ 

ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
40. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา มีข้อมูลที่

เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ มีโครงข่ายสื่อสาร โทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อโครงข่าย
อินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

41. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ ทักษะชีวติและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

42. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา มีการประสานข้อมูลกับ
สถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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43. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ได้รับ 
ความช่วยเหลือในระบบคุ้มครองนักเรียน  

44. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์และน ามาใช้ในวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

จุดเน้นยุทธศาสตร์ /นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
45. ร้อยละ 100 ขอสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม 

จริยธรรมและน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน 
46. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทุกระดับมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
47. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 

และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน                   
48. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ 

49. ร้อยละ 100 ของนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลในโรงเรียน ชุมชน 

50. ร้อยละ 80 ของนักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซค์ในการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 

51. ร้อยละ 60 ของครูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานด้านวิจัย 

ด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

52. ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
จัดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

53. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

54. ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรและสถานที่ ให้เป็น
ส านักงานและสถานศึกษาสีเขียวต้นแบบ 

55. ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

56. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุ
รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 

57. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่น าหลักสูตรรักษ์ป่าน่านสู่การปฏิบัติและจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
58. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
59. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี 

ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
60. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 

เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกต าบล 
61. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  

(Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 
62. ร้อยละ 100 ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
63. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษาก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
64. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &  Transparency Assessment : ITA) ระดับดีข้ึนไป 
65. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ วิชาการ 

ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
66. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง

ข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big DATA) 
67. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
68. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
69. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน 

จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 3 
การบริหารงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ส่วนที่ 3 
การบริหารงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม 

------------------- 
  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ได้วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2563 และแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดน่าน และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2563 เพ่ือบริหารจัดการส านักงาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพปัญหา ความต้องการ   
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ในกรอบวงเงินงบประมาณ  6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) ดังนี้ 
 1.  จัดสรรงบประมาณส าหรับบริหารส านักงาน (งบประจ า)      จ านวน  3,700,000  บาท 
        1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ     จ านวน   2,440,000 บาท 
  1.2 ค่าสาธารณูปโภค                    จ านวน  1,260,000 บาท 
      2.  จัดสรรส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
                      /สภาพปัญหาของเขตพ้ืนที่                           จ านวน  2,300,000  บาท 
       

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ปรากฏตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

2.1  จัดสรรจัดสรรงบประมาณส าหรับบริหารส านักงาน (งบประจ า)    
        จ านวน  3,700,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้ 
 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ 

ค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

รวม 

1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 50,000 - 50,000 

2 ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะไปราชการ 500,000 - 500,000 
3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 30,000 - 30,000 
4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 - 30,000 
5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 - 50,000 
6 ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง 200,000 - 200,000 
7 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย 1,000 - 1,000 

8 ค่าวัสดุส านักงาน 300,000 - 300,000 
9 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 300,000 - 300,000 
10 ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 50,000 - 50,000 
11 ค่าถ่ายเอกสาร 5,000 - 5,000 

12 ค่าน้ าดื่ม 30,000 - 30,000 
13 ค่าอาหารท านอกเวลาราชการ 100,000 - 100,000 
14 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมราชการ 200,000 - 200,000 
15 ค่าจ้างบุคลากร 360,000 - 360,000 
16 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการกรณีเร่งด่วน 234,000 - 234,000 

17 ค่าไฟฟ้า - 900,000 900,000 
18 ค่าน้ าประปา - 100,000 100,000 
19 ค่าโทรศัพท์ - 140,000 140,000 
20 ค่าไปรษณีย์โทรเลข - 120,000 120,000 

รวม 2,440,000 1,260,000 3,700,000 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

2.2  จัดสรรส าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์/ตัวชี้วัด/สภาพปัญหาของเขตพื้นที่   
        จ านวน  2,300,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
   

ที ่ รายละเอียด งบประมาณ 

1. กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
               สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีน่าน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

25,000 

2. กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                ของประเทศ 

736,860 

3. กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 824,090 

4. กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 55,000 

5. กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
                สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ 
                ทุกภาคส่วน 

70,000 

6. กลยุทธ์ที่ 6  ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของส านักงาน 
                เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 

589,050 

 
      โดยมีโครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ปรากฏตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรม 
                ประเพณีวิถีน่าน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 

ที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สนอง 
ตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 
รับผิดชอบ 

1. น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 

25,000 5 นิเทศฯ 

2. ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน 
(งบ สพฐ. จ านวนเงิน 54,000 บาท) 

- 1 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
(งบ สพฐ. จ านวนเงิน 400,000 บาท) 

- 2 , 6 , 62 
, 64 

อ านวยการ/ 
นิเทศฯ /

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

4. เสริมสร้างทักษะชีวิต ปลูกพลัง kid พิชิตปัญหา 
(งบ สพฐ. จ านวนเงิน 80,000 บาท) 

- 3 , 4 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

รวม 25,000   
 



43 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

 

ที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สนอง 
ตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 
รับผิดชอบ 

5. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
 

391,860 7 , 11 นิเทศฯ 

6. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 200,000 7 , 11 นิเทศฯ 
7. พัฒนาบุคลากรสู่การประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตามแนว PISA 
40,000 9 นิเทศฯ 

8. แข่งขันตอบค าถามจากหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน 

5,000 10 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

9. แข่งขันกรีฑานักเรียนสังกัด สพป.น่าน เขต 1 
(งบประมาณจาก อบจ. จ านวนเงิน 300,000 บาท 
และ สพป.น่าน เขต 1 จ านวนเงิน 100,000 บาท) 

100,000 11 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

10. กิจกรรมสร้างเครือข่ายสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS : 
Independent Study) 

- 8 นิเทศฯ 

รวม 736,860   

 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

 

ที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สนอง 
ตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 
รับผิดชอบ 

11. ส่งเสริมและพัฒนาการน าหลักสูตรสถานศึกษา 
สู่การปฏิบัติ 
 

72,000 14 , 15 , 16 
, 17 

นิเทศฯ 

12. เสริมสร้างศักยภาพครูสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและภาษาที่ 3 

40,000 18 , 19 , 20 
, 21 

นิเทศฯ 

13. พัฒนาครูจัดการเรียนรู้ คิดเลขเป็น 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

20,000 11 , 23 นิเทศฯ 

14. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียน
เป็นฐาน 

275,000 11 , 12 , 13 
,25 , 26 , 27 

นิเทศฯ 

15. ประเมินสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนบรรจุใหม่ 50,000 32 , 63 นิเทศฯ 
16. ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
48,000 32 บุคคล 

17. ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

60,000 32 พัฒนาครูฯ 

18. สร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตาม 
เบื้องพระยุคลบาทสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

31,190 32 พัฒนาครู 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

ที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สนอง 
ตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 
รับผิดชอบ 

19. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2561 
สู่การปฏิบัติจริงตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน 

40,000 12 , 13 นิเทศฯ 

20. ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต าแหน่งครูให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ที่สูงชึ้นตามหลักเกณฑ์ (ว.21/2560) 

15,000 32 บุคคล 

21. พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
ลูกจ้างและยกย่องเชิดชูเกียรติ สพป.นา่น เขต 1 

152,900 32 พัฒนาครูฯ 

22. กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้วยกระบวนการ Active Learning 

- 21 นิเทศฯ 

23. พัฒนาการอ่าน การเขียนและการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) (งบ สพฐ.จ านวน 27,000 บาท) 

- 22 นิเทศฯ 

24. กิจกรรมส่งเสริม นิเทศ ติดตาม นิสัยรักการอ่าน - 24 นิเทศฯ 
25. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมี

งานท าตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน 
20,000 28 นิเทศฯ 

26. กิจกรรมนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมอาหารกลางวัน
นักเรียน School lunch และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

- 30 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

27. กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนมุ่งสู่การเรียนรู้ - 31 พัฒนาครูฯ 
28. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนสอนคิด  

(Thinking School) 
- 29 นิเทศฯ 

29. กิจกรรมอบรมทบทวนผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน - 32 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

รวม 824,090   

 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
 

 

ที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
สนอง 
ตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 
รับผิดชอบ 

30. ประกวดโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลที่มีวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ 

20,000 35 ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

31. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

35,000 38 นิเทศฯ 

32. เร่งรัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 

- 38 , 60 นิเทศฯ 

33. รับนักเรียนปีการศึกษา 2563 
(งบ สพฐ. จ านวนเงิน 20,000 บาท) 

- 33 , 44 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

ที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
สนอง 
ตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 
รับผิดชอบ 

34. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม คัดเลือกผลงานการศึกษาพิเศษ 
4 ด้าน 

- 34 นิเทศฯ 

35. กิจกรรมส ารวจข้อมูลการได้รับสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
(Digital Device) ประสิทธิภาพการใช้งาน และติดตาม
การใช้ Internet ของโรงเรียน 

- 36 ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 

36. กิจกรรมส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital 
Technology 

- 37 , 40 นิเทศฯ 

37. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- 41 , 42 , 
43 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

38. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
(งบประมาณจาก สพฐ. 371,000 บาท) 

- 41 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

รวม 
 

55,000   
 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
               ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 

ที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สนอง 
ตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 
รับผิดชอบ 

39. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์ป่าโดยใช้การ
วิจัยชุมชนเป็นฐาน 

50,000 52 , 53 , 56 
, 57 

นิเทศฯ 

40. ส านักงานและโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้
พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

20,000 45 , 46 , 47 
, 48 , 49 , 

50 , 54 , 55 

ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

รวม 70,000   
 
กลยุทธ์ที่ 6  ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ 
                สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
 

 

ที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สนอง 
ตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 
รับผิดชอบ 

41. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 

15,000 60 นิเทศฯ 

42. พัฒนาระบบและอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(AMSS**) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
(SMSS) 

57,000 61 อ านวยการ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 
 

 

ที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สนอง 
ตัวช้ีวัด 

กลุ่ม 
รับผิดชอบ 

43. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการ
ตรวจสอบภายใน 

39,000 62 ตรวจสอบ
ภายใน 

44. ควบคุมภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8,200 62 อ านวยการ 
45. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

พัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
น าสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปวางแผนด้วยกระบวนการ 
PDCA 

108,928 60 , 63 นโยบายและ
แผน 

46. นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

100,000 39 , 63 นิเทศฯ 

47. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 40,000 60 นิเทศฯ 
48. พัฒนาการศึกษาตามนโยบาย แก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ 

กรณีเร่งด่วน 
155,122 59 นโยบายและ

แผน 
49. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 1 65,800 59 อ านวยการ 
50. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน - 58 นโยบายและ

แผน 
51. กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

ฐานข้อมูล Big Data 
- 65 , 66 , 

69  
ส่งเสริม

การศึกษา
ทางไกลฯ 

52. กิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก - 60 นโยบายและ
แผน 

53. กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษาในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) และติดตามการใช้งาน Digital Platform 

- 69 , 68 นิเทศฯ 

54. กิจกรรมก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราว 

- 63 บุคคล 

รวม 589,050   
รวมทั้งสิ้น 2,300,000   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีน่าน 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

ชื่อโครงการ  การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและของชาติ 
กลยุทธ์ที ่๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวิถีน่าน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
สนองต่อตัวชี้วัด 5  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ  
             พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
             พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา 
             ผู้เรียนให้มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกฤติยา  ขัติยะ  เบอร์โทรศัพท์  0882690561   
 e-mail : mamkrit17@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2563 – กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

 ด้วยรัฐบาลมียุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ โดยยึดแนวทาง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”                 
แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางหลักและวาระส าคัญของชาติ            
โดยก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ 2560-2579) ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ว่าด้วยการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มี
ใจความส าคัญว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 4 ด้าน” ได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
คือ มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา  มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  และมีความเอ้ืออาทร              
ต่อครอบครัวและชุมชนของตน 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม คือให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งดี  
เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม  ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว  เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 3. มีงานท า มีอาชีพ คือ  ต้องให้
เด็กรักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ อบรมให้เรียนรู้การท างาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 4. เป็น
พลเมืองดีการเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน  สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส
ท าหน้าที่พลเมืองดี  การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ าใจ  มีความเอ้ืออาทร  ต้องท างานอาสาสมัคร  งานบ าเพ็ญ
ประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า”อีกทั้งรัฐบาลถือวาระการพัฒนาใหม่ของโลกที่เรียกว่า 
“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” พ.ศ.2559-2573 เป็นหนึ่งในเป้าหมายการด าเนินงานนั้น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่สร้างเสริมเยาวชนของชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก
และเห็นความส าคัญของการน้อมน า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”สู่การด าเนินชีวิตโดยผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 

mailto:mamkrit17@gmail.com
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              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ตระหนักและเห็นความส าคัญในการน้อมน า              
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาสู่การปฏิบัติเพ่ือบ่มเพาะผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน จึงจัดท า “การน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด 
ทุกโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
          ๓. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
 

3.  เป้าหมาย 
 

 เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างน้อย 1 ศูนย ์

3. สถานศึกษาพอเพียงผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบครบทุกกลุ่มโรงเรียน 
4. สพป.น่าน เขต 1 มีโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการน้อมน าพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐       

สู่การปฏิบัติกลุ่มโรงเรียนละ ๑ โรงเรียนพอเพียงต้นแบบทุกกลุ่มโรงเรียน 
 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารและครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ               
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ          
อันพึงประสงค์ 

2. สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบมีคุณภาพตามเกณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. สถานศึกษาต้นแบบมีคุณภาพตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
4. สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการน้อมน าพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ      

สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับโรงเรียนอ่ืนๆ ได้ 
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4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมรับการประเมิน  
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

มกราคม 256๓ น.ส.กฤติยา ขัติยะ 
และคณะ 

2. การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ 

ธันวาคม 256๒ น.ส.กฤติยา ขัติยะ 
และคณะ 

๓.  คัดเลือกที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการน้อมน า                     
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล     
ที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ 

สิงหาคม  256๓ น.ส.กฤติยา ขัติยะ 
และคณะ 

๔. นิเทศ ติดตามการบูรณาการพระบรมราโชบาย               
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตลอดปีการศึกษา 256๓ น.ส.กฤติยา ขัติยะ 
และคณะ 

๕. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 256๓ น.ส.กฤติยา ขัติยะ 

 
5.  งบประมาณ 
  จ านวน ๒๕,000 บาท   (ถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมรับ    
การประเมิน เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

1.1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรับ 
ผู้บริหาร คณะครู สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จ านวน 
๗0 คนละ 1๑๐ บาท  (๗0*๑*1๑0) 

1.2 ค่าตอบแทนวิทยา จ านวน 1 คน  
จ านวน 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 
(1*2*6*600) 

1.3 ค่าพาหนะวิทยากร 
1.4 ค่าท่ีพักแบบเหมาจ่ายส าหรับวิทยากร  

จ านวน 2 คืน ๆ ละ 800 บาท (2*800) 
    

 
 
 

๗,๗00 
 
 
 

7,200 
 

2,400 
 

1,600 

 
 
 
- 
 
 
 

7,200 
 
- 
 
- 

 
 
 

๗,๗00 
 
 
 
- 
 

2,400 
 

1,600 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๒ การประเมินสถานศึกษาพอเพียง              
เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
        2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับคณะกรรมการประเมิน 
จ านวน ๓ คน คนละ 240 บาท จ านวน ๕ วัน 
(๓*240*๔) 
        2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรบัคณะกรรมการประเมิน 
จ านวน ๑ คน คนละ 2๗0 บาท จ านวน ๔ วัน 
(๑*2๗0*๔) 
 

 
 

3,600 
 
 

1,080 

 
 
- 
 
 
- 

 
 

3,600 
 
 

1,080 

 
 
- 
 
 
- 
 

กิจกรรมที่ ๓ คัดเลือกที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการน้อมน า                     
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล       
ที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ   

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

กิจกรรมที่ ๔ นิเทศ ติดตามการบูรณาการ                 
พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล 
ที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

กิจกรรมที่ ๕ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
     - จัดซื้อวัสดุในการจัดท าเอกสารรายงานผล 
การด าเนินงาน 
 

 
1,420 

 
- 

 
- 

 
1,420 

รวม ๒๕,๐๐๐ 7,200 ๑๖,๓๘0 ๑,๔๒0 
 

6.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒. สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างน้อย 1 ศูนย ์

๓. สถานศึกษาพอเพียงผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบครบ
ทุกกลุ่มโรงเรียน 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๔. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๕. สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างน้อย 1 ศูนย ์

๖. สถานศึกษาพอเพียงผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบครบ
ทุกกลุ่มโรงเรียน 

๗. สพป.น่าน เขต 1 มีโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการน้อมน า 
พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติกลุ่มโรงเรียนละ  
๑ โรงเรียนพอเพียงต้นแบบทุกกลุ่มโรงเรียน 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. ผู้บริหารและครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการน้อมน า 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

     และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
     เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบมีคุณภาพตามเกณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. สถานศึกษาต้นแบบมีคุณภาพตามเกณฑ์สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 

 
           4. สถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการน้อมน าพระบรมราโชบายของในหลวง 
               รัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับโรงเรียนอ่ืนๆ ได้     

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 
 

 
ระดับคุณภาพ 3 

ขึ้นไป 
 
 
 

 ระดับคุณภาพ ๔          
         ขึ้นไป 
ระดับคุณภาพ ๔ 

ขึ้นไป 
ระดับคุณภาพ ๓ 

ขึ้นไป 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  1. ผู้บริหาร ครูผู้สอน เป็นแบบอย่างท่ีดีในการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต  
  2. ผู้เรียนทุกคนน้อมน า พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตและแนะน าให้ครอบครัวน้อมน าไปใช้ 
          ๓. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 



52 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ชื่อโครงการ    เสริมสร้างพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน 
จุดเน้นยุทธ์ศาสตร์/นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและของชาติ 
กลยุทธ์ที ่๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวิถีน่าน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
                                             ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายมงคล  เมธะพันธุ์  , นางดวงเดือน  พูดสัตย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2563 – สิงหาคม  2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
 

   ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรม      
สภานักเรียนให้โรงเรียนได้น าไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่การเป็น
พลเมืองที่ดี ตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันได้แก่ คารวะธรรม สามัคคีธรรม ปัญญา
ธรรม รวมทั้งการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ การมีจิตอาสาและการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ อันส่งผลต่อ
คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล โดยอาศัย
ความร่วมมือของทุกภาคี 
 

2. วัตถุประสงค์  
          1. เพ่ือพัฒนาองค์กรสภานักเรียน ให้เข้มแข็ง สามารถด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นวิถีชีวิตที่
รัฐธรรมนูญวางไว้ให้ 

2. เพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับสังคมธรรมาภิบาล และเคารพกลไก กติกา การด าเนินงานองค์กรนักเรียน  
 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ  
 นักเรียนแกนน าสภานักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 จ านวน 42 โรง ๆ ละ 2 คน รวมเป็น 84 คน 
 

     3.2 เชิงคุณภาพ  
                 นักเรียนแกนน าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนา ให้เข้มแข็ง สามารถ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นวิถีชีวิตที่รัฐธรรมนูญวางไว้ให้ และพัฒนาคุณลักษณะความมีวินัย  ความซื่อสัตย์ 
ความพอเพียง และความมีจิตสาธารณะ 

 

4. วิธีด าเนินการขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พฤษภาคม 2563 นายมงคล  เมธะพันธุ์ 

2 แต่งตั้งคณะท างาน และคณะกรรมการ พฤษภาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3 จัดท าหลักสูตรการอบรมโครงการ

กิจกรรมสภานักเรียน  
พฤษภาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

คณะท างาน/วิทยากร 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4 อบรมโครงการกิจกรรมสภานักเรียน  

  
มิถุนายน 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

คณะท างาน/วิทยากร 
5 นิเทศ ติดตาม การด าเนินการกิจกรรม

สภานักเรียน 
 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ 
6 สรุปรายงานผล สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

5. งบประมาณ   
  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

  

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าอาหารวิทยากร/เจ้าหน้าที่/นักเรียนแกนน า 
    จ านวน 100 คน ๆ ละ 50 บาท/มื้อ จ านวน  
     4 มื้อ  

 
20,000 

 
- 

 
20,000 

 
- 

 
2.ค่าอาหารว่างวิทยากรเจ้าหน้าที่/นักเรียนแกนน า 
   จ านวน 100 คนๆ ละ 30 บาทจ านวน 8 มื้อ 

24,000 - 24,000 - 

3.ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000 2,000 - - 
4.ค่าบ ารุงสถานที่ 5,000 - 5,000 - 
5.ค่าจัดสถานที่ 2,000 - 2,000 - 
6. ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน 100 เล่ม 1,000 - 1,000 - 

รวม 54,000 2,000 52,000 - 
 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
นักเรียนแกนน าสภานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด สพป.น่าน 
เขต 1 ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็ง มีจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มากกว่าร้อยละ 95 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  นักเรียนแกนน าสภานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 จ านวน 42 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็ง สามารถด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน
ตามหลักสูตร ให้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถ  
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ทั้งยังส่งเสริม      
ให้โรงเรียนด าเนินกิจกรรมสภานักเรียน เพ่ือเตรียมนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีเข้าใจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ชื่อโครงการ    เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                             และสถานศึกษา 
จุดเน้นยุทธ์ศาสตร์/นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
กลยุทธ์ที ่๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวิถีน่าน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง 

                                                   เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม  
                                             อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวม 

 ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

สนองต่อตัวชี้วัดที่ 6  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ 
 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
 มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 62   ร้อยละของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

  ตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

สนองต่อตัวชี้วัดที่ 64   สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและ 

 ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &  Transparency  

  Assessment : ITA) ระดับดีขึ้นไป 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     กลุ่มอ านวยการ , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 , กลุ่มกฎหมายและคดี , หน่วยตรวจสอบภายใน 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2563 – กันยายน  2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย 
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการ     
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้          
ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้าน        

การทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
 2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัด 
       3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย    
 

    3.1 เชิงปริมาณ 
          3.1.1 นักเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 จ านวน 7,538  คน 
 3.1.2 ครู ผู้บรหิาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1  จ านวน  1,853  คน 

3.1.3 สถานศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต 1  จ านวน 176 โรงเรียน   
 

      3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหารมีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง 
ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับชุมชน  

   3.2.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย

และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

มกราคม – มีนาคม 2563 กลุ่มนิเทศฯ 

2 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

มกราคม – มีนาคม 2563 กลุ่มนิเทศฯ 

3 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงาน
บริษัทสร้างการดี สู่ Marketing 4.0 

มกราคม – กันยายน 2563 กลุ่มนิเทศฯ 

4. กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
(เยาวชนไทยหัวใจ STRONG) 

มกราคม – มีนาคม 2563 กลุ่มนิเทศฯ 
 

5. กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง (Project 
Citizen) 

มกราคม – มิถุนายน 2563 กลุ่มนิเทศฯ 

6. กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต 
ให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

เมษายน – มิถุนายน 2563 กลุ่มนิเทศฯ 

7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด 

มกราคม – กันยายน 2563 กลุ่มนิเทศฯ 

8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีใน
การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

กรกฎาคม – กันยายน 
2563 

กลุ่มนิเทศฯ 

9. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

มกราคม/กุมภาพันธ์/
กรกฎาคม/สิงหาคม/ 

กันยายน 2563 

กลุ่มนิเทศฯ 

10. กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริต
พระราชทานด้านความโปร่งใส 

มกราคม – มีนาคม 2563 กลุ่มนิเทศฯ 

11. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน 
(Best Practice) โรงเรียนสุจริต 

เมษายน – มิถุนายน 2563 กลุ่มนิเทศฯ 

12. กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

มกราคม – กันยายน 2563 กลุ่มนิเทศฯ 

13. กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
- สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต
เกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี 
- ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 ในการต่อต้านการทุจริต 
 

 
 

มกราคม – มีนาคม 2563 
 

มกราคม – มีนาคม 2563 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

กลุ่มกฏหมายและคดี 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 - เสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต โดยน า

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของ
สถานศึกษาไปศึกษาดูงานสถานศึกษาที่เป็น
ต้นแบบด้านการเงินและบัญชี 

มกราคม – มีนาคม 2563 กลุ่มกฎหมายและคดี 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 - สร้างจิตส านึกสาธารณะ ปลูกฝังส านึกการ
เป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต 

มกราคม – มีนาคม 2563 กลุ่มนิเทศฯ 

 - เสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
โดยจัดท าเป็นวิดิทัศน์ 

มกราคม – มีนาคม  กลุ่มกฎหมายและคดี 

14. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA 
online 

มกราคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ / อ านวยการ 

15. กิจกรรมพัฒนาเว็ปไซค์หน่วยงานในสังกัดเพ่ือ
รองรับการประเมิน ITA 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

16. กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

มีนาคม – กรกฎาคม 2563 อ านวยการ/ส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ , 
กลุ่มกฎหมายและคดี 

17. กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 กลุ่มนิเทศฯ / ส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

 
5. งบประมาณ   
                  จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนเงิน 400,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

  

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและ 
การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

5,000 - 5,000 - 

2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและ 
การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน 

5,000 - 5,000 - 

3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานบริษัท 
สร้างการดี สู่ Marketing 4.0 

5,000 - 5,000 - 

4. กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” (เยาวชน
ไทยหัวใจ STRONG) 

5,000 - 5,000 - 

5. กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง (Project Citizen) 5,000 - 5,000 - 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

6. กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่
สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิงสร้างสรรค์  
(สื่อภาพยนตร์สั้น) 

5,000 - 5,000 - 

7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด 

15,000 - 15,000 - 

8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการ 
น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

15,000 - 15,000 - 

9. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 

10,000 - 10,000 - 

10. กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน
ด้านความโปร่งใส 

10,000 - 10,000 - 

11. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best 
Practice) โรงเรียนสุจริต 

10,000 - 10,000 - 

12. กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต 

10,000 - 10,000 - 

13. กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
- สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับ
ด้านการเงินและบัญชี 
- ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ในการต่อต้าน
การทุจริต 
- เสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต โดยน าผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษาไปศึกษาดูงาน
สถานศึกษาท่ีเป็นต้นแบบด้านการเงินและบัญชี 
- สร้างจิตส านึกสาธารณะ ปลูกฝังส านึกการเป็น
พลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต 
- เสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยจัดท าเป็นวิดิทัศน์ 

200,000 
 

(50,000) 
 

(20,000) 
 
 

(70,000) 
 
 

(50,000) 
 

(10,000) 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 

50,000 
 

20,000 
 
 

70,000 
 
 

50,000 
 

10,000 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

14. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA 
online 

10,000 - 10,000 - 

15. กิจกรรมพัฒนาเว็ปไซค์หน่วยงานในสังกัดเพ่ือ
รองรับการประเมิน ITA 

15,000 - 15,000 - 

16. กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

25,000 - 25,000 - 

17. กิจกรรมการประเมิน ITA สถานศึกษา 50,000 - 50,000 - 
รวม 400,000 - 400,000 - 
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมร่วม
ต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีความตระหนักรู้
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีทัศนคติและค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               1. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
                2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง
และเท่าทันต่อสถานการณ์ทุจริต 
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ชื่อโครงการ เสริมสร้างทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 1     ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ   
กลยุทธ์ที ่1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
                       สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวิถีน่าน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน                                           
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเองจาก 

 ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น   ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม 

 ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ 

สนองต่อตัวชี้วัดที่ 4   ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเฉพาะกลุ่มชาติพนัธ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส 
 และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูงและชายแดน ได้รับการบริการ 
 ด้านการศึกษาและมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ สอดคล้อง 
 กับความต้องการของผู้เรียนและบริบทพืน้ที่ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ , นางดวงเดือน พูดสัตย์ , นางยอดนารี  ปุญญมัย   
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ได้ก าหนดทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะส าคัญ
ที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล รู้จัก
จัดการปัญหา และความขัดแย้งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน ป้องกันตนเองในภาวะคับขัน 
และจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม  และให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะ            
ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาสังคมที่อยู่ในภาวะวิกฤติมากมาย
และส่งผลกระทบถึงเด็กและเยาวชน ทั้งในด้านปัญหาการเรียนรู้ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ที่ทุกภาคส่วน
ร่วมมือกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สามารถเรียนรู้และด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข และปลอดภัย โดยเด็กและเยาวชนจ าเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและ
ทักษะชีวิต เพ่ือเป็นวัคซีนป้องกันปัญหาดังกล่าว  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้มีนโยบายให้ด าเนินการส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขหรือรักษาและฟ้ืนฟู และให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย
กระบวนการที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ตระหนักถึงความส าคัญ จ าเป็นในการพัฒนา
ทักษะชีวิตของผู้เรียนผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ปลุก
พลัง KID พิชิตปัญหา ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต  
2. เพ่ือปลูกจิตส านึกของเด็กนักเรียนและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด 

ที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม ตลอดความม่ันคงของชาติ  
3. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนรู้จักทักษะการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ภัยจาก

ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

3.  เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ   
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 1 จ านวน 100 คน 
    

       เชิงคุณภาพ   
 นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน และทักษะการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์และ            
ภัยพิบัติต่าง ๆ 
  

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาข้อมูล วางแผนการด าเนินงาน มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2563 

นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ 
รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 
นางดวงเดือน พูดสัตย์ 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นางยอดนารี ปุญญมัย 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ
พิเศษ 

2. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2563 

3. แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย พฤษภาคม – 
กรกฎาคม 2563 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2563 

5. จัดประชุมคณะกรรมการ เพ่ือเตรียมการ
อบรม 

พฤษภาคม – 
กันยายน 2563 

6. ด าเนินการอบรมครู และนักเรียนแกนน า  พฤษภาคม – 
กันยายน 2563 

7. สรุปผลการด าเนินการและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
 

กันยายน- ตุลาคม 
2563 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

5.  งบประมาณ  
    จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 80,000 บาท(ถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 การอบรมนักเรียนแกนน า จ านวน 42 โรงเรียน 
จ านวน 100 คน (วิทยากรและกรรมการ 20 คน) 
รวม 120 คน 
1.1ค่าอาหาร จ านวน 120 คน จ านวน 4 มื้อ ๆ ละ 
80 บาท 

 
 
 

38,400 
 

 
 
 

- 

 
 
 

38,400 

 
 
 

- 

1.2  ค่าอาหารว่าง  จ านวน 120 คน 4 มื้อ ๆ  ละ 
30 บาท 

1.3  ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 15 ชม.ๆ ละ  
600 บาท และวิทยากรผู้ช่วย ชั่วโมงละ  
300 บาท   

1.4  ค่าบ ารุงสถานที่ 3000.-บาท  
1.5 ค่าเครื่องเสียง   1,500.-บาท  
1.6  ค่าป้ายไวนิล  
1.7  ค่าเกียรติบัตร 120 แผ่น ๆ ละ 25 บาท 
1.8  ค่าวัสดุ  

14,400 
 

13,500 
 
 

3,000 
1,500 

960 
3,000 
5,240 

- 
 

13,500 
 
 
- 
- 
- 
- 

14,400 
 

- 
 
 

3,000 
1,500 

960 
3,000 
- 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5,240 
รวมงบประมาณ 80,000 13,500 61,260 5,240 

 
6.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

เชิงปริมาณ  
        นักเรียนร้อยละ 100 ที่ผ่านการอบรมมีภูมิคุ้มกันและมีความรู้ 
ในกระบวนการทักษะชีวิต สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน      
 

เชิงคุณภาพ  
         นักเรียนมีความรู้และเข้าใจทักษะชีวิต สามารถน าไปใช้         
ในชีวิตประจ าวันและช่วยเหลือผู้อื่นได้ และมีทักษะป้องกันตนเอง      
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 

 
 
 

นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ             
มีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวและจัดการ
กับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 
 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตสามารถปรับตัวและจัดการ          
กับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีภูมิคุ้มกันป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ภัยจาก    
ยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ 



 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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ชื่อโครงการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙   
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
 ของประเทศ 
สนองต่อตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้อง 
 กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
สนองต่อตัวช้ีวัดที่ 11 รอ้ยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถ 
 พิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรชาติ  ภูผาผุย e-mail : chatnan๕๓@gmail.com 
   นายปิยะ  จะเฮิง     e-mail : piya@esdc.go.th 
  นายวันชัย  ภูผาคุณ e-mail : w.phuphakhun@gmail.com 
  นายชาติชาย  ทนะขว้าง   e-mail : chaithanakwang@gmail.com  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 – มกราคม  2563 
..................................................................................................................................................................................... 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
   
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
ส าหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่ พึงประสงค์สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยได้น าพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ที่ทรงริเริ่มการจัดงานมาสืบสาน
ถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า ๑๐๐ ปีของการจัดงานมีวิวัฒนาการทั้งรูปแบบ วิธีการและ
เนื้อหาในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สิ่งส าคัญที่สุดในการจัดงานและควรให้
ความส าคัญ คือ การยึดมั่นในพระปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ “ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะแนะน าชักจูงให้เด็กชายหญิง
ในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ เพ่ือจะกันการที่เด็กท้ังหลาย พากันนิยมใน
การเป็นเสมียนหรือเข้าท าราชการให้น้อยลง” และสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้ การจัดงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนให้สอดคล้องตามโลกาภิวัตน์ บริบท
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปและส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ โดยการจัดกิจกรรมเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้  ความสามารถทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ ๒๐ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออก
ถึงศักยภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพราะถ้าเด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ
ให้มีศักยภาพสูง ได้รับการเอาใจใส่ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างถูกต้องแล้ว จะน าไปสู่ความเป็น
เลิศได้ในที่สุด 
  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการ
พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทุกด้านจนถึงขีดสุด จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
สู่ความเป็นเลิศ โดยได้จัดท าโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความสามารถ การพัฒนาคุณภาพทางการเรียนของนักเรียน ให้มี
ศักยภาพสูงสุดและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน ต่อไป 
 

mailto:chaithanakwang@gmail.com
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๒. วัตถุประสงค ์
   

  ๒.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและนักเรียนทุกคน ทั้งเด็กปกติ เด็กพิเศษและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
ได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันทุกคนพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ด้านต่าง ๆ ให้มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามหลักสูตรฯ มีทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
  ๒.๒ เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดไว้ 
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๓. เป้าหมาย 
 

  เชิงปริมาณ 
 ๑. ครูผู้ฝึกสอน  จ านวน    ๒,๓๕๔     คน 

 ๒. นักเรียน   จ านวน    ๓,๑๙๘    คน 
   

 เชิงคุณภาพ 
๑. ครู นักเรียน ได้เพ่ิมพูนประสบการณ์เต็มตามศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ น าความรู้ 

และทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ได้ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ครู นักเรียน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศลิปวัฒนธรรมและหัตถกรรม งานอาชีพต่อยอด 

เพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ได้ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๓. ครู นักเรียน มีความพึงพอใจในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ ๘๐ 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  กันยายน - ตุลาคม  

2๕๖๒ 
กลุ่มนิเทศฯ / 

ศน.ปิยะ 
๒. จัดการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน       

ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่ 
ตุลาคม  ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ / 

ศน.ปิยะ 
๓. ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่  (หลังจบการแข่งขัน) ตุลาคม  ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ / 

ศน.ปิยะ 
๔. พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน ระดับเขตพ้ืนที่ ตุลาคม  ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ / 

ศน.ปิยะ 
๕. สรุปผลการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่ 
ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

 
กลุ่มนิเทศฯ / 

ศน.ปิยะ 
๖. โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่แข่งขันระดับภาค 

ตรวจสอบข้อมูล / แก้ไข โดยท าหนังสือยืนยันตามระบบ 
ตุลาคม  ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ/

ศน.ปิยะ 
๗. ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โอนข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมการ

แข่งขันระดับภาคเหนือ 
พฤศจิกายน 2๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ / 

ศน.ปิยะ 
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๕. งบประมาณ  จ านวน ๓๙๑,๘๖๐ บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียด ดังนี้ 
   

 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑. การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖๙  
(ด าเนินการและใช้งบประมาณปี ๒๕๖๓) 
๑. ค่าอาหารว่างจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ 
สพป.น่าน เขต ๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   
จ านวน ๕๒ คน ๆ ละ ๓๐ บาท ๑ มื้อ 
๒. ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการจัดสถานที่ ๗ จุด
การแข่งขัน จ านวน ๒๖ คน ๆ ละ ๑๑๐ บาท 
จ านวน ๑ วัน 

๓. ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการด าเนินงาน/
กรรมการตัดสิน/ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด 
๒.๑ ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ 

            สพป.น่าน เขต ๑ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒       
            เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. จ านวน ๒๐๐ คน 
            คนละ ๓๐ บาท ๑ มื้อ 
 

 
 
 

๑,๕๖๐ 
 
 
 

๒,๘๖๐ 
 

 
 
 
 

 
๖,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 

- 
 

 
 
- 
 

 
 
 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 
 

๑,๕๖๐ 
 
 

 
๒,๘๖๐ 

 
 
 
 
 

 
๖,๐๐๐ 

 
 

 
 

 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๘. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค (รอบแรก) ธันวาคม  ๒๕๖๒ โรงเรียน 
๙. ขอแก้ไข/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครู ระดับภาค ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียน 

๑๐. ประกาศรายชื่อนักเรียนและครู ระดับภาค ธันวาคม  ๒๕๖๒ สพป. สุโขทัย 
เขต ๑ 

๑๑. พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าแข่งขัน ระดับภาค ธันวาคม ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ / 
ศน.ปิยะ 

๑๒. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

ธันวาคม  ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ / 
ศน.ปิยะ 

๑๓. สรุปผลการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ  
จังหวัดสุโขทัย 

ธันวาคม  ๒๕๖๒ กลุ่มนิเทศฯ / 
ศน.ปิยะ 

๑๔. จัดท ารายงานผลการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ 
จังหวัดสุโขทัย เสนอผู้บังคับบัญชาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ธันวาคม ๒๕๖๒ - 
มกราคม  ๒๕๖๓ 

กลุ่มนิเทศฯ / 
ศน.ปิยะ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๒.๒ สถานที่แข่งขัน สพป.น่าน เขต ๑  
      วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๓๘ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
      วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๓๒ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
๒.๒ โรงเรียนราชานุบาล 
      วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๑๗๒ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
      วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๑๗ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
๒.๓ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)  
      วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๒๕๗ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
      วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๓๓ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
๒.๔ โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด  
      วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๗๓ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
      วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๑๘ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
๒.๕ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา  
      วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๓๒ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
      วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๑๔ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
๒.๖ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 
      วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๔๐ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
      วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๗๒ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
๒.๗ โรงยิมสนามกีฬา อบจ.น่าน  
      วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๒๖ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
      วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๒๖ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 

๔. ค่าจ้างจัดสถานที่การแข่งขัน จ านวน ๕ โรงเรียน 
(โรงเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท)   

๗,๗๐๐ 
 

 
 
 
๒๐,๗๙๐ 

 
 
 
 
๓๑,๙๐๐ 

 
 
 
 
๑๐,๐๑๐ 

 
 
 
 

๕,๐๖๐ 
 
 
 
 
๑๒,๓๒๐ 

 
 
 
 

๕,๗๒๐ 
 
 

 
 
๑๕,๐๐๐ 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
 

๗,๗๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๗๙๐ 
 
 
 

 
๓๑,๙๐๐ 

 
 
 
 

๑๐,๐๑๐ 
 

 
 
 

๕,๐๖๐ 
 
 

 
 

๑๒,๓๒๐ 
 
 

 
 

๕,๗๒๐ 
 
 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

- 
 
 
 
 
- 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๓.๑ โรงเรียนราชานุบาล 
๓.๒ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 
๓.๓ โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 
๓.๔ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 
๓.๕ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 

๕. ค่าเช่าเครื่องเสียง ๖ จุด (จุดละ ๓,๐๐๐ บาท) 
๔.๑ จุดเวทีกลาง 
๔.๒ จุดห้องประชุมสืบสานปัญญา 
๔.๓ จุดโรงเรียนน่านปัญญานุกูล 
๔.๔ จุดโรงเรียนราชานุบาล 
๔.๕ จุดโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 
๔.๖ จุดโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 

๖. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินจากบุคคลภายนอก       
และครูชาวต่างชาติ (กรรมการตัดสินที่ต้องใช้
ความรู้ เฉพาะทาง เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ)  
จ านวน ๒๕ คน คน ละ ๔๐๐ บาท ๑ วัน 

๗. ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่แข่งขัน และสถานที่เวที
กลาง พิธีเปิด-ปิด และจัดท าซุ้มประตู (เช่น จ้าง
จัดดอกไม้) 

๘. ค่าจ้างเหมาพาหนะส าหรับน านักเรียนมาแสดง          
ในพิธีเปิด  
๗.๑ โรงเรียนราชานุบาล 
๗.๒ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 
๗.๓ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 
๗.๔ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 
๗.๕ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 
๗.๖ โรงเรียนบ้านถืมตอง 

 
 
 
 
 
๑๘,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

 
๑๘,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
 
- 
 

 
- 

 
 

 
 
 
๑๘,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

๒๕,๐๐๐ 
 

 
๑๘,๐๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 

 
 
- 
 

 
- 

รวม ๑๘๙,๙๒๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๗๙,๙๒๐ - 
๓. การแข่งขันระดับภาคเหนือ ระดับชาติ จังหวัด
สุโขทัย 
    (วันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนในสังกัด ที่เป็นตัวแทนไป

แข่งขัน ระดับภาคเหนือ ระดับชาติ จังหวัดสุโขทัย         
จ านวน ๕๑๔ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท จ านวน ๑ วัน 

 
 

 
๑๐๒,๘๐๐ 

 
 
 

 
 

 
- 
 
 

 

 
 

 
๑๐๒,๘๐๐ 

 
 

 

 
 

 
- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยง ผอ.สพป.น่าน เขต ๑ และ ผอ.กลุ่ม

นิเทศจ านวน ๓ วัน ๆ ละ ๒๗๐ บาท (๒ คน x 
๒๗๐ บาท x ๓ วัน) 

๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง รองผอ.สพป.น่าน เขต ๑/
ศึกษานิเทศก์/เจ้าหน้าที่ และพนักงานขับรถยนต์ 
เพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและร่วมพิธีเปิด
งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนฯ ณ จังหวัดสุโขทัย 
วันละ ๒๔๐ บาท จ านวน ๓ วัน จ านวน ๒๔ คน 
(๒๔ คน x ๒๔๐ บาท x ๓ วัน) 

๔. ค่าเบี้ยเลี้ยง ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย/และพนักงาน     
ขับรถยนต์ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน         
และร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนฯ                 
ณ จังหวัดสุโขทัย วันละ ๒๔๐ บาท จ านวน ๒ วัน 
จ านวน ๘ คน (๘ คน x ๒๔๐ บาท x ๒ วัน) 

๕. ค่าเช่าที่พักส าหรับ ผอ.สพป.น่าน เขต ๑ และ             
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ จ านวน ๒ คืน ห้องละ  
๑,๒๐๐ บาท  (๒ คน x ๑,๒๐๐ บาท x ๒ คืน) 

๖. ค่าเช่าที่พักส าหรับ รองผอ.สพป.น่าน เขต ๑/        
ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่          
จ านวน ๒ คืน จ านวน ๑๒ หอ้ง ห้องละ  
๘๐๐ บาท  (๑๒ ห้อง x ๘๐๐ บาท x ๒ คืน) 

๗. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (รถตู้ ๓ คันๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท) 
๘. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนตัว (๓ คัน) 
๙. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/เบี้ยเลี้ยงครู-นักเรียนและ

พนักงานขับรถยนต์ ส าหรับการแสดงเพื่อรับธง
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ภาคเหนือ จังหวัดน่าน 

๑๐. จัดท ารายงานผลการประกวด แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙               
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  ๑,๖๒๐ 
 

 
๑๗,๒๘๐ 

 
 
 
 

 
๓,๘๔๐ 

 
 
 
 

๔,๘๐๐ 
 

 
๑๙,๒๐๐ 

 
 
 

๙,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

๓๒,๔๐๐ 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 

- 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 

 
 

- 
 

 
 

- 
- 
- 
 
 
 
 
- 

๑,๖๒๐ 
 

 
๑๗,๒๘๐ 

 
 
 
 
 

๓,๘๔๐ 
 
 
 

 
๔,๘๐๐ 

 
 
๑๙,๒๐๐ 

 
 
 

๙,๐๐๐ 
๙,๐๐๐ 

๓๒,๔๐๐ 
 
 
 
 

๒,๐๐๐ 

- 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 

 
 

- 
 

 
 
- 
- 
- 
 
 
 
 
- 

รวม ๒๐๑,๙๔๐ - ๒๐๑,๙๔๐ - 
รวมทั้งสิ้น ๓๙๑,๘๖๐ ๑๐,๐๐๐ ๓๘๑,๘๖๐  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

๖. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
       ร้อยละของนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดสักนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ            
งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี          
ของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เชิงคุณภาพ 
       นักเรียน ครู ที่มีผลงานได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนของเขตพ้ืนที่ ไปแข่งขัน แสดง และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในเวทีระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

 
นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน                  
ในโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนสังกัดเอกชน 
และสังกัดอ่ืน ๆ  
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดเวทีการประกวด/
แข่งขันงานงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ในระดับเขตพ้ืนที่  
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนและสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมศักยภาพของสถานศึกษาและเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
  ๒. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับประสบการณ์ตรงในการร่วมกิจกรรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกิจกรรมการประกวด แข่งขันด้านศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   ๓. นักเรียน ครู ที่มีผลงานได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่ไปแข่งขัน แสดง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
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ชื่อโครงการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70    
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
 ของประเทศ 
สนองต่อตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้อง 
 กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
สนองต่อตัวช้ีวัดที่ 11 รอ้ยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถ 
 พิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรชาติ  ภูผาผุย e-mail : chatnan๕๓@gmail.com 
   นายปิยะ  จะเฮิง     e-mail : piya@esdc.go.th 
  นายวันชัย  ภูผาคุณ e-mail : w.phuphakhun@gmail.com 
  นายชาติชาย  ทนะขว้าง   e-mail : chaithanakwang@gmail.com  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 – มกราคม  2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
   

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ส าหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่ พึงประสงค์สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยได้น าพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ที่ทรงริเริ่มการจัดงาน มาสืบ
สานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า ๑๐๐ ปีของการจัดงานมีวิวัฒนาการทั้งรูปแบบ วิธีการ
และเนื้อหาในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สิ่งส าคัญท่ีสุดในการจัดงานและควรให้
ความส าคัญ คือ การยึดมั่น   ในพระปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ “ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะแนะน าชักจูงให้
เด็กชาย หญิงในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ เพ่ือจะกันการที่เด็กทั้งหลาย 
พากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าท าราชการให้น้อยลง” และสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวัง
ให้ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนให้สอดคล้องตาม
โลกาภิวัตฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปและ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โดยการจัดกิจกรรมเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ ๒๐ โดยถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพราะถ้าเด็กได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพให้มีศักยภาพสูง ได้รับการเอาใจใส่ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
ถูกต้องแล้ว จะน าไปสู่ความเป็นเลิศได้ในที่สุด 
  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการ
พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทุกด้านจนถึงขีดสุด จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
สู่ความเป็นเลิศ โดยได้จัดท าโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความสามารถ การพัฒนาคุณภาพทางการเรียนของนักเรียน ให้มี
ศักยภาพสูงสุดและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน ต่อไป 
 
 

mailto:chaithanakwang@gmail.com
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๒. วัตถุประสงค ์
   

  ๒.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและนักเรียนทุกคน ทั้งเด็กปกติ เด็กพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ   
ได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันทุกคนพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ        
ด้านต่าง ๆ ให้มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามหลักสูตรฯ มีทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
  ๒.๒ เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดไว้ 
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐        
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๓. เป้าหมาย 
 

  เชิงปริมาณ 
๑. ครูผู้ฝึกสอน  จ านวน    ๒,๓๕๔     คน 

  ๒. นักเรียน  จ านวน    ๓,๑๙๘    คน 
  เชิงคุณภาพ 

๑. ครู นักเรียน ได้เพ่ิมพูนประสบการณ์เต็มตามศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ น าความรู้ และ
ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ครู นักเรียน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม งานอาชีพ ต่อยอด        
เพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ครู นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ ๘๐ 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

     ๔.๑ วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานฯ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน      

ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  

สิงหาคม  ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ / 
ศน.ปิยะ 

๒. ประชุมชี้แจง เพื่อวางแผนการด าเนินงานการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

สิงหาคม ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ / 
ศน.ปิยะ 

๓.  ประชุมชี้แจง เพื่อวางแผนการด าเนินงานส าหรับ
ประธานกลุ่มโรงเรียน/ครูผู้ดูแลระบบ (Admin)  
กลุ่มโรงเรียน 
 

สิงหาคม ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ / 
ศน.ปิยะ 

๔. แจ้งเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๗๐  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับโรงเรียน/ระดับกลุ่มโรงเรียน 
 

สิงหาคม  ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ / 
ศน.ปิยะ 

๕. จัดการแข่งขัน คัดเลือกในระดับกลุ่มโรงเรียน 
 

สิงหาคม – กันยายน 2๕๖๓ กลุ่มโรงเรียน 
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ที ่
 

กิจกรรมหลัก 
 

 

ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 

๖. เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพ้ืนที่ โดย 
กลุ่มโรงเรียนโอนข้อมูล 

กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มโรงเรียน 

๗. ปิดระบบการลงทะเบียน/โอนข้อมูลของกลุ่มโรงเรียน กันยายน  ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ / 
ศน.ปิยะ 

๘. ส านักงานเขตพ้ืนที่สรุปจ านวนกิจกรรม/พิจารณา      
สรรหารายชื่อคณะกรรมการเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการ
การตัดสินการแข่งขันแต่ละกิจกรรมที่ร่วมแข่งขัน 

กันยายน  ๒๕๖๓ โรงเรียน 

๙. โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อทั้งหมด กันยายน  ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ / 
ศน.ปิยะ ขอแก้ไข/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครู 

๑๐. ปิดระบบลงทะเบียนของโรงเรียน กันยายน ๒๕๖๓  
กลุ่มนิเทศฯ / 

ศน.ปิยะ 
ประกาศกิจกรรมที่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละกิจกรรม 
ประกาศสนามหรือห้องที่ใช้ในการแข่งขัน 

๑๑. ประชุมคณะกรรมการประธาน/เลขา ฝ่ายอ านวยการ กันยายน  ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ / 
ศน.ปิยะ 

๑๒. ประชุมคณะกรรมการตัดสินทุกกลุ่มสาระ/ทุกกิจกรรม กันยายน  ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ / 
ศน.ปิยะ 

๑๓. บันทึก/จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการแข่งขัน กันยายน  ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ / 
ศน.ปิยะ 

๑๔. เปิดให้พิมพ์บัตรประจ าตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน กันยายน - ตุลาคม  ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ / 
ศน.ปิยะ 

๑๕. จัดการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน      
ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพ้ืนที่ 

กันยายน - ตุลาคม  ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ / 
ศน.ปิยะ 

๑๖. ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่  
(หลังจบการแข่งขัน) 

กันยายน - ตุลาคม  ๒๕๖๓ โรงเรียน 

๑๗. พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน ระดับเขตพ้ืนที่ กันยายน - ตุลาคม  ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ / 
ศน.ปิยะ 

๑๘. สรุปผลการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน      
ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพ้ืนที่ 
 

กันยายน - ตุลาคม  ๒๕๖๓ โรงเรียน 
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  ๔.๒ วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงานฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน 
 

 
5. งบประมาณ  

จ านวนเงิน 4๕๔,๑๓๐ บาท จัดสรรงบประมาณจากงบด าเนินงาน จ านวนเงิน 200,000 บาท และ 
จัดสรรจากงบเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนเงิน 254,130 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  
 

       ๕.๑ งบเตรียมการระดับเขตพ้ืนที่ จ านวนเงิน ๖๔,๒๑๐ บาท และงบการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ จ านวนเงิน 
๑๘๙,๙๒๐ บาท รวมเป็นจ านวนเงิน ๒๕๔,๑๓๐ บาท 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. เตรียมการจัดการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
    (ด าเนินการและใช้งบประมาณปี ๒๕๖๓) 
1.1 อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับประชุมวางแผน

เตรียมงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๔๓ คน ๆ ละ 
๓๐ บาท   (๔๓ คน x ๓๐ บาท x ๑ วัน)  

1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมผู้ดูแลระบบ
(Admin) การจัดการเว็บไซต์การแข่งขันฯ 

1.3 อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับประชุมประธาน
กลุ่มโรงเรียน/ครูผู้ดูแลระบบ (Admin) กลุ่ม
โรงเรียนจ านวน ๗๕ คน ๆ ละ ๓๐ บาท (๗๕ คน 
x ๓๐ บาท x ๑ วัน) 
 

 
 

 
 

๑,๒๙๐ 
 
 

 
๕,๐๐๐ 

 
๒,๒๕๐ 

 
 
 

 

 
 

 
 

- 
 
 

 
- 

 
- 
 
 
 

 

 
 

 
 

๑,๒๙๐ 
 
 

 
๕,๐๐๐ 

 
๒,๒๕๐ 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
 
 
 
- 

 
- 
 

 
 
 

 

ที ่
 

กิจกรรมหลัก 
 

ระยะเวลา 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

๑. ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Logo)              
ค าขวัญและเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน 
 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม  ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ / 
ศน.ปิยะ 

๒. ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมความพร้อมการ
เป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน 
 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ / 
ศน.ปิยะ 

๓. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน โดย สพป.น่าน 
เขต ๑, เขต ๒ สพม.๓๗ และศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน ๒๕๖๓ กลุ่มนิเทศฯ / 
ศน.ปิยะ 



74 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.4  ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม           
ส าหรับประชุมศึกษานิเทศก์เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองและสรรหากรรมการตัดสินกิจกรรม  
คนละ ๑๑๐ บาท จ านวน ๑๗ คน (๑๗ คน x 
๑๑๐ บาท x ๑ วัน) 

1.5 อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการ
ด าเนินงาน/คณะกรรมการตัดสิน จ านวน     
๗๖๐ คน ๆ ละ ๓๐ บาท (๗๖๐ คน x ๓๐ บาท 
x ๑ วัน) 

1.6 ค่าวัสดุ (ทุกกลุ่มสาระฯ เช่น กลุ่มสาระภาษาไทย 
กิจกรรมต่อศัพท์ภาษาไทย (ค าคมเดิม)ทุกช่วงชั้น) 

1.7  ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามจุดการแข่งขัน  
จ านวน ๖ จุด)  

๑,๘๗๐ 
 
 

 
๒๒,๘๐๐ 

 
 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 

 

- 
 
 

 
- 
 

 
 
- 
 
- 

๑,๘๗๐ 
 
 

 
๒๒,๘๐๐ 

 
 

 
- 
 

๖,๐๐๐ 

- 
 
 

 
- 
 

 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
- 

รวม ๖๔,๒๑๐ - ๓๙,๒๑๐ ๒๕,๐๐๐ 
๒. การแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
2.1 ค่าอาหารว่างจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

จ านวน ๕๒ คน ๆ ละ ๓๐ บาท ๑ มื้อ 
2.2 ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการจัดสถานที่          
๗ จุดการแข่งขัน จ านวน ๒๖ คน คนละ ๑๑๐ 
บาท ๑ วัน 

2.3  ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับคณะกรรมการด าเนินงาน/
กรรมการตัดสิน/ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด 
๒.3.1 ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเวที 
         วิชาการ สพป.น่าน เขต ๑ วันที่  
         ๓ ตุลาคม 2563 จ านวน ๒๐๐ คน ๆ ละ 
         ๓๐ บาท ๑ มื้อ 
๒.๒ สถานที่แข่งขัน สพป.น่าน เขต ๑  
      วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๓๘ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
      วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๓๒ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
๒.๒ โรงเรียนราชานุบาล 
      วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑๗๒ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 

 
 
 

๑,๕๖๐ 
 

๒,๘๖๐ 
 

 
 
 
 

 
 

๖,๐๐๐ 
 
 
 

๗,๗๐๐ 
 

 
 
 
๒๐,๗๙๐ 

 
 
 

- 
 

- 
 

 
 
 
 

 
 
- 

 
 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 

๑,๕๖๐ 
 

๒,๘๖๐ 
 
 
 
 
 

 
 

๖,๐๐๐ 
 
 

 
๗,๗๐๐ 

 
 
 
 

๒๐,๗๙๐ 

 
 
 

- 
 

- 
 

 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

      วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑๗ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
๒.๓ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)  
      วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๒๕๗ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
      วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๓๓ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
๒.๔ โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด  
      วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๗๓ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
      วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑๘ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
๒.๕ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา  
      วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๓๒ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
      วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑๔ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
๒.๖ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 
      วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๔๐ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
      วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๗๒ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
๒.๗ โรงยิมสนามกีฬา อบจ.น่าน  
      วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๒๖ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 
      วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๒๖ คน  
      คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน 

3 ค่าจ้างจัดสถานที่การแข่งขัน จ านวน ๕ โรงเรียน 
(โรงเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท)   
๓.๑ โรงเรียนราชานุบาล 
๓.๒ โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 
๓.๓ โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 
๓.๔ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 
๓.๕ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 

4 ค่าเช่าเครื่องเสียง ๖ จุด (จุดละ ๓,๐๐๐ บาท) 
๔.๑ จุดเวทีกลาง 
๔.๒ จุดห้องประชุมสืบสานปัญญา 

 
 
 
 
๓๑,๙๐๐ 

 
 
 
 
๑๐,๐๑๐ 

 
 
 
 

๕,๐๖๐ 
 
 
 
 
๑๒,๓๒๐ 

 
 
 
 

๕,๗๒๐ 
 
 

 
 
๑๕,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
๑๘,๐๐๐ 

 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

 
๓๑,๙๐๐ 

 
 
 
 

๑๐,๐๑๐ 
 

 
 
 

๕,๐๖๐ 
 
 

 
 

๑๒,๓๒๐ 
 
 

 
 

๕,๗๒๐ 
 
 

 
 

๑๕,๐๐๐ 
 
 
 

 
 
 
๑๘,๐๐๐ 

 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 

 
 

- 
 
 
 
 
- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๔.๓ จุดโรงเรียนน่านปัญญานุกูล 
๔.๔ จุดโรงเรียนราชานุบาล 
๔.๕ จุดโรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 
๔.๖ จุดโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 

5 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินจากบุคคลภายนอก       
และครูชาวต่างชาติ (กรรมการตัดสินที่ต้องใช้
ความรู้ เฉพาะทาง เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ)  
จ านวน ๒๕ คน คน ละ ๔๐๐ บาท ๑ วัน 

6 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่แข่งขัน และสถานที่เวที
กลาง พิธีเปิด-ปิด และจัดท าซุ้มประตู (เช่น จ้าง
จัดดอกไม้) 

7 ค่าจ้างเหมาพาหนะส าหรับน านักเรียนมาแสดง          
ในพิธีเปิด  

 
 
 
 
 
 
๑๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
 

๒๕,๐๐๐ 
 
 
๑๘,๐๐๐ 

 

 
 
 
 
 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
 

 
 

 
- 

 
 

- 

 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
๒๕,๐๐๐ 

 
 
๑๘,๐๐๐ 

 

 
 
 

 
 
 

- 
 
 

 
 

 
- 

 
 

- 

รวม ๑๘๙,๙๒๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๗๙,๙๒๐ - 
รวมงบประมาณการเตรียมการและการจัดแข่งขัน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
๒๕๔,๑๓๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๑๙,๑๓๐ ๒๕,๐๐๐ 

 
  ๖.๒ งบประมาณเพ่ือเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐               
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
รายละเอียด ดังนี้  

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

การเตรียมความพร้อมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเหนอื จังหวัดน่าน 
๑. ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียม 

ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน 
๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ผอ.สพป.น่าน เขต ๑ และ              
      ผอ.กลุ่มนิเทศ จ านวน ๒ วัน ๆ ละ  
       ๒๗๐ บาท  (๒ คน x ๒๗๐ บาท x ๒ วัน) 
 

 
 
 
 
 

 
 

๑,๐๘๐ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
- 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

๑,๐๘๐ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยง รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ 
      หนว่ย/ศึกษานิเทศก์ และพนักงานขับรถ  
      จ านวน ๓๒ คน (๓๒ คน x ๒๔๐ บาท  
       x ๒ วัน) 
๑.๓ ค่าเช่าที่พักส าหรับ ผอ.สพป.น่าน เขต ๑         
      และผอ.กลุ่มนิเทศฯ จ านวน ๒ ห้อง 
      ห้องละ ๑,๒๐๐ บาท จ านวน ๑ คืน 
      (๒ คน x ๑,๒๐๐ บาท x ๑ คืน) 
๑.๔ ค่าเช่าที่พักส าหรับ รองผอ.สพป.น่าน  
       เขต ๑/ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์/ 

             เจ้าหน้าที่ และพนักงานขับรถ  จ านวน  
             ๑๖ ห้อง ๆ ละ ๘๐๐ บาท 
             (๑๖ ห้อง x ๘๐๐ บาท x ๑ คืน) 

๑.๕ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (รถตู้ ๔ คันๆ ละ 
๕,๐๐๐ บาท) 

๑๕,๓๖๐ 
 
 
 

๒,๔๐๐ 
 
 
 

๑๒,๘๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

๑๕,๓๖๐ 
 
 
 

๒,๔๐๐ 
 
 
 

๑๒,๘๐๐ 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

- 
 
 
 
- 
 

 
 

- 
 
 
 
 
- 

๒. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน โดย สพป.
น่าน เขต ๑  , เขต ๒ , สพม.๓๗  และศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
๒.๑ ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าประชุม จ านวน  
       ๑๕๐ คน ๆ ละ ๑๑๐ บาท ๒ วัน  

๓. กิจกรรมการประกวดแข่งขัน 
๓.๑  รางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)        

            งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
๓.๒ รางวัลการประกวดเพลงประจ างาน 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
๓.๓ รางวัลการประกวดค าขวัญงาน

ศิลปหัตถกรรม           
๔. ค่าพาหนะและค่าด าเนินการของคณะท างาน            

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ
ด าเนินงานประสานงานร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ
ภาคเหนือ 

๕. ค่าวัสดุในการเตรียมงานของคณะท างานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 
 
 

๓๓,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๗,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
๔๘,๓๖๐ 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

- 

 
 
 

๓๓,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๗,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

- 

 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
๔๘,๓๖๐ 

รวม ๒๐๐,๐๐๐ - ๑๕๑,๖๔๐ ๔๘,๓๖๐ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ข้อ ๖.๑ + ๖.๒) ๔๕๔,๑๓๐ ๑๐,๐๐๐ ๓๗๐,๗๗๐ ๗๓,๓๖๐ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

๖. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
       ร้อยละของนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดสักนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ            
งานมหกรรมศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี          
ของนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา ๒๕๖3 
เชิงคุณภาพ 
       นักเรียน ครู ที่มีผลงานได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนของเขตพ้ืนที่ ไปแข่งขัน แสดง และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเวทีระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

 
นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน                  
ในโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนสังกัดเอกชน 
และสังกัดอ่ืน ๆ  
 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดเวทีการประกวด/
แข่งขันงานงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ในระดับเขตพ้ืนที่  
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. นักเรียนและสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมศักยภาพของสถานศึกษาและเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
  ๒. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับประสบการณ์ตรงในการร่วมกิจกรรมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกิจกรรมการประกวด แข่งขันด้านศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ๓. นักเรียน ครู ที่มีผลงานได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่ไปแข่งขัน แสดง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ชื่อโครงการ พัฒนาบุคลากรสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนว PISA 

จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ ๒    ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

กลยุทธ์ที่  ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

 ของประเทศ 

สนองต่อตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะที่จ าเป็นด้าน 

 การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์  
 (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific  
 Literacy) ตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน 

 PISA   

ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิพาภรณ์ พุฒิมา      e-mail : uefafifaksw@gmail.com 

 นางเรณู หมื่นพรมแสน    e-mail : uefafifaksw@gmail.com 
     นางล าเนาว์ ชัยค า          e-mail : uefafifaksw@gmail.com 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายโดยใช้การประเมินระดับนานาชาติ PISA เป็นตัวชี้วัดหลักของ
นโยบายการศึกษา 8 ข้อ กล่าวคือ การวัดผล PISA ครั้งต่อไปไทยต้องมีอันดับสูงขึ้น และเพ่ือให้เข้าใจตรงกันว่า 
การวัดผลนี้เป็นเรื่องระดับสากล เป็นตัวชี้วัดที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่
ประสบความส าเร็จด้านการศึกษา หรือบางประเทศที่จัดการศึกษาดี แม้ว่าจะเป็นการวัดผลในครั้งแรก แต่ก็ มี            
ผลคะแนน PISA  ที่สูงมาก ซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการศึกษาที่ดีกับผลสัมฤทธิ์ PISA ในอันดับสูง 
รวมทั้งจากการที่ประเทศไทยไม่มีการวัดผลกลางท าให้จ าเป็นต้องวัดโดยวิธีวัดในระดับสากล เพ่ือให้ได้รู้สถานะของ
การจัดการศึกษาไทย 
 

 PISA เปนชื่อยอของ Programmed for International Student Assessment เปนโครงการระเมินผล 
นักเรียนรวมกับนานาชาติ ริเริ่มโดยองคการเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค เพ่ือประเมินคุณภาพของระบบ 
การศึกษาในการเตรียมความพรอมใหประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเปนตอการด ารงชีวิต     
ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย PISA เนนการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใชความรูและทักษะใน
ชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรในโรงเรียน ปจจุบันนี้มีประเทศจากทั่วโลกเขารวมโครงการมากกวา 70 ประเทศ 
ในปลายทศวรรษที่ 1990 ประเทศสมาชิกของ OECD มีความคิดที่จะหาวิธีประเมินวา เด็กอายุ 15 ปทั่ว โลก มี
ความพรอมที่จะอยูรวมในสังคมเพียงใด เหตุที่ PISA เลือกเด็กอายุ 15 ป แทนที่จะเปนเด็กอายุ 12 หรือ 17 
เพราะเปนอายุที่เด็กก าลังจะจบการศึกษาภาคบังคับ ผู เชี่ยวชาญดานการศึกษาทั่วโลก ชวยกันสรางวิธีทดสอบ     
ที่ใชเวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งมุงเนนการวัดผลใน 3 วิชาหลัก ไดแก ภาษา คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ประเทศสมาชิก
ตัดสินใจที่จะจัดการทดสอบนี้ทุก 3 ป และมีการสับเปลี่ยนจุดมุงเนนในการทดสอบใน 3 วิชาหลัก 
 
 
 
 
 

mailto:uefafifaksw@gmail.com
mailto:uefafifaksw@gmail.com
mailto:uefafifaksw@gmail.com
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

 PISA เป็นการประเมินสมรรถนะที่เรียกวา Literacy  ซึ่งประเมินการรูเรื่องในสามดาน ไดแก การรูเรื่อง
การอาน (Reading Literacy) การรู เรื่องคณิตศาสตร  (Mathematical Literacy) และการรู เรื่องวิทยาศาสตร
(Scientific Literacy) PISA ไดแบงการประเมินออกเปน 2 รอบ กลาวคือ รอบที่ 1 (Phase I: PISA 2000 PISA 2003 
และ PISA 2006) และรอบที่  2 (Phase II: PISA 2009 PISA 2012 และ PISA 2015) ในการประเมินผล
นักเรียนจะวัดความรูทั้ง 3 ดาน แตจะเนนหนักในดานใดดานหนึ่งในการประเมินแตละระยะ คือ การประเมินผล 
ระยะที่ 1 (PISA 2000 PISA 2009 และ PISA 2018) เนนดานการอาน (น้ าหนักขอสอบดานการอาน 60% 
และที่เหลือเป็นดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางละ 20%) การประเมินผลระยะที่ 2 (PISA 2003 และ 
PISA 2012) เนนดานคณิตศาสตร  (น้ าหนักขอสอบดานคณิตศาสตร 60%  และดานการอานและวิทยาศาสตรอย
างละ 20%) การประเมินผลระยะที่ 3 (PISA 2006 และ PISA 2015) เนนดานวิทยาศาสตร (น้ าหนักขอสอบ         
ดานวิทยาศาสตร 60% และดานการอานและคณิตศาสตรอยางละ 20%) นอกจากขอสอบของ PISA จะประเมิน
การรู เรื่อง (Literacy) ในสามดาน ไดแก การรู เรื่องการอาน (Reading Literacy) การรู เรื่องคณิตศาสตร
(Mathematical Literacy) และการรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) แลว ยังมีการส ารวจขอมูลพ้ืนฐาน
ของนักเรียน และการจัดการเรียนการสอน ขอสอบของ PISA  มีความนาสนใจและทาทาย โดยมีหลากหลายสถานการณ
ในชีวิตจริงใหนักเรียนอาน แตละสถานการณอาจมีหลายค าถามและหลากหลายรูปแบบในการตอบค าถาม เชน 
เลือกตอบ เขียน ตอบสั้น ๆ และเขียนอธิบายในการประเมินที่ผานมา นักเรียนจะท าขอสอบในเลมแบบทดสอบ  
 

 จากด าริของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป )      
ได เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับ (1) การประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษ (English Assessment) ของ
นักเรียนดวยระบบออนไลน และ (2) การพัฒนาคลังขอสอบวัดสมรรถนะของผูเรียนดานการรูเรื่องการอาน การรูเรื่อง
คณิตศาสตร และการรูเรื่องวิทยาศาสตรอิงตามแนว PISA ดวยระบบออนไลน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 ณ 
หองประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และมีบัญชาใหส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ไดเตรียมความพรอมผูเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพ่ือเขารวมโครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ หรือ PISA (Programmer for International Student Assessment) โดยการพัฒนาคลังขอสอบ    วัด
สมรรถนะของผูเรียน ดานการรูเรื่องการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร อิงตามแนว PISA 
ดวยระบบออนไลน เนื่องดวยจากผลการศึกษาวิจัยผลการประเมิน PISA 2015 ซึ่งเปนครั้งแรกที่จัดใหมี  การ
สอบดวยคอมพิวเตอร (Computer-Based Assessment หรือ CBA) เต็มรูปแบบ พบวานักเรียนไทย ขาดทักษะการ
ท าขอสอบ  ดวยการใชคอมพิวเตอร และถึงแมจะมีการสรางความเขาใจถึงวิธีตอบขอสอบ แตนักเรียนยังขาดการฝ
กฝนจนเกิดทักษะความช านาญ รวมทั้งการประเมิน PISA ในป 2021 ที่จะเกิดข้ึนในครั้งตอไปนี้ การประเมินการรู
เรื่องดานการอานไมใชการอานสื่อแบบดั้งเดิม แตจะเปนการอานจากสื่อดิจิทัล (Digital Reading) ซึ่งนักเรียนไทยบางส
วนจะคุนเคยอยูบางแตสวนใหญยังไมคุนชิน รวมทั้ง ตองมีการสรางแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดความมุงมั่นตั้งใจในการ
เขารวมโครงการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงไดวาจาง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ด าเนินโครงการวิเคราะห วิจัย สราง
ประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเรื่องอิงตามแนว PISA เพ่ือการจัดท าระบบบริการ
สอบออนไลนผานระบบคลาวน เพ่ือรองรับการเขาทดสอบและวัดสมรรถนะผูเรียนแบบออนไลน ตามแนว PISA ใน 
3 ดาน ไดแก การรูเรื่องการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร และการรูเรื่องวิทยาศาสตร โดยใชชื่อวา “ระบบ PISA 
STYLE” 
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 PISA STYLE คือ ระบบขอสอบออนไลนที่จัดขึ้น เพ่ือใหเด็กนักเรียนสามารถเขามาทดลองท าขอสอบ 
PISA กอนเขาท าการทดสอบ PISA จริง โดยสามารถเขาท าการทดสอบไดหลายครั้ง เพ่ือความเชี่ยวชาญและเป็นการ
เตรียมตัวสอบที่เสมือนจริง ดวยเวลาการท าขอสอบจริง และรูปแบบขอสอบที่ตรงตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้  
ผูใชงานที่นอกเหนือจากนักเรียน อาทิเชน ครู สวนกลาง ศึกษานิเทศก เปนตน สามารถจัดการขอสอบ โดยเพ่ิม    
ขอสอบ จัดชุดขอสอบ ตรวจขอสอบ อนุมัติขอสอบและเรียกดูรายงานผลระดับของนักเรียน เขต จังหวัด ประเทศได
เปนระบบที่จะชวยพัฒนาสมรรถภาพการศึกษาของนักเรียนในปจจุบัน 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ประเมิน PISA แต่ที่ผ่านมาครูผู้สอนและนักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการประเมิน PISA ดังนั้น เพ่ือให้
ครูผู้สอนมีความรู้เกี่ยวกับข้อสอบตามแนว PISA  น าข้อสอบที่มีอยู่ในระบบ PISA STYLE ไปใช้ในห้องเรียน เพ่ือ
ช่วยพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้มีผลการประเมินตามอยู่ในระดับดียิ่งขึ้นไป จึงจ าเป็นต้องพัฒนาครูผู้สอนโดย  
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องข้อสอบตามแนว PISA และการใช้งานระบบ PISA STYLE  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้มีความรู้   
ความเข้าใจเรื่องข้อสอบตามแนวทางการประเมิน PISA 
 2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในการใช้งาน 
ระบบ PISA  STYLE  
 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

๑. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน  ๖๐ คน ได้รับ 
การอบรมพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องข้อสอบตามแนวทางการประเมิน PISA  

๒. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
จ านวน  ๖๐ คน ได้รับการอบรมพัฒนาให้สามารถใช้งานระบบ PISA  STYLE  และน าไปใช้กับผู้เรียน 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีความรู้ความเข้าใจ 

เรื่องข้อสอบตามแนวทางการประเมิน PISA 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สามารถใช้งานระบบ  

PISA  STYLE  และน าไปใช้กับผู้เรียน 
 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. อบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
จ านวน  ๖๐ คน  

เมษายน  2563 กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลฯ 

 
2. นิเทศก ากับ ติดตาม พฤษภาคม 2563 – 

กันยายน  2563 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

3. สรุปรายงานผล ตุลาคม  2563 กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลฯ 
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5.  งบประมาณ 
  จ านวน  ๔0,๐00 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมา
ณที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  อบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 85 คน 
1.1 ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ในการ
อบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
จ านวน 85 คน จ านวน ๒ วนั (120*85*๒) 
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกจาก สพฐ. จ านวน 
๑ คน จ านวน ๖ ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 600 บาทต่อ
คน จ านวน ๒ วัน (๒*600*๖) 
1.3 ค่าพาหนะของวิทยากรภายนอกจาก สพฐ.  
จ านวน   ๑ คน คนละ ๖,๐00 บาท 
๑.๔ ค่าท่ีพักวิทยากร จ านวน ๒ คืน คืนละ ๑,๐๐๐ บาท 
๑.๕ ค่าจัดจ้างเอกสารจัดอบรม  

๔0,๐00  
 
- 
 
 
 

๗,๒00 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 

20,400 
 
 
 
- 
 
 

๖,๐00 
 

๒,๐๐๐ 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

๓,๒๐๐ 
กิจกรรมที่ 2   นิเทศก ากับ ติดตาม - - - - 
กิจกรรมที่ 3   สรุปรายงานผล - - - 1,200 

รวมงบประมาณ ๔0,๐00 ๗,๒00 28,400 4,400 
 
6.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
       ๑.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
จ านวน  85 คน ได้รับการอบรมพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องข้อสอบตาม
แนวทางการประเมิน PISA  
       ๒.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
ได้รับการอบรมพัฒนาให้สามารถใช้งานระบบ PISA  STYLE  และน าไปใช้กับ
ผู้เรียน 
 เชิงคุณภาพ 
      ๑. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อสอบตามแนวทางการประเมิน PISA 
      ๒. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
สามารถใช้งานระบบ PISA  STYLE  และน าไปใช้กับผู้เรียน 

 
          ร้อยละ 100 
 
 
         ร้อยละ 100 
 
 
     ระดับคุณภาพดีมาก 
 
 
      ระดับคุณภาพดีมาก 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องข้อสอบตามแนวทางการประเมิน PISA  สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ  
ในการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน และในระดับสถานศึกษา 
 2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สามารถใช้งานระบบ PISA  STYLE  
และสามารถท าแบบทดสอบออนไลน์ได้ 
 3. ครูขยายผลสู่นักเรียนให้สามารถใช้งานระบบ PISA  STYLE  และท าแบบทดสอบออนไลน์ได้ 
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ชื่อโครงการ โครงการแข่งขันตอบค าถามจากหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที ่2                         ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
 ของประเทศ 
สนองต่อตัวชี้วัด 10 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ 

 นานาชาติ 
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิชัย  เทพกอม    e-mail : ch.thepkom@gmail.com 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

หนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดท าทุกฉบับ ให้มีคุณภาพสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของเยาวชนไทยที่ดีที่สุด แต่ปัญหาอยู่ที่เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้เท่าที่ควร จึงท าให้
ขาดโอกาสที่จะได้รับความรู้ที่เปี่ยมล้นด้วยคุณค่าอย่างน่าเสียดาย สโมสรไลออนส์สากลและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มองเห็นความส าคัญของหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนเป็นอย่างดี จึง
ก าหนดให้มีการแข่งขันตอบปัญหาจากหนังสือสารานุกรมไทยขึ้นเป็นประจ าทุกปี  ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอกาสและกระตุ้น
ให้นักเรียนทุกพ้ืนที่มีความตื่นตัวและมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของสโมสรไลออนส์สากลและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับจังหวัด ไปแข่งขันในระดับภูมิภาค 
  2. เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญและฝึกฝนตนเองในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ
สารานุกรมไทย จนเป็นนิสัย 
  3. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาส ได้มีโอกาสเข้าร่วมการ
แข่งขันฯ ในระดับจังหวัดที่จัดขึ้น 

3. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ   
 - นักเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 , เขต 2 และสังกัดอ่ืน ๆ ในระดับช่วงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) และ
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) เข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัด 

 เชิงคุณภาพ  
 - นักเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 , เขต 2 และสังกัดอ่ืน ๆ ได้รับความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยฯ 
อย่างหลากหลายและสามารถเลือกศึกษาค้นคว้าได้ตามความต้องการและความสนใจ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชาสัมพันธ์/ส่งกติกาการแข่งขันให้ทุกโรงเรียน มิ.ย.-ก.ค. 2563 นายวิชัย  เทพกอม 
2. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่การแข่งขัน ส.ค. 2563 
3. ประชุมวางแผน/แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ

จัดกิจกรรม 
ส.ค. 2563 

4. จัดแข่งขันในระดับจังหวัด ส.ค.-ก.ย. 2563 
5. สรุป/รายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
ก.ย. 2563 

6. ส่งทีมที่ชนะเลิศเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค ก.ย.-พ.ย. 2563                  
 

5. งบประมาณ  จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

ที ่
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ค่าบ ารุงสถานที่ 2,000 - 2,000 - 
2. ค่าวัสดุ 1,500 - - 1,500 
3. ค่าจัดท าเกียรติบัตร 1,500 - 1,500 - 

 
รวมงบประมาณ 5,000  3,500 1,500 

 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
-เชิงปริมาณ  
     นักเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 , เขต 2 และสังกัดอ่ืน ๆ 
ในระดับช่วงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6) และช่วงชั้นที่ 3  (ม.1-3) ได้รับ
การพัฒนาทางด้านภาษาอย่างทั่วถึง 
-เชิงคุณภาพ 
    ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาส 
ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ 
เสมอภาค 

-นักเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 ,  
เขต 2 นักเรียนในสังกัดอ่ืนๆ ได้เข้าร่วม
การแข่งขันในระดับจังหวัดที่จัดขึ้น 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2. เด็กด้อยโอกาสได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างทั่วถึง  
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

ชื่อโครงการ การแข่งขันกรีฑานักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 น่าน เขต 1 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที ่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามรถในการแข่งขันของ 
 ประเทศ 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 11          ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รบัการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษ 
 ด้านตา่ง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศลิปะ และเทคโนโลยี เปน็ตน้ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    

 นางจีรวรรณ  ศรีริ  
ระยะเวลาด าเนินงาน มกราคม – มีนาคม 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

  จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส าคัญกับการน ากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ได้น านโยบายดังกล่าว
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาของสังคมโลก และ         
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้การด าเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชนยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น 
การต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันทางสังคมและเศรษฐกิจท าให้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและ
พฤติกรรม โดยมีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากประชาชนไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งก่อ ให้เกิด    
ความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม จากสภาพดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง     
ในการสร้างศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 6 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” 

  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการจัดการศึกษาของปวงชนที่รัฐมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน
และพัฒนาประเทศชาติ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จึงจ าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาคน  เยาวชนของชาติให้เป็นที่ยอมรับของสังคมว่าโรงเรียนสามารถผลิต   
ผู้จบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  เจตคติ  ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ  ตลอดจนถึงคุณลักษณะที่    
พึงประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตรและความคาดหวังของสังคม  ตลอดจนแสดงความมั่นใจได้ว่า  
ปัจจัยและกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันกับสากล   

  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงได้
รวมตัวกันในรูปเครือข่ายในการจัดการศึกษา เพ่ือหาแนวทางให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านต่าง ๆ ขึ้น 
โดยจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ใน 8 อ าเภอ     
19 กลุ่มโรงเรียน  (8 อ าเภอ = 18 กลุ่มโรงเรียน และ 1 กลุ่มโรงเรียนเอกชน)  ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยพัฒนา
ทักษะการกีฬาให้กับเยาวชน  นักเรียน  ในท้องถิ่น  ให้สามารถพัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ  เพ่ือ
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  ใส่ใจต่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด  
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ และแก้ปัญหาเด็กที่ภาวะโภชนาการเกิน 
 (โรคอ้วน) และเกิดการพัฒนาการทางด้านทักษะกีฬา และทักษะด้านอารมณ์ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัย 

2.2  เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดหลักสูตรตรงเป้าหมายและป้องกันปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

2.3  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการกีฬา  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
                       นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 / และสังกัดโรงเรียน  
เอกชน จ านวน  186  โรงเรยีน จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 1,650 คน 
                 3.2 เชิงคุณภาพ 
                        นักเรียน นักกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ าใจของการเป็น
นักกีฬา สามารพพัฒนานักกีฬาให้เข้าร่วมแข่งขันจากระดับท้องถิ่น เข้าสู่ระดับที่สูงขึ้น 

4. วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 
ธันวาคม 2562 นางจีรวรรณ  ศรีริ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

ธันวาคม 2562 นางจีรวรรณ  ศรีริ 

3 วางแผนการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย โดยขอ
ความร่วมมือและร่วมประชุมของผู้บริหาร
โรงเรียน/ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด และ
โรงเรียนเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูพลศึกษา และทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 

ธันวาคม 2562 นางจีรวรรณ  ศรีริ 
และคณะ 

4 วางแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน รวมถึงการ
สนับสนุนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 

ธันวาคม 2562 นางจีรวรรณ  ศรีริ  
และคณะ 

 
 
 
 

 

5 ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ (จัดการแข่งขัน) 
 

มกราคม 2563  

6 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน   มกราคม  2563  
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

5. งบประมาณ   
              งบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 
จ านวน 300,000 บาท  และจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  จ านวน 100,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าจ้างท าเหรียญ จ านวน 600 เหรียญ ๆ 60 บาท   
(เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง เหรียญละ  
200 เหรียญ) 

36,000  -  - 36,000 

2. ค่าจ้างท าถ้วยรางวัล ใบละ 900/800/700 บาท  
   2.1 ถ้วยชนะเลิศ จ านวน 10 ใบ 
   2.2 ถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จ านวน 10 ใบ 
   2.3 ถ้วยรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 10 ใบ 

24,000  -  - 24,000 

3. ค่าจ้างท าป้ายโครงการ ขนาด 2.5 X 8 เมตร 3,000  -  - 3,000 
4.จ้างท าป้ายผ้าแพร 1 x 3 เมตร 3,000  -  - 3,000 
5.จ้างท าป้ายถือเดินขบวนพาเหรด 1 x 6 เมตร 1,500  -  - 1,500 
6.ค่าจ้างจัดท าเอกสาร ระเบียบการแข่งขันฯ สูจิบัตร 
  และจัดท ารูปเล่ม 

3,500 - - 3,500 

7 จ้างจัดท าเกียรติบัตร จ านวน 6000  ใบ 9,000  -  - 9,000 
8.ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน 
  ตกแต่งริ้วผ้า แทนกล่าวรายงาน ชุดรับแขก  
  กระถางคบเพลิง ฯลฯ และจัดท าสนามการแข่งขัน 

10,000  -  - 10,000 

9.ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงบริการเครื่องเสียงทุกจุดการแข่งขัน 10,000 - - 10,000 
รวม 100,000 - - 100,000 

10.รับสนับสนุนจาก อบจ.น่าน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้แต่ละ
กลุ่มโรงเรียนเพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล์ 
ส าหรับนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดแต่ละกลุ่มโรงเรียน จ านวน 
1,650 คน ๆ ละ 2 วัน   
 -อาหาร จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 
-เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ จ านวน 4 มื้อ ๆ ละ 15 บาท 

264,000  
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

165,000 
99,000 

 
 
 
 
- 
- 

11.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน จ านวน 2 วัน ๆ ละ 
400 บาท จ านวน 45 คน 

36,000 36,000  -  - 

รวม 300,000 36,000 264,000 - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 400,000 36,000 264,000 100,000 
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6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
         นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสังกัดโรงเรียนเอกชน 
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
 

เชิงคุณภาพ 
          นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสังกัดโรงเรียนเอกชน  
ได้มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้มีเด็ก
นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิดลดลง และเกิดการ
พัฒนาการทางด้านทักษะกีฬา  

 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
  1.  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จ านวน 176 โรงเรียน 
และโรงเรียนเอกชน จ านวน 10 โรงเรียน มีการพัฒนาทักษะกีฬาได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ าใจของการ
เป็นนักกีฬา 
 3. สามารถพัฒนานักกีฬาให้เข้าร่วมแข่งขันจากระดับท้องถิ่นเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้น 



 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3 
 
 

พัฒนาศักยภาพคน 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ชื่อโครงการ   การส่งเสริมและพัฒนาการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
จุดเน้นยุทธศาสตร/์นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์              
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองต่อตังช้ีวัด 14  ร้อยละของสถานศึกษาน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง  
 พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติ 
สนองต่อตังช้ีวัด 15   ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ 
 ในศตวรรษท่ี 21 (3R8c) 
สนองต่อตังช้ีวัด 16   ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพและผ่านการประเมินมาตรฐาน (มาตรฐาน
 การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน/ปฐมวัย) 
สนองต่อตังช้ีวัด 17    ร้อยละของสถานศึกษา (ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา) สามารถ
 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 
 ในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล)  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกฤติยา  ขัติยะ   e-mail : mamkrit17@gmail.com 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยให้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 และในปีการศึกษา 2563 ให้ใช้ทุกชั้นเรียน ดังนั้น เพ่ือให้ทุกโรงเรียนสามารถน า
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงจัดท าโครงการ การส่งเสริมและพัฒนา   
การน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติขึ้น เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะครูในการน า
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ .ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 

2. วัตถุประสงค ์      
 2.1 เพ่ือพัฒนาผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ                     
ในการน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560 สู่การปฏิบัติได้ 
           2.2 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาน าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21                             
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           2.3 เพ่ือคัดเลือกโรงเรียน ครูผู้สอนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและน าหลักสูตรสถานศึกษา              
ไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือพัฒนาผู้เรียน           
ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง  
               3.1.2 ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน 
               3.1.3 โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและน าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การจัดการเรียนรู้          
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้             
ในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มโรงเรียนละ 1 โรงเรียน 
              3.1.4 ครูผู้สอนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและน าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การจัดการเรียนรู้         
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้             
ในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๓ คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ    
      3.2.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการน า
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560 สู่การปฏิบัติได ้
               3.2.2 สถานศึกษาน าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
               3.2.3  โรงเรียน ครูผู้สอนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและน าหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ    
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับโรงเรียนและครูผู้สอน                           
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้

วิทยาการค านวณ  (ระดับประถมศึกษา) 
มิถุนายน - 

กรกฎาคม 2563 
นายปิยะ จะเฮิง 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

2. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาและน าหลักหลักสูตร
สถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

มิถุนายน-  
กรกฎาคม 2563 

นางสาวกฤติยา  ขัติยะ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

3. การคัดเลือกโรงเรียนและครูที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีใน
การพัฒนาและน าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560เพ่ือพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21  
 

สิงหาคม 2563 นางสาวกฤติยา  ขัติยะ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
4.  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าหลักสูตรสถานศึกษา

สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

สิงหาคม 2563 นางสาวกฤติยา  ขัติยะ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

5. รายงานผลการด าเนินงาน     กันยายน 2563 นางสาวกฤติยา  ขัติยะ 

 
5. งบประมาณ  

จ านวน  72,000บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)   รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1  

      การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ (ระดับประถมศึกษา) 
4.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 
176 คน (176 x 110 x 1 วัน)  
4.2 ค่าวัสดุส าหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  

22,360  
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

19,360 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 

3,000 
2 กิจกรรมที่ 2  

       การนิเทศ ติดตามการพัฒนาและน าหลัก
หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

3. กิจกรรมที่ 3  
        การคัดเลือกโรงเรียนและครูที่มี 
วิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและน าหลักสูตร
สถานศึกษาไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21  
กลุ่มโรงเรียนละ 1 โรงเรียนและครูผู้สอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 3 คน 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
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ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
4. กิจกรรมที่ 4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน า

หลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่  
ครูวิชาการโรงเรียนทุกโรงเรียน ผู้อ านวยการ
โรงเรียนและตัวแทนครูของโรงเรียนที่มี 
วิธีปฏิบัติที่ดีการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติและ
โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีการน าหลักสูตร 
รักษ์ป่าน่านสู่การปฏิบัติ จ านวน  36 โรงเรียน
จ านวน 250 คน คนละ 110 บาท 
จ านวน 1 วัน (250*110) 
4.2 ค่าจ้างเหมาพาหนะบรรทุกวัสดุอุปกรณ์                
ในการจัดนิทรรศการ กลุ่มโรงเรียนละ  
1,000 บาท  (18*1,000=18,000) 

45,500 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

27,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,000 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

5. กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการด าเนินงาน 
- ค่าจัดซื้อวัสดุในการจัดท ารายงาน 
- กรอบเกียรติบัตร 

4,140  
- 

 
- 

 
4,140 

 
รวม 72,000 - 64,860 7,140 

 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย                                                     
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
         6.1.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง  
         6.1.2 ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน 
         6.1.3 โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและน าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560        
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  กลุ่มโรงเรียนละ 1 โรงเรียน 
         6.1.4 ครูผู้สอนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและน าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560           
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ละ 3 คน 
 

 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
6.2 เชิงคุณภาพ    
      6.2.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจในการน ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560 สู่การ
ปฏิบัติได้ 
               6.2.2 สถานศึกษาน าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
             6.2.3  โรงเรียน ครูผู้สอนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและน าหลักสูตร
สถานศึกษา ไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
เป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับโรงเรียนและครูผู้สอน                           
 

 
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 
 

ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 
 

ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้สอนมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการหลักสูตรและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
    2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มี แหล่งเรียนรู้ และครือข่ายของโรงเรียน
และครูผู้สอนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
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ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพครูสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การสื่อสารและภาษาท่ี ๓  

จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
สนองต่อตัวชี้วัด 18     ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริม 

 สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3  
 อย่างน้อย 1 ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนองต่อตัวชี้วัด 19      ร้อยละของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER Center) 
 ประจ าอ าเภอ จัดกิจกรรมวิชาการพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ให้แก่ 
 โรงเรียนในเครือข่าย 
สนองต่อตัวชี้วัด 20         ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
 ได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER  
 Center) ประจ าอ าเภอในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน 
 ภาษาอังกฤษ โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นตัวกลางประสาน 
สนองต่อตัวชี้วัด 21                   ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและสื่อสารภาษาท่ี 3 ตามเกณฑ์ท่ี 
  เขตพ้ืนที่ศึกษาก าหนด 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางดวงตา  ล าลึก     e-mail :  pongpang๕๐๓@gmail.com  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินงานจัดและส่งเสริมการศึกษาการปฏิรูปการเรียนการสอนกับการเรียนรู้
ยุคใหม่โดยออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือปรับ
ระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานพร้อมทั้งจัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือประกาศใช้ในสถานศึกษา ดังนี้ 1)
ให้ใช้กรอบมาตรฐาน CEFR เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย      
ทั้งในการออกแบบหลักสูตร  การพัฒนาการเรียนการสอนการทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู  2) ปรับจุดเน้น   
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative 
Language Teaching : CLT) 3) ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก
ด้วยหลักสูตรแบบเรียนสื่อการเรียนการสอนแต่ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันได้ทั้ งนี้ตามความพร้อมของแต่ละ
สถานศึกษาและแสดงถึงความถนัด ความสนใจของผู้เรียน 4) ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ 5) ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้น      
การสื่อสาร(CLT)และเป็นไปตามกรอบความคิดหลักCEFRและ 6) ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ     
เพ่ือการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผู้เรียน ตามระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูและผู้เรียนรวมทั้งบริบทและความต้องการของพ้ืนที่ 
 

  ภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาสากล และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นภาษาที่จ าเป็นในการเป็นสื่อกลางในการ
สื่อสารกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มี
ข้อตกลง ร่วมกันในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพ่ือการ พัฒนาประเทศร่วมกัน ทั้งทางด้านความมั่นคง 
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทันต่อสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง  
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ภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะส าคัญประการหนึ่งในศตวรรษที่ ๒๑และเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
 

  ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ จึงต้องการจัดท าโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพครูสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและภาษาที่ ๓ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษน าไปใช้ในห้องเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีสื่อและนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และความสามารถด้านการสื่อสารของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีคุณภาพตามที่ก าหนดต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาที่ 3   
ในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารและสื่อสารภาษาท่ี 3 ตามเกณฑ์ที่เขตพ้ืนที่ก าหนด 
 3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 

3.  เป้าหมาย 
     3.1. เชิงปริมาณ 

  3.1.1  ครูประจ าศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา จ านวน 8 คน  
  3.1.2  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 6   จ านวน ๑๕0 คน 

            3.1.3  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน ๕๐ คน 
 

      3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

และภาษาที่ ๓ อย่างน้อย ๑ ภาษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกศูนย์ จ านวน ๘ ศูนย์ สามารถส่งเสริม

สนับสนุนการด าเนินการพัฒนาของโรงเรียนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.3 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและภาษาที่ ๓ อย่างน้อย ๑ ภาษา ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. Plan (การวางแผน)  
การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารและภาษาท่ี ๓ ตามบริบทของพ้ืนที่ 

เมษายน ๒๕๖๓ นางดวงตา  ล าลึก 

2. Do (การปฏิบัติตามแผน)  
การจัดกิจกรรมการพัฒนาครูสู่การเรียนรู้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารและภาษาที่ ๓ ตามบริบทของพ้ืนที่  

พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางดวงตา  ล าลึก 

3. Check  (การติดตาม ตรวจสอบ) 
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  

มิถุนายน - 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

นางดวงตา  ล าลึก 

4. Act (การปรับปรุงพัฒนา) 
การสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน 

สิงหาคม ๒๕๖๓ นางดวงตา  ล าลึก 

5. การสรุปรายงานผล 
 

กันยายน ๒๕๖๓ นางดวงตา  ล าลึก 

 
5. งบประมาณ 
  จ านวน 40,๐๐๐ บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน)    รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
ก าหนดทิศทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและภาษาที่ ๓  
 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมการพัฒนาครูสู่การ
เรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและภาษาที่ ๓  และการ
อบรมการค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Cross word) 
๒.๑ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ส าหรับผู้เข้าอบรม จ านวน ๑2๐ คน ๆ ละ ๑๑๐ บาท  
๒.2 ค่าตอบแทนคณะวิทยากร จ านวน 1 คน  
เวลาจ านวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท  
๒.3 ค่าท่ีพักของคณะวิทยากรจ านวน 2 คืน คืนละ 
1,000 บาท จ านวน ๑ ห้อง  
 

22,400  
 
 
- 
 

7,200 
 
- 
 

 
 
 

13,200 
 
- 
 

2,๐๐๐ 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ 
การสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และ
การก ากับ นิเทศติดตาม และประเมินโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (EP/MEP)  
๓.๑ จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกศูนย์ จ านวน ๘ ศูนย์ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาของ
โรงเรียนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ละ  
2,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 16,๐๐๐ บาท 
๓.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และการสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ทุกศูนย์ จ านวน 8 ศูนย์   

17,600  
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

16,000 
 
 
 
 

1,600 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

รวมงบประมาณ 40,000 7,200 32,800 - 
 

6.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
3.1. ครูประจ าศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา จ านวน 8 คน  
 3.1.๑ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 6   จ านวน ๑๕0คน 

 3.1.๒ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน ๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ 

๑. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร และภาษาที่ ๓ อย่างน้อย ๑ ภาษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกศูนย์ จ านวน ๘ ศูนย์ 
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาของโรงเรียนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและภาษาที่ ๓ อย่างน้อย ๑ ภาษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 

ร้อยละ ๘๕ 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 85 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และ

ภาษาท่ี ๓ อย่างน้อย ๑ ภาษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและภาษาท่ี ๓ อย่างน้อย ๑ ภาษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาที่ ๓ ในสถานศึกษาและในชีวิตประจ าวันได้ 

   ๔. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมี Best Practice การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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ชื่อโครงการ พัฒนาครูจัดการเรียนรู้คิดเลขเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 3     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 11  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มี 
  ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 23                 ร้อยละของผู้เรียนระดับประถมศึกษามีความสามารถด้านคิดเลขเป็นตามเกณฑ์
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวิพาภรณ์  พุฒิมา    e-mail: Khuntoon2505@gmail.com  
 นางเรณู หมื่นพรม        e-mail : uefafifaksum@gmail.com  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
โดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เริ่มตั้งแต่ประชากรวัย
เรียนทุกช่วงวัย ให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะ มีความรู้ 
เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ       
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตระหนัก 
ถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ
ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ ปรับวิธีสอนโดยให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ากิจกรรมในชั้นเรียน แนะน าวิธีการเรียนรู้และวิธีการสร้างองค์ความรู้ ออกแบบกิจกรรม
และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน 
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และสติปัญญา และให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้              
ในศตวรรษท่ี 21 สนองตัวชี้วัดความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตัวชี้วัดที่ 23 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถคิดเลขเป็น  

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตระหนักในความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ด้านทักษะการคิดเลขเป็น กอปรกับในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการประเมิน 
ความ สามารถด้านคิดเลขเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 179 โรง มีโรงเรียนที่
นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง จ านวน 48 โรง คิดเป็นร้อยละ 26.82 ด้วยเหตุ ผลดังกล่าว
จ าเป็นต้องพัฒนาครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
ด้านการคิดเลขเป็น และสามารถสร้างเครื่องมือที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความเป็นกลาง ส าหรับใช้ในการประเมิน
ความสามารถด้านคิดเลขเป็นของนักเรียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลสมรรถนะของผู้เรียนใช้ส าหรับรายงานตัวชี้วัด
ความส าเร็จด้านการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละ
ของผู้เรียนที่คิดเลขเป็น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้คิดเลขเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 

3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนที่มีผลการประเมิน                 
อยู่ในระดับปรับปรุง 48 โรง จ านวน 60 คน  

เชิงคุณภาพ 
 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม                 

การเรียนรู้ด้านการคิดเลขเป็น และสามารถสร้างเครื่องมือที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความเป็นกลาง ส าหรับใช้ใน
การประเมินความสามารถด้านคิดเลขเป็นของนักเรียน 

 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนที่มีผลการประเมิน                 
อยู่ในระดับปรับปรุง 48 โรง จ านวน 60 คน 
 

มีนาคม 2563 นางวิพาภรณ์  พุฒิมา 
นางเรณู หมื่นพรมแสน 
นางล าเนาว์  ชัยค า 
 

 

5.  งบประมาณ 
  จ านวน 20,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม  พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนที่มี
ผลการประเมินระดับปรับปรุง 48 โรง จ านวน  
95 คน 
1.1 ค่าอาหารว่างส าหรับการประชุมคณะท างาน                 
จ านวน 25 คน ๆ ละ 30 บาท  
1.2 ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าอบรมและทีมงาน 
จ านวน 95 คน ๆ ละ 110 บาท  
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 ชัว่โมง                       
ชั่วโมงละ 600 บาท  
1.4 ค่าพาหนะ ค่าที่พักวิทยากร  

20,000  
 
 
 
- 
 
- 
 

3,600 
 
- 

 
 
 
 

750 
 
- 
 
- 
 

5,200 

 
 
 
 
- 
 

10,450 
 
- 
 
- 

รวมงบประมาณ 20,000 3,600 5,950 10,450 
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6.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

 
เชิงปริมาณ 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียน
ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง 48 โรง  จ านวน 95 คน ได้รับการพัฒนา 

เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการคิดเลขเป็น 
 

 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 100 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านการคิดเลขเป็น สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีสมรรถนะผู้เรียน
ตามหลักสูตรด้านการคิดเลขเป็น 
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ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 3    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองต่อตัวตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มี 
  ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
สนองตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของสถานศึกษาน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไปสู่ 
  การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองตัวชี้วัดที่ 13  ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
  สังคมและสติปัญญา และพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 25 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน 
  ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 ร้อยละ 3 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 26 ผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ 3 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จที่ 27 โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิพาภรณ์  พุฒิมา    e-mail: Khuntoon2505@gmail.com 
 นางเรณู หมื่นพรมแสน  e-mail : uefafifaksum@gmail.com 
 นางล าเนาว์  ชัยค า   e-mail : lamnao12@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยให้มีการด าเนินงานด้านผู้เรียน คือ นักเรียนต้องมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล ประชากรในวัยเรียนทุกคน
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถตามมาตรฐานสากล                 
มีทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ เต็มตามศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพสู่ระดับมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมี 
กลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน             
(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการประเมินเพ่ิมขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา และมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตระหนักในความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน                  
การเรียนรู้ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด กอปรกับในปีการศึกษา 2561 
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ของนักเรียนในสังกัดแม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยทุกรายการประเมินสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ แต่เมื่อพิจารณา
รายละเอียดจากการจ าแนกระดับค่าเฉลี่ยรายโรงเรียน จัดท าเกณฑ์คุณภาพแบ่งโรงเรียนตามกลุ่มสี คือ สีเขียว เป็น

mailto:Khuntoon2505@gmail.com
mailto:uefafifaksum@gmail.com
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กลุ่มท่ีมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ในล าดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ขึ้นไป สีเหลือง 
คือ กลุ่มท่ีผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ และอยู่ในล าดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 ลงมา สีแดง คือ กลุ่ม 
ที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ต่ ากว่าระดับประเทศ และอยู่ในล าดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ลงมา และกลุ่มสีเทา 
คือ กลุ่มท่ีมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ต่ ากว่าระดับประเทศ แต่ไม่อยู่ในล าดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ลงมา จาก
ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระต่ ากว่าระดับ ประเทศ จ านวน 68 โรง คิดเป็นร้อยละ 39.53 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระต่ ากว่าระดับประเทศ จ านวน 33 โรงคิดเป็นร้อยละ 67.34 
ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) โรงเรียนที่มีผลประเมินรวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 
อยู่ในระดับพอใช้และปรับปรุง จ านวน 117 โรง คิดเป็นร้อย 69.64 

 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่ม
โรงเรียนเป็นฐาน และจัดท าแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน ขับเคลื่อน
การด าเนินการด้วยวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดย
ลดจ านวนโรงเรียนกลุ่มสีเทาและสีแดง เพ่ิมจ านวนโรงเรียนกลุ่มสีเขียวและสีเหลือง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้มีค่าเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 3 และพัฒนาผู้เรียนให้มีคะแนนผลการทดสอบ
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ 3 ด้วยเหตุนี้จึงจัดท าโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด ให้เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา  2561                 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ผลการทดสอบ NT มากกว่าร้อยละ 50              

ในแต่ละเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 3 
 

3. เป้าหมาย 
 

เชิงปริมาณ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  เพ่ิมขึ้นจาก 

ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
2. นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ผลการทดสอบ NT มากกว่าร้อยละ 50  ในแต่ละกลุ่ม

สาระเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 3 
 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2561  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน                  

ตอบตัวชี้วัดความส าเร็จด้านการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นที่ 1 
การวางแผน 
(Plan) 

1. ประชุมชี้แจงแนวด าเนินการยกระดับผลการ
ทดสอบ O-NET, NT ปีการศึกษา 2562 ส าหรับ
ประธานกลุ่มโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์ และรอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1  
ทีร่ับผิดชอบกลุ่มโรงเรียน ชี้แนะ สะท้อนคิดวิธีการ
พัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามบริบทของกลุ่มโรงเรียนพร้อมทั้งชี้แนะวิธีการ
จัดท าแผนพัฒนานักเรียนให้พร้อมในการทดสอบ  
O-NET, NT ปีการศึกษา 2561 เชื่อมโยงข้อค้นพบ
จากผลการสอบ O-NET, NT ปีการศึกษา 2561  
2. ก าหนดวิธีการนิเทศ ติดตาม วิธีการตรวจสอบ
ความก้าวหน้า 
3. ก าหนดตารางการนิเทศ ติดตาม 
 

ตุลาคม               
- 

ธันวาคม 
2562 

นางวิพาภรณ์ พุฒิมา 
นางล าเนาว์ ชัยค า 
นางเรณู หมื่นพรมแสน 

ขั้นที่ 2 การ
ด าเนินการ 
(DO) 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 1 ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน ขับเคลื่อนการพัฒนาโดย
ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียน และคณะกรรมการ
กลุ่มโรงเรียน 
2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุ่มโรงเรียนใน             
การจัดกิจกรรมพัฒนาเพ่ือยกระดับผลการทดสอบ                   
O-NET, NT ตามสภาพปัญหาและตามสัดส่วน    
จ านวนนักเรียนของแต่ละกลุ่ม 
3. กลุ่มโรงเรียนจัดท าแผนและแนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มโรงเรียน  
4. กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียนด าเนินการพัฒนานักเรียน               
ตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ 

ตุลาคม               
- 

ธันวาคม 
2562 

 

รอง ผอ.สพป.                     
น่าน เขต 1 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
ประธานกลุ่มโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้สอนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3,6                       
และครูผู้สอน                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ขั้นที่ 3  
การ
ตรวจสอบ 
(Check) 

1.รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ศึกษานิเทศก์
ผู้รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียน นิเทศ ก ากับติดตามและให้
การสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มโรงเรียนในการ
ด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2. ตรวจสอบความก้าวหน้าและความพร้อมของ
นักเรียนด้วยการจัดการทดสอบ Pre O-NET, Pre NT 
และวิเคราะห์ความก้าวหน้าของการพัฒนาผู้เรียน 

 

ตุลาคม 
2562            

– 

มกราคม 
2563 

รอง ผอ.สพป.                     
น่าน เขต 1 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

ประธานกลุ่มโรงเรียน 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นที่ 4 การ
ปรับปรุง

พัฒนา (Act) 

1.น าข้อค้นพบจากการทดสอบ Pre O-NET                  
และสอบ  Pre NT สู่การพัฒนานักเรียนให้พร้อม              
ในการสอบ O-NET, และสอบ  NT  
2. ด าเนินการสอบ O-NET, NT ปีการศึกษา 2562 
3. จัดท าสารสนเทศผลการทดสอบ สรุป/รายงาน              
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
4. ให้ขวัญและก าลังใจครูผู้สอน ให้เกียรติบัตรยกย่อง
เชิดชูเกียรติแก่โรงเรียน และให้เกียรติบัตรนักเรียน             
ที่ได้คะแนนการสอบเต็ม 100 คะแนน 

 

มกราคม 
2563 

– 

เมษายน 
2563 

รอง ผอ.สพป.                     
น่าน เขต 1 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

 

 
5.  งบประมาณ 
  จ านวน 275,000 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมชี้แจงแนวด าเนินการยกระดับผลการทดสอบ              
O-NET, NT ปีการศึกษา 2562 ส าหรับประธาน 
กลุ่มโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และ
รอง ผอ.สพป. ที่รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียน จ านวน  
55 คน ชี้แนะ สะท้อนคิดวิธีการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามบริบทของกลุ่มโรงเรียน
พร้อมทั้งชี้แนะวิธีการจัดท าแผนพัฒนานักเรียนให้พร้อม
ในการทดสอบ O-NET, NT ปีการศึกษา 2561 
เชื่อมโยงข้อค้นพบจากผล การสอบ O-NET, NT  
ปีการศึกษา 2561 
 

- - - - 

1.1 ค่าอาหาร อาหารว่างส าหรับการประชุม
คณะท างาน  จ านวน 75 คน ๆ ละ 110 บาท  
 

8,250 - 8,250 - 

1.2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุ่มโรงเรียน 
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อยกระดับผลการทดสอบ                   
O-NET, การทดสอบ NT ตามสภาพปัญหาและ 
ตามสัดส่วน จ านวนนักเรียนของแต่ละกลุ่ม 

- จัดสรรโดยยึดกลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน                                      
กลุ่มละ 12,500 บาท จ านวน 18 กลุ่มโรงเรียน 

 

225,000  
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

225,000 
 

 
 
 
 
- 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.3 วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET, NT ปีการศึกษา 
2562จัดท าสารสนเทศผลการทดสอบ สรุป/รายงาน 
เสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน 
ครูวิชาการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และรอง ผอ.สพป.  
ที่รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียน วิเคราะห์ผลการทดสอบ  
O-NET, NT ปีการศึกษา 2562 สะท้อนผลการพัฒนา 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามบริบทของ 
กลุ่มโรงเรียน  

- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างส าหรับการประชุม  
จ านวน 75 คน ๆ ละ 110 บาท  

- ค่าจัดท าเอกสารสรุปรายงาน (จ้างถ่ายส าเนา และ 
เข้าเล่ม) จ านวน 25 เล่ม 

 

13,250  
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

8,250 
 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

1.4 ให้ขวัญและก าลังใจครูผู้สอน ให้เกียรติบัตรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ผลการทดสอบ O-NET, NT 
มีพัฒนาการเพิ่มข้ึนตามเป้าหมาย  และให้เกียรติบัตร
นักเรียน ที่ได้คะแนน การสอบเต็ม 100 คะแนน 

 - ค่าจัดจ้างท าเกียรติบัตร 
- ค่าปกเกียรติบัตรผ้าไหมขนาด A4 สกรีนตรา สพฐ. 

สกรีนหน้าปกชื่อ สพป.น่าน เขต 1 ด้วยสีทอง จ านวน 
100 ชิ้น ราคาชิ้นละ 150 บาท 

 

18,000  
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

3,000 
- 

 
 
 
 
- 

15,000 

1.5 ค่าวัสด ุ 10,500 - - 10,500 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 275,000 - 249,500 25,500 

 
 

6.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจาก 
ปีการศึกษา 2561 

2. นักเรียนให้มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ผลการทดสอบ NT มากกว่า 
ร้อยละ 50 ในแต่ละกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2561  

 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีข้อมูลผลการประเมิน 
     คุณภาพผู้เรียน ตอบตัวชี้วัดความส าเร็จด้านการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

ร้อยละ 3 
 

ร้อยละ 3 
 

ร้อยละ 100 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.2 กิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6                 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 
ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มโรงเรียน 

7.3 กิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3                
มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3  
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ชื่อโครงการ                โครงการประเมินสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนบรรจุใหม่ 
จุดเน้นยุทธศาสตร์ที่/นโยบายที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่  3                พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองตัวชี้วัดที่ 32        ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทได้รับ 

 การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือส่งเสริมให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม 

 ความจ าเป็นและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนองตัวชี้วัดที่ 63   เขตพ้ืนที่การศึกษาก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล    
ลักษณะโครงการ           โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสมรี  เกิดกล่ า       E-mail :  somree@hotmail.com  
                                นายรัฐพงศ์  ปุริสาท    E-mail :   Pong2895@hotmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
............................................................................................................................. ....................................................  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญหลายประการที่จะน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา โดยมีเจตนาที่จะ     
สร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา  ซึ่งทุกภาคส่วนมีบทบาทในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่
ความส าเร็จ โดยเฉพาะผู้อ านวยการสถานศึกษาถือว่าเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จ เพราะเป็นจุดเชื่อมของนโยบาย
กับการปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าผู้อ านวยการสถานศึกษานอกจากจะมีความรู้ความสามารถสูง
แล้วจะต้องเป็นผู้น าครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนให้มาร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

 

ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการคัดเลือกผู้อ านวยการสถานศึกษาที่พร้อมด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิและมีศักยภาพ 
ในการเป็นผู้น าสถานศึกษา รวมถึงจะต้องผ่านกระบวนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี 
 

 2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย และภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 2.2 เพ่ือให้ได้ผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่มีศักยภาพ มีภาวะผู้น า มีความสามารถรอบด้านทั้ง “เก่งคน 
เก่งงาน และเก่งวิชาการ” เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความภาคภูมิ และองอาจในฐานะ
ที่เป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษา   
 

3.เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง  นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

จ านวน 3 ครั้ง  
2. คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง นิเทศการศึกษาดูงานผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 ครั้ง 
3. คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง นิเทศการน าเสนอผลงานการพัฒนา จ านวน 1 ครั้ง 
4. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 3 ครั้ง 

 
 

mailto:Pong2895@hotmail.com
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 เชิงคุณภาพ 
 

 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาทุกด้าน มีศักยภาพ และมีภาวะผู้น า มีความสามารถ 
รอบด้านทั้ง “เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ”  เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความ 
ภาคภูมิ  และองอาจในฐานะที่เป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษา   

 

4.วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนการด าเนินงาน   
 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง  นิเทศ ให้ค าแนะน า 

ปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  ณ  สถานศึกษา  
1.1.ผู้อ านวยการสถานศึกษา 9 โรงเรียน จ านวน 2 ครั้ง                      
1. บ้านห้วยไฮ                      6. บ้านก้อ 
2. บ้านสาลี่                         7. บ้านนาคา 
3. ชุมชนบ้านนาหลวง             8. บ้านดอนหล่ายทุ่ง 
4. ไตรธารวิทยา                    9. บ้านเป้า 
5. บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 125 
1.2.ผู้อ านวยการสถานศึกษา 21 โรงเรียนจ านวน 1 ครั้ง 
 1. บ้านนาก้า                 12. บ้านน้ าเลา 
 2. บ้านนาเคียน              13. บ้านห้วยนาย   
 3. บ้านป่าหุ่ง                 14. บ้านร่มเกล้า 
 4. บ้านอ่ายนาผา            15. บ้านตอง 
 5. ริมฝั่งว้าวิทยา             16. บ้านน้ าปูน 
 6. บ้านเชียงของ             17. บ้านดอนไพรวัลย์ 
 7. บ้านน้ าลัด                 18. บ้านปางช้าง 
 8. บ้านน้ าหิน                 19. บ้านศรีนาม่าน 
 9. บ้านห้วยเลา               20. ศรีบุญเรือง 
 10. บ้านห้วยส้ม             21. บ้านสบยาง 
 11. บ้านค้างอ้อย     

ตุลาคม  2562 
- กันยายน 2563 

นางสมรี เกิดกล่ า 
นายรัฐพงศ์  ปุริสาท 

2 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา 
2.1.ผู้อ านวยการสถานศึกษา 9 โรงเรียน จ านวน 1 ครั้ง 
1. บ้านห้วยไฮ                      6. บ้านก้อ 
2. บ้านสาลี่                         7. บ้านนาคา 
3. ชุมชนบ้านนาหลวง             8. บ้านดอนหล่ายทุ่ง 
4. ไตรธารวิทยา                    9. บ้านเป้า 
5. บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 125 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 
5.งบประมาณ   จ านวน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
การนิเทศ ให้ค าปรึกษา แนะน า  ณ  สถานศึกษา  
1.ของผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 9 โรงเรียน 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 240 บาท วันละ  6 คน 
      จ านวน 5 วัน จ านวน  4 ครั้ง 
    - ค่าพาหนะ  จ านวน 5 วนั  จ านวน 2 ครั้ง 
2. ของผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 21 โรงเรียน 
    -  ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 240 บาท วันละ 6 คน  
       จ านวน  11   วัน จ านวน 1 ครั้ง 
-ค่าพาหนะ จ านวน 11 วัน จ านวน 2 คน จ านวน 1 ครั้ง 

 

27,350 
 
 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 

7,200 
 

2,155 
 
 

15,840 
2,155 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 2.2 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 21 โรงเรียน 
จ านวน 1 ครั้ง 
 1. บ้านนาก้า                 12. บ้านน้ าเลา 
 2. บ้านนาเคียน              13. บ้านห้วยนาย   
 3. บ้านป่าหุ่ง                 14. บ้านร่มเกล้า 
 4. บ้านอ่ายนาผา            15. บ้านตอง 
 5. ริมฝั่งว้าวิทยา             16. บ้านน้ าปูน 
 6. บ้านเชียงของ             17. บ้านดอนไพรวัลย์ 
 7. บ้านน้ าลัด                 18. บ้านปางช้าง 
 8. บ้านน้ าหิน                 19. บ้านศรีนาม่าน 
 9. บ้านห้วยเลา               20. ศรีบุญเรือง 
 10. บ้านห้วยส้ม             21. บ้านสบยาง 
 11. บ้านค้างอ้อย     

ตุลาคม  2562 - 
กันยายน 2563 

นางสมรี เกิดกล่ า 
นายรัฐพงศ์  ปุริสาท 
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
1.ของผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 9 โรงเรียน 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 240 บาท วันละ 6 คน 
      จ านวน 5 วัน จ านวน  1 ครั้ง 
    - ค่าพาหนะ จ านวน 5 วนั จ านวน 1ครั้ง 
2. ของผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 21 โรงเรียน 
    กรรมการชุดที่ 1 
    -ค่าเบี้ยเลี้ยง  วันละ 240 บาท วันละ 4 คน  
     จ านวน  5 วัน จ านวน 1 ครั้ง 
    -ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 270 บาท วันละ 1 คน 
     จ านวน 5 วัน จ านวน 1 ครั้ง 
    -ค่าพาหนะ จ านวน 5 วัน จ านวน 1 คน 
    กรรมการชุดที่ 2 
    -ค่าเบี้ยเลี้ยง  วันละ  240 บาท วันละ 5 คน  
     จ านวน  6 วัน จ านวน 1 ครั้ง 

 
22,650 

 
 
- 
 
 

- 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

7,200 
 

 
1,600 

 
 
 
 

4,800 
 
 

1,350 
 

500 
 

7,200 

 
 
- 
 

 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

รวม 50,000 - 50,000 - 
 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
          ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา 
เชิงคุณภาพ 
           ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต  1  มีผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่มีศักยภาพ มีภาวะผู้น า 
มีความสามารถรอบด้านทั้ง “เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ”  เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา มีความภาคภูมิ  และองอาจในฐานะที่เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับ
สถานศึกษา  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ชื่อโครงการ    การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่  3   พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 32   ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทได้รับ 

 การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือส่งเสริมให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม 

 ความจ าเป็นและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ส.ต.ต.หญิงเกษร  สุธรรม , นางพิมพ์สมัย  กุณพันธ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
1. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดต าแหน่งที่ใช้  
ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในต าแหน่งครูผู้ช่วย และผู้ที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งในต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ในกฎคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม กรณี
ผู้มีอ านาตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความประพฤติไม่ดี ไม่มีความรู้ 
ไม่มีความเหมาะสมหรือมีผลการประเมิน ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
อยู่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด โดยไม่ควรให้รับราชการต่อไป   
ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ไม่ว่าจะครบก าหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็ตาม แต่ถ้าพ้นก าหนดทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนา   
อย่างเข้มแล้ว ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 พิจารณา เห็นว่าควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปก็สั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่     
ในต าแหน่งหรือวิทยฐานะที่จะได้รับแต่งตั้งต่อไป  

 ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่ง  
ครูผู้ช่วย ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561  โดยให้ใช้บังคับส าหรับ 
ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพ่ือให้การเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู เป็นไปอย่างมีระบบ เป็น
มาตรฐาน บรรลุความมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนาให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความประพฤติ  คุณลักษะเหมาะสมและมีคุณภาพ
ส่งผลต่อผู้เรียน ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (ศธจ.) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ประกอบด้วย (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ (2) ผู้ด ารงต าแหน่งครู             
ในสถานศึกษา  เป็นกรรมการ (3) ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา (ศึกษานิเทศก์) เป็นกรรมการ  ให้
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย วางแผนและด าเนินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มร่วมกับครูผู้ช่วยด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริม สนับสนุนให้ค าปรึกษา สอนงาน 
ช่วยเหลือ และแนะนะการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน
ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะ ๆ  อย่างต่อเนื่อง และสรุปผล
การประเมินทุกหกเดือน โดยมุ่งเน้นการประเมินเพ่ือการพัฒนา รวมสี่ครั้งในเวลาสองปีตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ประจ าปีงบประมาณ 2563  
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2. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด   

 2. เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดี     
มีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน  
 3. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด (หนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561)   
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   ครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 58 อัตรา     
 เชิงคุณภาพ 
   ครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ครบทุกราย 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา 

อย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัดของ สพป.
น่าน เขต 1 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 58 ราย 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

นางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธ์ 
นางนิตยา สุขวนวัฒน์ 
ส.ต.ต.หญิงเกษร  สุธรรม 

2. สรุปและรายงานผลการประเมิน ฯ กันยายน 2563 ส.ต.ต.หญิงเกษร  สุธรรม 
 

5. งบประมาณ จ านวน  48,000  บาท (สี่หม่ืนแปดพันบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ 18 คน

ในการออกประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่ง 
ครูผู้ช่วย จ านวน  58 ราย  
 

48,960 - 48,960 - 

รวม 48,960 - - - 
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6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ครบทุกราย 
 

ร ้
อยละ 100 ของครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งและปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
ครูผู้ช่วยกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ครบทุกราย 
 

 
ร้อยละ 100 ของครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งและปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ครูผู้ผู้ช่วย ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ครบทุกราย 
ส่งผลต่อการเป็นครูที่ดีมีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลต่อผู้เรียน  
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ชื่อโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 32 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทได้รับการ 
 พัฒนาสมรรถนะเพ่ือส่งเสริมให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความ 
 จ าเป็นและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมรี  เกิดกล่ า             e-mail :  somree@hotmail.com 
   นางเฉลิมขวัญ  แก้วปัน       email  :  lormkhwan2482@gmail.com  
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
............................................................................................................................. .................................................. 

1.หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรา 57) ก าหนดให้หน่วยงานทางการศึกษา 
ระดมทรัพยากรในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้  ความช านาญ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริม และสนับสนุนการ
จัดการศึกษา และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมาตรา 75 ก าหนดว่า
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้กระทรวง
เจ้าสังกัดส่วนราชการ และหน่วยงานทางการศึกษาด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี   

 

 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงได้จัดท า
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น 

2.วัตถุประสงค์   

 2.1 เพ่ือสร้างขวัญ และก าลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างศรัทธาความเชื่อถือในวิชาชีพ 
 2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความประพฤติดี และปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ   
มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  
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3.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ   
      2. จัดท ากรอบเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล
ยกย่องเชิดชูเกียติ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการจ านวน 150 อัน 
 เชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญ และก าลังใจ มีการ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

4. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนการด าเนินงาน   

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือก ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

นางสมรี  เกิดกล่ า 
นางเฉลิมขวัญ แก้วปัน    

 2 การประชุมคณะกรรมการฯตามโครงการต่างๆ  
จาก สพฐ. หรือจากหน่วยงานต่างๆ  

ตุลาคม 2562 –
สิงหาคม 2563 

3 การออกประเมินดูสภาพการปฏิบัติงานของ 
ผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการต่างๆ  

ตุลาคม 2562 –
สิงหาคม  2563 

4 การมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
และมอบให้ผู้เกษียณอายุราชการใน 
ปงีบประมาณ  2563 

ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563 

 
5.งบประมาณ      
   จ านวน   60,000   บาท   (หกหมื่นบาทถ้วน)  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือก  

 

- - - 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการฯ ตามโครงการต่างๆ 
จาก สพฐ. /หน่วยงานต่างๆ และการมอบเกียรติบัตร 

- - - 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 การมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือก 
และผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563 และ
ของที่ระลึก 
3.1  ค่าจัดซื้อกรอบวิทยาศาสตร์ จ านวน 200 อัน ๆ ละ 
       150 บาท 
3.2 ค่าจัดซื้อของที่ระลึกเพ่ือมอบให้แก่ผู้เกษียณ 
      อายุราชการในปีงบประมาณ 2563 จ านวน  
      100 คน ๆ ละ 300 บาท 

60,000 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

30,000 

 

30,000 

               รวมงบประมาณ 60,000 - - 60,000 
 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามโครงการ 
ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
เชิงคุณภาพ 
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีคุณธรรม 
ในการน าไปใช้ในวิถีวีชีวิตประจ าวันและวิถีชีวิตการปฏิบัติราชการ 

     ร้อยละ 80 
 

 

      ร้อยละ 80 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่  มีการพัฒนา
ตนเอง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ชื่อโครงการ      สร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสังกัด 
                                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 3      ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่  3             พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 32 ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทได้รับการ 
 พัฒนาสมรรถนะเพ่ือส่งเสริมให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความ 
 จ าเป็นและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นางเฉลิมขวัญ แก้วปัน        e-mail : lormkhwan2482@gmail.com 
                                              นางสมรี  เกิดกล่ า             e-mail : somree@hotmail.com  
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2562 – ธันวาคม  2562 
............................................................................................................................. ...............................................     
1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแห่งประบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ที่ทรงใส่   
พระราชหฤทัยในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของชาติ อันเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 เกี่ยวกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 5 เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริ มคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นสร้างคน พัฒนาจิตใจ ปัญญา และกาย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมีตัวชี้วัดที่ส าคัญทั้งครูและผู้เรียนได้รับการอบรม
พัฒนาให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมี
คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น และก าหนด
บทบาทของครู อาจารย์ไว้อย่างชัดเจน ให้เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้เรียนรู้สิ่งใหม่ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถประยุกต์ใช้วิธีการและ
นวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการ“สร้างเครือข่าย
ครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท” สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดินที่ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นครูดี
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทต่อไป  
 

2. ว ัตถุประสงค์ 
                    1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน  มีศีลธรรมอุดม
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มีทักษะ การจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษ ที่ 21 

mailto:lormkhwan2482@gmail.com
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                  2. เพ่ือสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ให้มีความรัก ความสามัคคี และมีอุดมการณ์เดียวกัน 
                   3. เพ่ือยกระดับมาตรฐานความเป็นครูมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3. เป้าหมาย 
             3.1  เชิงปริมาณ     
                             มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม  จ านวน  420 คน  ได้แก่ 
                             1. ผูบ้ริหารการศึกษา                                      จ านวน       4   คน 
                             2. ศึกษานิเทศก์                                             จ านวน     17  คน 
                             3. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)   จ านวน     15  คน 
                             4. ผูบ้ริหารสถานศึกษา                                    จ านวน     59  คน 
                             5. ครู                                                         จ านวน   325  คน 
                                                                   รวม                     จ านวน   420  คน 

           3.2  เชิงคุณภาพ   
                             ครูดีของแผ่นดินมีลักษณะเป็นแบบอย่างที่ดี มีศีลธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาท มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่  ๆ  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาตนเองปรับตัวให้เข้ากับภารกิจและสภาพแวดล้อม กลุ่มครูดีของแผ่นดินด าเนินการและ
พัฒนาในรูปแบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

4. วิธีด าเนินการ  / ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 การวางแผนก าหนดหลักสูตร  

ตุลาคม 2562 – 

พฤศจิกายน 2562 

นางสมรี เกิดกล่ า 

นางเฉลิมขวัญ แก้วปัน   

 

 

2 ประสานการด าเนินงาน (วัน เวลา สถานที่ และวิทยากร) 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 

4 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการพัฒนาจัดอบรม 

5 จัดอบรมตามโครงการ 20 พฤศจิกายน 2562 

6 นิเทศ ติดตาม ส่งเสริม ให้ค าแนะน า ความก้าวหน้าของ
โครงการ/เรียกประชุมกลุ่มเป้าหมายผลการด าเนินงาน 

ธันวาคม 2562 

7 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ เพ่ือสรุปผล 
และรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

ธันวาคม 2562 
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5. งบประมาณ    
                   จ านวน   31,190 บาท ( สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายการ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดอบรมตามโครงการ 
1.1. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน  420 คนๆ ละ 30 บาท   
1.2  ค่าตอบแทนวิทยากร (ชม.ละ 1,200 บาท × 6 ชม.)
1.3  ค่าวัสดุ  
1.4 ค่าพาหนะวิทยากร 
1.5 ค่าท่ีพัก จ านวน 1 คืนๆ ละ 1,200 บาท 
1.6 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯติดตาม 

31,190 

 

 

 
 

- 
7,200 

- 
- 
- 
- 

 
 

12,600 
- 
- 

5,190 
 1,200 

-    

 
 

- 
- 

5,000 
- 
- 
- 

รวมงบประมาณ 31,190 7,200 18,990 5,000 

 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  เข้าร่วมอบรมตามเป้าหมาย  

เชิงคุณภาพ 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรมอุดมด้วย 
จิตวิญญาณความเป็นครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มีทักษะการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
ผู้เรียน ยกระดับมาตรฐานความเป็นครูมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ให้มีความรัก ความสามัคคี และมีอุดมการณ์เดียวกัน  

 

ร้อยละ  82 

 

 

ร้อยละ 82 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เกิดแรงบันดาลใจและมีแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูดี-องแผ่นดิน 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 
  2. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีกลุ่มและเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันที่มีความเข้าใจและเป้าหมายอุดมการณ์
เดียวกัน                                                                               
            3. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีทักษะการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น 
              4. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมได้  
              5. สังคมมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครุ 
                6. เกิดนวัตกรรมการสร้างคนดีที่หลากหลาย 
                7. เกิดเครือข่ายการสร้างคนดีและมีการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
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ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 สู่การปฏิบัติจริง 
  ตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน 

จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที ่3     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที ่3      พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของสถานศึกษาน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไปสู่ 

                         การปฏิบติัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 13   ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
  สังคมและสติปัญญา และพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 

ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล e-mail :  krooting@ednan1.go.th 
ระยะเวลาด าเนินงาน       พฤศจิกายน 2562 – สิงหาคม 2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  
โดยมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นหลักสูตรสาหรับสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย               
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนดกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และได้
มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สานึกในความเป็นไทย และมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต จากเหตุผลดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง           
ที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ที่เก่ียวข้องกับการนาหลักสูตรไปปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ความส าคัญที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เพ่ือให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี                 
ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์    
ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 45 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา         
เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนและครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้แก่นักเรียน         
จึงได้จัดทาโครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 สู่การปฏิบั ติจริงตามบริบท            
ของโรงเรียนและชุมชนเพ่ือให้สถานศึกษาตลอดจนครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสามารถน าหลักสูตรนี้ไปใช้โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับนักเรียนและบริบทท้องถิ่น 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
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3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียนน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 สู่การปฏิบัติ   
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่ผู้เรียน         
ครบทั้ง 4 ด้านและพร้อมที่เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

3. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีทั กษะการเรียนรู้ใน       
ศตวรรษท่ี 21  

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนต้นแบบ 20 โรงเรียน น าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 สู่การปฏิบัติสอดคล้องกับ

บริบทของโรงเรียนและชุมชน 
2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนต้นแบบจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ให้แก่นักเรียนครบทั้ง 4 ด้าน 
3. นักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนต้นแบบมีสมรรถนะตามหลักสูตรตลอดจนมีทักษะภาษาและทักษะ      

การคิดมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.๑ ประชุมจัดท าแผนการขับเคลื่อนส่งเสริม        
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2561 สู่การปฎบิัติจริงตามบริบท
ของโรงเรียนและชุมชน 
๑.2 แต่งตั้งคณะท างานตามโครงการ  

 
พฤศจิกายน ๒๕๖2 

 
นายจักรวรรดิ ญาณกรสกุล 
และคณะ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
๒.๑ กิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ร่วมกับมหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ และการประเมินโรงเรียน
ระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน เพ่ือคงสภาพการรับ
ตราพระราชทานในแต่ละปีการศึกษา  
๒.๒ กิจกรรมการส่งเสริมทักษะทางภาษา ระดับ
ปฐมวัย โดยสร้างชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ      
ทางภาษาส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 
2.3 กิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของโรงเรียนในสังกัด 

 
ธันวาคม 2562 - 
มกราคม 2๕๖3 

 
 
 
 
 

มกราคม – 
เมษายน 2563 

 
คณะศึกษานิเทศก์ตามค าสั่ง
แต่งตั้ง และทีมวิทยากร   
ในการอบรม 
 
 
 
 
นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล 
และคณะ 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล (Check) 
๓.๑ กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล    
การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   

 
พฤษภาคม – 

สิงหาคม 2563 

 
นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล 
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๓.๒ จัดท ารายงานผลการอบรม เสนอ
ผู้บังคับบัญชาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
๓.๓ ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ      
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) 
๔.๑ ประชุมถอดบทเรียน/สะท้อนผล/จัดท า
บทสรุปส าหรับครูผู้สอนและโรงเรียนระดับ
ปฐมวัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา 
 

 
กันยายน ๒๕๖3 

 
นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล 
และคณะ 

 
5.  งบประมาณ 
  จ านวน 40,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะทางภาษาส าหรับ
นักเรียนระดับปฐมวัย 
   1.1 การสร้างชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษา
ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประกอบด้วย 
         - แผนการจัดประสบการณ์ประกอบชุด
กิจกรรม 
         - สื่อประกอบชุดกิจกรรม 
         - ใบกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรม 
จ านวน 25 ชุด 
   1.2 การประชุมชี้แจงการน าชุดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะทางภาษา (โรงเรียนต้นแบบ 20 โรงเรียน) 
   1.3 การนิเทศ ติดตาม การน าชุดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะทางภาษาสู่การปฏิบัติ 

20,000 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 

3,000 
 

2,000 

 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
ประเทศไทยและสะเต็มศึกษา 
    2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงการ          
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส าหรับ
โรงเรียนที่ต้องต่อและขอรับตราพระราชทาน 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
   2.2 งานเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย          
ประเทศไทย  

20,000 
 

 
 
- 
 
 
 
- 

 
 

8,000 
 
 
 

5,000 

 
 

2,000 
 
 
 

5,000 

รวม 40,000 - 18,000 22,000 
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6.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียนน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พ.ศ. 2560 สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 100 

2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริม
พัฒนาการให้แก่ผู้เรียนครบทั้ง 4 ด้านและพร้อมที่เข้ารับการศึกษาในระดับ 
ที่สูงขึ้น 

 
ร้อยละ 100 

 
3. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนต้นแบบการน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  สู่การปฏิบัติ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน 

 
 

ร้อยละ 90 
2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนต้นแบบจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้แก่
นักเรียนครบทั้ง 4 ด้าน  

 
ร้อยละ 90 

3. นักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดมีสมรรถนะตามหลักสูตรตลอดจนมี
ทักษะในการเรียนรู้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

 
ร้อยละ 80 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียนจัดการศึกษาได้ตรงมาตรฐานการศึกษาชาติ 
  2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนได้อย่างถูกต้องครบทั้ง 4 ด้าน  
 3. นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้และมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรก าหนดและพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา       
ในระดับชั้นประถมศึกษา 
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ชื่อโครงการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  
  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ (ว 21/2560) 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 3     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 32   ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทได้รับการ 
  พัฒนาสมรรถนะเพ่ือส่งเสริมให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความ 
  จ าเป็นและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรุ่งอรุณ ตันดี    โทรศัพท์ 086 – 7329158 
  นางจุฑารัตน์ เชื้อหมอ  โทรศัพท์ 090 – 3186649 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 วรรคสี่ 
บัญญัติว่า “การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 
มาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา (3) บัญญัติว่า “ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู” ประกอบกับ มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า “การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อน
เป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความประพฤติ
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ 
ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด” และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้ก าหนดให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสม
รองรับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยครูเป็นกลไกส าคัญสูงยิ่งในการเตรียมผู้เรียนตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดคุณภาพการศึกษา และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความสามารถ และ
สมรรถนะที่เหมาะสม ได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดังกล่าว สมควรก าหนด     
ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ด ารงต าแหน่งครู ได้มีการสั่งสมความช านาญ
และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ครูประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
19 (4) และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก.ค.ศ. 
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จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงได้ส่งเสริม
สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทย
ฐานะสูงขึ้น มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ 
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด และมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
จ านวน 176 โรง โรงละ 1 คน ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และสามารถน าไปถ่ายทอดให้ความรู้
ต่อบุคลากรที่สนใจได้ 

 เชิงคุณภาพ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติได้ตาม
มาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด และมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถ มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด  

4. วิธีด าเนินงาน / ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

จัดอบรม/สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.3/ว21  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
จ านวน 1 วัน 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

 

 

นางรุ่งอรุณ ตันดี 
นางจุฑารัตน์ เชื้อหมอ 
ผู้ก ากับดูแล 
นางสาวพิมพ์สมัย กุณพันธ์ 
นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ 
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5. งบประมาณ  
                    จ านวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดอบรม/สัมมนาให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูจ านวน 1 วัน จ านวน 
200 คน (รวมคณะท างาน) 
1. ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม  จ านวน 200 คน ๆ ละ 
30 บาท 
2. ค่าวัสดุ / ท าเอกสารอบรม 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 

15,000  
 
 
- 
 
- 

4,000 

 
 
 

6,000 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 

5,000 
- 

รวมงบประมาณ 15,000 4,000 6,000 5,000 
 

6. ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูจ านวนโรงละ 1 คน 
(176 โรง) 

เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูได้รับความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สามารถน าไปพัฒนา
ตัวเองให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 100 

 

ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรม 
มีคุณภาพ ศักยภาพ และสามารถ
น าไปปฏิบัติเพื่อขอมีวิทยฐานะ
สูงขึ้นได้ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ได้รับความรู้ และสามารถน าไปพัฒนาตัวเอง
ไปสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติเพื่อขอมี
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างและยกย่อง  
 เชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองตัวชี้วัดที่ 32   ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทได้รับการ 

  พัฒนาสมรรถนะเพ่ือส่งเสริมให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความ 

 จ าเป็นและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ                     โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสมรี  เกิดกล่ า         e-mail : somree@hotmail.com  
                                           นางเฉลิมขวัญ แก้วปัน    e-mail : lormkhwan2482@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน    สิงหาคม 2563 – กันยายน 2563 

............................................................................................................................................................................ 

1. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องด้วย มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษา ก าหนดแนวทางการประเมิน
ส านักงานไว้ 3 มาตรฐาน  56 ตัวบ่งชี้  ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานที่ 1 
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ก าหนดให้มีการน าองค์กรที่ดี มีการ
บริหารจัดการจัดกระบวนงานอย่างเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็น
การพิจารณาภาวะผู้น าของผู้บริหาร ในเรื่องของความสัมพันธ์อันดีกับผู้เกี่ยวข้อง 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 1 ตระหนักในบทบาทหน้าที่ส าคัญในการน า
องค์กรไปสู่มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงจัดท าโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา/ลูกจ้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง ในองค์กร ให้มีสมรรถนะที่เข้มแข็ง และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานเขตที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้ 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกต าแหน่งหน้าที่ ให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
  2.3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ความผูกพันในองค์กรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.4 เพ่ือมุ่งสร้างสรรค์บรรยากาศและจิตส านึกให้กับบุคคลในองค์กรในการ ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ( personal mastery ) 

 

mailto:lormkhwan2482@gmail.com
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ  
   ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน  เขต 1 และลูกจ้าง จ านวน  350  คน 

  เชิงคุณภาพ   
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เชต 1  และลูกจ้าง มีการพัฒนาสมรรถนะ ด้านสุขภาพกายและจิตใจ เกิดการพัฒนางานในการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงาน 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.   อบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/ลูกจ้าง และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
(การพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจเพ่ือ
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา) 

  กันยายน 2563 นางสมรี เกิดกล่ า  
นางเฉลิมขวัญ แก้วปัน 
 

 

5. งบประมาณ  จ านวน 152,900 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม  อบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา/ลู กจ้ า ง  และยกย่ อง 
เชิดชูเกียรติ (การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพกายและ 
จิตใจเพื่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา) 

152,900    

1. ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มส าหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จ านวน  350 คน ๆ ละ  
300  บาท จ านวน  1 วัน  
2. ค่าตอบแทนวิทยากร  
3. ค่าวัสดุอบรม 
4.จัดท าเอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม  
   จ านวน 200 เล่มๆละ 200 บาท  

 

 

 

- 
 
 

2,400 

- 

105,000 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

5,500 

40,000 

รวมงบประมาณ 152,900 2,400 105,000 45,500 
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6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 1 และลูกจ้าง
จ านวน  350  คน 

 

 
ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน มีการพัฒนา
สมรรถนะ ด้านสุขภาพกายและจิตใจ เกิดการพัฒนางานในการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงาน 

 

ร้อยละ 90 ของผู้เข้าอบรม  
มีคุณภาพการและจิตสมบูรณ์
แข็งแรง ปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีความสุขและเกิดคุณภาพ 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ผู้บริหารการศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
พัฒนาคุณภาพร่างกาย และสุขภาพจิต ที่เป็นประโยชน์เพ่ือน าไปพัฒนางานและสร้างสรรค์ผลงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีขวัญก าลังใจ และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้เรียน 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ชื่อโครงการ พัฒนาการอ่าน การเขียนและการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองตัวชี้วัดที่ 22   ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ และผ่านการประเมินสมรรถนะที่   
   จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) (ประถมศึกษาปีที่ 1  
  อ่านออกเขียนได้ , ประถมศึกษาปีที่ 2-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง) 
ลักษณะโครงการ                     โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชาติชาย  ทนะขว้าง  โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๗๓๐๕๔๙๒ 
  นายวันชัย  ภูผาคุณ  โทรศัพท์ ๐๘๗ - ๕๒๑๙๙๓๘  
  นางล าเนาว์ ชัยค า          โทรศัพท์ ๐๘๔ - ๓๖๘ ๒๐๒๘   
  นายปิยะ จะเฮิง      โทรศัพท์ ๐๙๑ - ๘๕๔ ๑๕๙๖ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 256๒ – กันยายน 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………....................................................
๑. หลักการและเหตุผล 

  กระทรวงศึกษาธิการตะหนักถึงความส าคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดนโยบาย                
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น มุ่งเน้นในการพัฒนาการอ่านการเขียน
ภาษาไทย ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ ๒๑ ในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนสู่ความยั่งยืน โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย            
การเปิดโอกาสให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงสถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทักษะภาษาไทยเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนมีการปรับ
กิจกรรมให้มีความเหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาไทยในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ พิจารณาเห็นว่าวิธีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยที่ประสบผลส าเร็จได้ โดยเฉพาะการพัฒนาการอ่านการเขียนนั้นต้องปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ 
การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจ ใคร่เรียนรู้ รวมไปถึงการจัดท าแบบฝึกเพ่ือพัฒนา
อย่างต่อเนื่องที่เหมาะสมตามศักยภาพและความแตกต่างของผู้เรียนและสะท้อนผลการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร รวมทั้งพัฒนาผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออก               
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการประเมินการอ่านการเขียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษา           
ปีที่ ๑ – ๖ ที่อยู่ในระดับพอใช้และปรับปรุงให้มีพัฒนาการเพ่ือให้มีความสามารถด้านการอ่านการเขียนตามช่วงชั้น 
จึงจัดท าพัฒนาการอ่าน การเขียนและการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) อันจะน าไปสู่การประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้านการอ่านและแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖      
  2.๒ เพ่ือนิเทศติดตามการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ของ
ครูผู้สอน 
  ๒.๓ เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ของ
ครูผู้สอน 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

      ๓.๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๑,๗๐๗ คน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑  มีผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) พัฒนาการดีขึ้น              
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
             ๓.๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จ านวน ๑๒,๓๕๘ คน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ มีผลประเมินการอ่านการเขียนพัฒนาการดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
       ๓.๑.๓ ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จ านวน ๑๗๖ คน ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการอ่านการเขียน 

 ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
      ๓.๒.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนของโรงเรียนในสังกัด มีผลประเมินการอ่านการเขียน
และผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) พัฒนาการดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
             ๓.๒.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้นไป มีผลประเมินการอ่านการเขียนพัฒนาการดีขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
       ๓.๒.๓ ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการอ่านการเขียนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   ๑.๑ จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
   ๑.๒ จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.๓ เสนอแผนการด าเนินงาน 
   ๑.๔ แต่งตั้งคณะท างาน 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

 

รอง ผอ. สพป. น่าน เขต ๑ 

ผอ. กลุ่มนิเทศฯ 
นายชาติชาย ทนะขว้าง 
นายวันชัย ภูผาคุณ 
นางล าเนาว์ ชัยค า 
นายปิยะ จะเฮิง    
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๒ ขั้นด าเนินการ (Do) 
   ๒.๑. ประชุมชี้แจงคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   ๒.๒ ประเมินความสามารถด้านการอ่าน  
การเขียน ภาคเรียนที่ ๑/256๓  ครั้งที่ ๑ 
   ๒.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๑  
          - วิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
          - วิเคราะห์ผลประเมินการอ่านการเขียน
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  2.๔  นิเทศ ติดตามการพัฒนาการอ่านการเขียน   
  ๒.๕ จัดเวทีแลกเปลี่ยนการพัฒนาการอ่าน 
การเขียน              

 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
กรกฎาคม ๒๕๖๓   

กรกฏาคม 2563 
สิงหาคม 2562 

 

รอง ผอ. สพป. น่าน เขต ๑ 

ผอ. กลุ่มนิเทศฯคณะท างาน
ตามค าสั่ง 

๓ ขั้นตรวจสอบประเมินผล (Check) 
   ๓.๑ ประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน 
   ๓.๒ จัดท าวีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) นวัตกรรม
พัฒนาการอ่านการเขียน 
   ๓.๓ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

กันยายน 256๓ 

ธันวาคม 256๓ 

 
มีนาคม 2563 

 
รอง ผอ. สพป. น่าน เขต ๑ 

ผอ. กลุ่มนิเทศฯ 

 

ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน 

๔ ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) 
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ถอดบทเรียน/
สะท้อนผลเพ่ือการด าเนินงาน 

ภาคเรียนที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๖๓
ภาคเรียนที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

รอง ผอ. สพป. น่าน เขต ๑ 

ผอ. กลุ่มนิเทศฯ 

ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน 
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๕. งบประมาณ 
       งบประมาณจัดสรรจาก สพฐ. จ านวนเงิน 27,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ ขั้นเตรียมการ (Plan) 
กิจกรรมที่ ๒ ขั้นด าเนินการ (Do) 
   ๒.๑. ประชุมชี้แจงคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผอ. สพป.น่าน เขต 1 
รอง ผอ. สพป. น่าน เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์ รวม๔๐ คน  
   ๒.๒ ประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียน 
ภาคเรียนที่ ๑/256๓  ครั้งที่ ๑ 
   ๒.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๑  
    - วเิคราะห์ผลการทดสอบความสามารถด้าน 
การอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
    - วเิคราะห์ผลประเมินการอ่านการเขียนของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผอ. 
สพป. น่าน เขต ๑ รอง ผอ. สพป. น่าน เขต ๑ 
ประธานกลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ รวม ๒๐ คน  
คนละ ๑๑๐ บาท 
  2.๔  นิเทศ ติดตามการพัฒนาการอ่านการเขียน  
  ๒.๕ จัดเวทีแลกเปลี่ยนการพัฒนาการอ่าน 
การเขียน    
 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ผอ.สพป. น่าน เขต ๑ รอง ผอ. สพป. น่าน เขต ๑ 
ตัวแทนจาก ๑๙ กลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์  
รวม ๔๐ คน คนละ  ๑๑๐  บาท 

- 
 

 

 

 

 

1,๒๐๐ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

๒,๒๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

๔,๔๐๐ 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 
 

- 

- 

 

 

 

 

1,๒๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒,๒๐๐ 

 

 

 

 

๔,๔๐๐ 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 



136 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

   - ค่าพาหนะจัดนิทรรศการ ตัวแทน ๑๘ กลุ่ม รร. 
กลุ่มละ ๕๐๐ บาท         

๙,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ - 

กิจกรรมที่ ๓ ขั้นตรวจสอบประเมินผล (Check) 

     ๓.๑ ค่าจัดท าวีดิทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ๕ โรงเรียน 
โรงเรียนละ ๑,๘๐๐ บาท 
     ๓.๒ ค่าจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

 

 

 

๙,000 

 

๑,๒๐๐ 

 

 

- 

 
- 

 

 

๙,000 

 
- 

 

 

- 

 
๑,๒๐๐ 

กิจกรรมที่ ๔ ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) - - - - 

รวม ๒๗,๐00 - ๒๕,๘๐๐ ๑,๒๐๐ 

 

๖. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

     ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๑,๗๐๗ คน ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ มีผลประเมินความสามารถ     
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) พัฒนาการดีขึ้น 
     ๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จ านวน ๑๒,๓๕๘ คน ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ มีผลประเมินการอ่านการเขียน
พัฒนาการดีขึ้น 
     ๓. ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จ านวน ๑๗๖ คน              
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑                
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการอ่านการเขียน 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ ๑๐0 

 
ร้อยละ 100 
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 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 

     ๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนของโรงเรียนในสังกัด มีผลประเมินการ
อ่านการเขียนและผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
พัฒนาการดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
     ๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้นไป มีผลประเมินการอ่านการเขียนพัฒนาการ
ดีขึ้น 
     ๓.๒.๓ ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้           
การพัฒนาการอ่านการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละ 100 

 

ร้อยละ 100 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    ๗.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต ๑ ทุกคนมีพัฒนาการผลการอ่านการเขียนดีขึ้น 
 ๗.๓ ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ มีการพัฒนาการอ่านการเขียนคิดเลขเป็นที่เหมาะสมตามบริบทอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัด             
    และความต้องการของผู้เรียน 

จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 28    ร้อยละของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะ 
 การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัดและ 
 ความต้องการของตนเองมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
 ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวันชัย ภูผาคุณ e-mail w.phuphakhunC@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาค          

ทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ าและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องได้รับโอกาสการพัฒนาศักยภาพ โดยมีการ
สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับคนทุกกลุ่มในสังคม การยกระดับรายได้ผ่านการส่งเสริมทักษะต่าง ๆ 
ประกอบไปด้วย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒           
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒             
ในจุดเน้นส าคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้           
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป การส่งเสริมอาชีพให้เกิดขึ้นในโรงเรียนจึงเป็นการปูพ้ืนฐานงานอาชีพสุจริต   
ให้กับนักเรียนและยังสามารถต่อยอดในระดับสูงขึ้นต่อไป เพ่ือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมงานอาชีพของนักเรียน            
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้น าเสนอผลงานการพัฒนาทักษะงานอาชีพในโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียน 
น าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาน าเสนอต่อสาธารณชน ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและก่อให้เกิดรายได้จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงงานอาชีพในสถานศึกษาสู่ตลาดการค้า เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่โลก
อาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมจัดนิทรรศการผลงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ภายใต้ชื่องาน           
“กาดละอ่อนน่าน คิดได้ ท าได้ ขายเป็น” ปีที่ ๓ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดน่าน และสนอง
นโยบาย “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์” ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีจะต้องให้การ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดให้มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า               
ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ สามารถ
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติ ได้ จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ
นักเรียนผ่านเวที “กาดละอ่อนน่าน คิดได้ ท าได้  ขายเป็น” ปีที่ ๓ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดให้ปรากฏผลงานต่อสาธารณชนและสร้างสรรค์งานอาชีพให้แก่นักเรียน 
เยาวชนอันจะเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาสินค้า 

และอาชีพในท้องถิ่น มีทักษะอาชีพ มีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการผลิตสินค้า การบริการการจ าหน่ายสินค้า 
และบริการ 

mailto:w.phuphakhunC@gmail.com
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๒.๒ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด น าเสนอผลงานการพัฒนาทักษะ            
งานอาชีพในโรงเรียนต่อสาธารณชน ภายใต้ชื่องาน “กาดละอ่อนน่าน คิดได้ ท าได้ ขายเป็น” ปีที่ ๓  
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

                 ๓.๑.๑ นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ มีความรู้ทักษะงานอาชีพ สามารถพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์งานอาชีพ 
และบริการ 
                 ๓.๑.๒ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่ าน 
เขต ๑ จ านวน ๔๒ แห่ง ร่วมมหกรรมเปิดโลกงานอาชีพ “กาดละอ่อนน่าน คิดได้ ท าได้ ขายเป็น” ครั้งที่ ๓ 

 

                    ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
                 ๓.๒.๑ นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ มีความรู้ทักษะงานอาชีพ สามารถพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์งานอาชีพ 
และบริการ 
                  ๓.๒.๒ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต ๑ ได้แสดงศักยภาพและเปิดโอกาสให้นักเรียนน าทักษะความรู้ด้านงานอาชีพมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและ
บริการ น าเสนอต่อสาธารณชน 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ ส ารวจข้อมูลสถานศึกษาที่ด าเนินการพัฒนางาน
อาชีพนักเรียน 

ตุลาคม ๒๕๖๒ – 
มกราคม ๒๕๖๓ 

นายวันชัย ภูผาคุณ 

๒ มหกรรมเปิดโลกงานอาชีพ “กาดละอ่อนน่าน คิดได้ 
ท าได้ ขายเป็น” ครั้งที่ ๓ 

๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 

นายวันชัย ภูผาคุณ 

๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวันชัย ภูผาคุณ 

๕. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวนเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ ส ารวจข้อมูลสถานศึกษาที่ด าเนินการ
พัฒนางานอาชีพนักเรียน 
- ศึกษาและจัดท าข้อมูลงานอาชีพในสถานศึกษาที่
จัดการเรียนรู้งานอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ
ตามความถนัดและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
 

- - - - 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๒ งานมหกรรมเปิดโลกงานอาชีพ  
“กาดละอ่อนน่าน คิดได้ ท าได้ ขายเป็น” ครั้งที่ ๓ 
- ค่าจ้างเหมาพาหนะน านักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เข้าร่วมจัดงาน
มหกรรมเปิดโลกงานอาชีพ “กาดละอ่อนน่าน คิดได้ 
ท าได้ ขายเป็น” ครั้งที่ ๓ ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาจังหวัดน่าน (สังกัด สพป.น่าน เขต ๑/
สพป.น่าน เขต ๒/โรงเรียนเอกชน) รวม ๗๙ แห่ง ณ 
บริเวณข่วงเมืองน่าน จ านวน ๒ คืน ๓ วัน (ระหว่าง
วันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 
 

 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
- 

 
 

๒๐,๐๐๐ 

 
 
- 

กิจกรรมที่ ๓ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ - - - - 
รวมงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - 

๖. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ทักษะงานอาชีพ 
สามารถพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์งานอาชีพและบริการ   
๒. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ จ านวน ๔๒ แห่ง ร่วมมหกรรมเปิดโลกงานอาชีพ  
“กาดละอ่อนน่าน คิดได้ ท าได้ ขายเป็น” ครั้งที่ ๓ 

 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ทักษะงานอาชีพ 
สามารถพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์งานอาชีพและบริการ 
๒. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ได้แสดงศักยภาพและเปิดโอกาสให้นักเรียนน าทักษะความรู้
ด้านงานอาชีพมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ น าเสนอต่อสาธารณชน 

 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑ นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  

เขต ๑ ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาสินค้าและอาชีพในท้องถิ่น มีทักษะอาชีพ มีความรู้ในการบริหาร
จัดการด้านการผลิตสินค้า การบริการ การจ าหน่ายสินค้าและบริการ 

๗.๒ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑    
มีเวทีในการน าเสนอผลงานการพัฒนาทักษะงานอาชีพในโรงเรียนต่อสาธารณชน ภายใต้ชื่องาน “กาดละอ่อนน่าน 
คิดได้  ท าได้ ขายเป็น” ปีที่ ๓ 



 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 4 
 
 

ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
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ชื่อโครงการ การประกวดโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลที่มีวิธีที่ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
 และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
สนองต่อตัวชี้วัด 35     ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล 
 (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุวิทย์  ผูกจิต        e-mail damsuwit@gmail.com 

 นายอนุชา  รัตนอุบล    e-mail anucharat2014@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม 2563 – กันยายน 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)    
พ.ศ. 2553 มาตรา 37 ระบุว่าให้มีการจัดการศึกษาทางไกลเป็นการจัดการศึกษาลักษณะหนึ่งที่จะเสริมการบริหาร
และการจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ โดยการเชื่อมต่อกับโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และจากข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเร่งรัดด าเนินการใน
ประเด็นการศึกษา ที่ต้องพิจารณาแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพ้ืนที่ห่างไกล  
 

 จากเหตุผลดังกล่าว คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อนุมัติให้มีการขยายผลโครงการการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 15,523 โรงเรียน 
ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
ครบรอบ 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 จึงได้ก าหนดแผนการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือขยายผลไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือสร้างความตระหนัก ความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัด

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ      
 ๒.๒  เพ่ือสร้างความรู้ และความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมในระดับโรงเรียน 
 ๒.๓ เพ่ือยกย่องและประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television : DLTV ที่ประสบผลส าเร็จ และ
เป็นต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television : 
DLTV ให้เป็นโรงเรียนที่มีการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างท่ีดี  
 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1.  โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน จ านวน ๑๑๓ โรงเรียน 
2. ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน จ านวน ๑๑๓ โรงเรยีน 

 

mailto:damsuwit@gmail.com
mailto:anucharat2014@gmail.com
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เชิงคุณภาพ 
1.  โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ได้อย่างมี 

คุณภาพ  
2. ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียม DLTV ให้ประสบผลส าเร็จ และเป็นต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV ให้เป็นโรงเรียนที่มีการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนขนาดเล็กส่งผลงานเช้าประกวด    พค. 63 นายสุวิทย์  ผูกจิต 
นายอนุชา  รัตนอุบล 
และคณะฯ 

2. ประชุมคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการด าเนินงาน 
จัดท าเกณฑ์การให้คะแนนการประกวด 

มิ.ย ๖๓ 

3. ก าหนดวัน รูปแบบ การประกวด มิ.ย ๖๓ 

4. จัดประกวดโรงเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ส.ค. ๖๓ 

5. ประกาศผลการประกวด ส.ค. ๖๓ 

๖. ตัวแทนโรงเรียนระดับเขตพ้ืนที่แข่งขันระดับเขตตรวจราชการ ก.ย. ๖๓ 

 
5.  งบประมาณ 
  จ านวน 20,000 บาท   รายละเอียดดังนี้ 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวด

รายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนขนาดเล็ก
ส่งผลงานเช้าประกวด 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินและ
คณะกรรมการด าเนินงาน จัดท าเกณฑ์การให้คะแนน
การประกวด 

- - - - 

กิจกรรมที่ 3  จัดประกวดโรงเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

- ค่าจ้างเหมารถยนต์น านิทรรศการประกวด  
๑๖ โรงๆละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มเข้าเข้าร่วมประกวด 
๙๑ คนๆละ ๑๑๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๑๐ บาท 

- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสอนการประกวด  
๕ คนๆ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 

๒๐,๐0๐ ๒,๐๐๐ ๑๘,๐0๐ - 

รวมงบประมาณ ๒๐,๐0๐ ๒,๐๐๐ ๑๘,๐0๐ - 
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6.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

 
เชิงปริมาณ 
๑. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน จ านวน ๑๑๓ โรงเรียน 
2. ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรยีนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน จ านวน  
๑๑๓ โรงเรียน 
 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV ได้อย่างมีคุณภาพ  
2. ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรยีนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ให้ประสบผลส าเร็จ และเป็นต้นแบบการพัฒนา
โรงเรียนในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ให้เป็นโรงเรียนที่มีการ
ปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 ๑.  โรงเรียนมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมสู่การปฏิบัติ      
 ๒.๒  โรงเรียนมีความรู้ และความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมในระดับโรงเรียน 
 ๒.๓ โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
Distance Learning Television : DLTV ที่ประสบผลส าเร็จ และเป็นต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนในการ            
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television : DLTV ให้เป็นโรงเรียนที่มีการปฏิบัติงาน
อย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
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โครงการ   เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือรองรับการ 

 ประเมินคุณภาพภายนอก 
ยุทธศาสตร์/นโยบายที่ ๔    ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
 และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ ๓๘               ร้อยละของโรงเรียนใน สพป.น่าน เขต 1 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ 

  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

  ตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอัศรายุทธ์  ศรีใจอินทร์     รอง ผอ.สพป.น่าน  เขต   ๑ 
                            นายสุรชาติ  ภูผาผุย   อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
                           นายไชยยศ  ค าสังวาลย์         ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต ๑ 
 นางนรากร   เพ็งผ่อง  ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต ๑ 
 นางดวงตา  ล าลึก  ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต ๑ 
                     นางนรากร  เพ็งผ่อง   e-mail : mall_๙๙@hotmail.com   
ระยะเวลาด าเนินงาน    
…………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………… 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัด
การศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ าหนาหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัด
ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของการบริ หาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินอย่างต่อเนือง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาและเป้าหมายส าคัญที่สุดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษา ต้องรับรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายคือมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น  (accountability) 
 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
จ านวน ๓ มาตรฐาน ประกอบด้วย ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ส่วนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐาน
ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ๒ ด้านคือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะ
หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมให้สถานศึกษาปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเตรียม       
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ความพร้อมสถานศึกษาตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
จึงได้จัดท าโครงการ  เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฏกดระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินการพัฒนา
และส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  เป็นระบบครบองค์ประกอบ ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๒.  เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 ๓.  เพ่ือสนับสนุนศูนย์เครือข่ายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจ ากลุ่มโรงเรียนให้
เข้มแข็ง สามารถให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

๓. เป้าหมาย 
 

 เชิงปริมาณ 
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน ๑๗๖ แห่งๆ ละ ๓ คน รวม ๕๒๘ คน ศึกษานิเทศก์ และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รวมทั้งหมด ๕๔๘ คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  เป็นระบบ ครบองค์ประกอบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 ๓. ศูนย์เครือข่ายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจ ากลุ่มโรงเรียน จ านวน ๑๘ กลุ่ม 
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้เข้มแข็ง สามารถให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน 
 ๔. สถานศึกษาในสังกัด จ านวน ๑๗๖ แห่ง มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
 

 เชิงคุณภาพ 
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใน 
และมีศักยภาพ  สามารถด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นระบบ ครบองค์ประกอบ 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการ
วางแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ศูนย์เครือข่ายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจ ากลุ่มโรงเรียน มีความเข้มแข็ง 
สามารถให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน 
 ๔. สถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่  
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๔. วิธีการด าเนินงาน 
 

 

ที ่
 

กิจกรรม/ ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมที่ ๑  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา” 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
 นายไชยยศ  ค าสังวาลย์ 
 นางนรากร  เพ็งผ่อง 
 นางดวงตา  ล าลึก 

๒ กิจกรรมที่ ๒  
การนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ เพ่ือการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  
มิถุนายน  ๒๕๖๓ - 
กันยายน 2563 

 

๓ กิจกรรมที่ ๓   
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

 
เมษายน2563 - 

พฤษภาคม ๒๕๖๓  

๔ กิจกรรมที่ ๔   
การสรุป รายงานและเผยแพร่ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

 
กันยายน 2563 

 

๕. งบประมาณ  
           งบประมาณ จ านวน ๓๕,๐๐๐บาท  (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมรายละเอียด งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา” 
๑.๑ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
๑๙๖ คนๆละ ๑๑๐ บาทเป็นเงิน ๒๑,๕๖๐ บาท 
๑.๒ ค่าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน  
๑๙๖ เล่มๆละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๕,๘๘๐ บาท 
๑.๓ ค่าเอกสารฝึกปฏิบัติ จ านวน ๑๙๖ ชุดๆละ  
๑๐ บาท เป็นเงิน   ๑,๙๖๐  บาท 
 

29,400   
 
 
 

๒๑,๕๖๐  
 

๕,๘๘๐ 
 

๑,๙๖๐ 
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กิจกรรมรายละเอียด งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2  
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 
2.๑ ค่าจ้าง การพัฒนาโปรแกรมประมวลผล
สารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
 เขต ๑ (PEAS nan1) จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
2.๒จัดการบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม(PEAS nan1) 

๕,๐๐๐  
 
 
 
- 

 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 

 
 

 

 
 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 3   
การสรุป รายงานและเผยแพร่ผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา 
3.๑ การสรุปรายงานและเผยแพร่ผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
3.๑.๑ จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ  
3.๑.๒ จัดท ารายงานผลการประเมินมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  
3.๑.๓ จัดท ารายงานผลการประเมินมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
3.๑.๔ จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  

 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 
 
 

 
- 

4. ค่าวัสดุด าเนินโครงการ ๖๐๐ - - ๖๐๐ 
รวมทั้งหมด ๓๕,๐๐๐ - ๓๔,๔๐๐ ๖๐๐ 

 

๖.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
๒. สถานศึกษาในสังกัด ๑๗๖ โรง ได้รับการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๔. ศูนย์เครือข่ายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจ ากลุ่มโรงเรียน จ านวน  
๑๘ กลุ่ม ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
ระดับดีมาก 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 

๑. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง เป็นระบบ  
ครบองค์ประกอบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  
มีความรู้ ความเข้าใน และมีศักยภาพ สามารถด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ สามารถพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือการวางแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. ศูนย์เครือข่ายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจ ากลุ่มโรงเรียน 
มีความเข้มแข็ง สามารถให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียน 
๖. สถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  
 

 
ระดับดีมาก 

 
ระดับดีมาก 

 
 

ระดับดีมาก 
 

ระดับดีมาก 
 

ระดับดีมาก 
 

ระดับดี 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๗.๑  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา มีศักยภาพในการพัฒนา สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๗.๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็น
ระบบ ถูกต้อง แม่นย าและทันสมัย สามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๗.๓  ศูนย์เครือข่ายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจ ากลุ่มโรงเรียน มีศักยภาพ 
สามารถให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๗.๔ สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัด 
  ๗.๔  สถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน  
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โครงการ  เร่งรัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
ยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
  ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4     ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ ๗8                 ร้อยละของโรงเรียนใน สพป.น่าน เขต 1 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ 

  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 

  ตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

ตัวช้ีวัดที ่60         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม  
  ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี 
  ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกต าบล 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายไชยยศ  ค าสังวาลย์         ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต ๑ 
 นางนรากร   เพ็งผ่อง  ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต ๑ 
 นางดวงตา  ล าลึก  ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต ๑ 
ระยะเวลาด าเนินงาน มกราคม 2563 – เมษายน 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑. หลักการและเหตุผล 
 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการจัดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้เป็นกลไกหลักในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทย โดยมี
กรอบและทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ทั้งนี้แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ข้อ ๑.๔ เพ่ือพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา 
โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดข้อ ๒.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการของสถานศึกษา ประกอบกับ กฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา มีหน้าที่ในการ
ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และข้อ ๔ ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด าเนินการ
ประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ก าหนดการลงพ้ืนที่เพ่ือ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ตั้งแต่เดือน
มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด มี
หน้าที่ในการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ทั้งระยะก่อนการประเมิน ระหว่างการประเมิน และหลังการประเมิน ทั้งนี้เพ่ือให้สถานศึกษามีความพร้อมก่อนการ
ประเมิน ได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินในระหว่างการประเมิน ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากการประเมินคุณภาพภายนอก  และได้รับการพัฒนาต่อยอดหลังการประเมิน จึงได้จัดท าโครงการเร่งรัด
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ขึ้น  
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๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ความช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษาและร่วมให้ข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือประกอบ การ
ประเมิน ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
 ๒. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
 

๓. เป้าหมาย 
 
 เชิงปริมาณ  
 ๑. สถานศึกษาท่ีสมัครใจและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๑๖ แห่ง 
ได้รับความช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา และร่วมให้ข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือประกอบการประเมิน ระหว่างการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
  ๒. สถานศึกษาท่ีสมัครใจและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๑๖ แห่ง 
ได้รับการพัฒนาสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 
 เชิงคุณภาพ 
 ๑. สถานศึกษาที่สมัครใจ และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ ๑  มีความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 ๒. สถานศึกษาที่สมัครใจและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ ๑ มีคุณภาพและ
ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 ๓. สถานศึกษาที่สมัครใจและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ ๑ สามารถพัฒนา
สถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 

๔. วิธีการด าเนินงาน 
 

 

ที ่
 

กิจกรรม/ ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมที่ ๑  
การให้ความช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา และร่วม 
ให้ข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือประกอบการประเมิน ระหว่าง
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 

มกราคม – 
มีนาคม ๒๕๖๓ 

นายไชยยศ  ค าสังวาล 
นางนรากร  เพ็งผ่อง 
นางดวงตา  ล าลึก 

๒ กิจกรรมที่ ๒  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ตามข้อเสนอแนะ สู่การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

 
เมษายน ๒๕๖๓ 
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๕. งบประมาณ  
       ๕.๑ งบประมาณ  จ านวน  -    บาท  รายละเอียดดังนี้ 

 
กิจกรรมรายละเอียด งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่  ๑ การให้ความช่วยเหลือ แนะน า  
ให้ค าปรึกษา และร่วมให้ข้อมูลของสถานศึกษา 
เพ่ือประกอบการประเมิน ระหว่างการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 
๑.๑ ค่าใช้สอย คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ 
แนะน า ให้ค าปรึกษา และร่วมให้ข้อมูลของ
สถานศึกษาเพ่ือประกอบการประเมิน ระหว่างการ
ประเมิน สถานศึกษาที่สมัครใจรับการประเมิน 
ครั้งที่ ๑ จ านวน ๑๖ แห่ง แห่งละ ๒ วัน รวม  
๓๒ วัน วันละ ๑๒๐ บาท/คน จ านวน ๗ คน 

- - - 
 
 
 

- 

กิจกรรมที่  ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ตาม
ข้อเสนอแนะ สู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๒.๑ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๖ โรงๆละ ๓ คน 
รวม ๔๘ คน ศึกษานิเทศก์ ๑๘ คน รวมทั้งสิ้น  
๖๖ คน คนละ ๑๑๐ บาท  
๒.๒ ค่าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน  
๖๖ เล่ม เล่มละ ๕๐ บาท  

- - - 
 
 
 
 
 
 
 

- 

๒. วัสดุด าเนินโครงการ - - - - 
รวมทั้งหมด - - - - 

 
๖.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษาที่สมัครใจและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ ๑ 
จ านวน ๑๖ แห่ง ได้รับความช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา และร่วมให้ข้อมูลของ
สถานศึกษาเพ่ือประกอบการประเมิน ระหว่างการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 ๒. สถานศึกษาที่สมัครใจและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ ๑ 
จ านวน ๑๖ แห่ง ได้รับการพัฒนาสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษาที่สมัครใจและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ ๑  
มีคุณภาพและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 
๒. สถานศึกษาที่สมัครใจและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ครั้งที่ ๑ 
สามารถวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 

 
ระดับดี 

 
 

ระดับดีมาก 
 
 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑  สถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ 
 ๗.๒  สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 ๗.๓  สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะจากการการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗.๔  สถานศึกษามีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 



153 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ชื่อโครงการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการด าเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่  4    ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                                             และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่ 4      ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 33        ร้อยละของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ 
 ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค  
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 44     ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและข้อมูล 
 ผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์และ 
 น ามาใช้ในวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 (Big Data Technology) 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางอรวรรณ  ติลสาร   e-mail  oomsinnan58@gmailcom 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  มาตรา 2542 มาตรา 6 กล่าวถึงความ
มุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาว่าต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุขและแนวทางการจัดการศึกษา ตามมาตรา 22 ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนของนักเรียน และส่งเสริมให้เด็กในวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนทุกคน จึงได้จัดให้มี
โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาและแก้ไขปัญหาเด็กที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน   
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส ารวจข้อมูลส ามะโนประชากรในวัยเรียน ปีการศึกษา  2563  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคลังคับได้เข้าเรียนอย่างมีเสมอภาคและครบทุกคน 
      3. เพื่อด าเนินการวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้เกิดประสิทธิภาพ 
      4. เพื่อติดตามรายงานผลการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ร้อยละของประชากรวัยเรียนที่เกิดปี  พ.ศ. 2556 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
น่าน เขต 1 ได้เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ครบ 100% 

 

เชิงคุณภาพ 
                1. ประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 2556 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ได้เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน 
                2. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้เรยีนจบการศึกษาภาคบังคับ
ทุกคน 
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4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าข้อมูลส ามะโนประชากรวัยเรียน  
(ตาม ทร.14 ) เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2556 ที่จะเข้า
เรียนชั้น ป.1   ปีการศึกษา 2563 

พฤศจิกายน 2562 – 
มกราคม 2563 

นางอรวรรณ  ติลสาร 
นางดวงเดือน พูดสัตย์ 

2. ส ารวจ/วางแผน  การรับนักเรียนประจ า 
ปีการศึกษา 2563 

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2562 

 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา/ ประชุม/ จัดท าประกาศนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพป.น่าน 
เขต 1 

ธันวาคม 2562 – 
มกราคม 2563 

 

4. ประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์ประสานงาน 
การรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ 

มกราคม  2563  

5. ด าเนินงานรับนักเรียนตามปฏิทินที่สพฐ.ก าหนด /
สรุปรายงานผลการรับนักเรียน ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดและสพฐ.ทราบ 

กุมภาพันธ์ – 
พฤษภาคม 2563 

 

6. การจัดท าข้อมูลติดตามผลการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 
ในชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 ในระบบโปรแกรม
ติดตามเด็กนักเรียนรายบุคคล แยกต าบลตาม
ตัวชี้วัดของ สพฐ. ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

กรกฎาคม – 
กันยายน 2563 

 

 
5.  งบประมาณ 
   จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวนเงิน 20,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการรับนักเรียน 
1.1  ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มประชุมคณะกรรมการ

รับนักเรียนของ สพป.น่าน เขต 1 จ านวน  
10 คน ๆ ละ 30 บาท จ านวน 2 ครั้ง  

1.2 ค่าวัสดุ  
1.3 ค่าจัดท าเอกสาร การประชุม จ านวน 20 เล่ม

เล่มละ 50 บาท   
1.4 ค่าจัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ขนาด  
2.5* 5 เมตร ๆละ 160 บาท  จ านวน    
1  ป้าย 
 

 
600 

 
 

5,000 
1,000 

 
2,000 

 

 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 

 
600 

 
 
- 

1,000 
 

2,000 
 
 
 

 
- 
 
 

5,000 
- 
 
- 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.1  ค่าอาหารท าการนอกเวลา จัดท าข้อมูลส ามะ
โนประชากรวัยเรียน เด็กเกิดปี พ.ศ. 2556  
จ านวน  4 วัน  5 คน   

1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ติดตามการ
เกณฑ์เด็กเข้าเรียนชั้น ป.1 ตาม ทร.14  
ปีการศึกษา 2563 

1.3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง     

7,400 
 
 

2,000 
 
 
- 

7,400 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 

2,000 

- 
 
 
- 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 2  
   2.1  ค่าวัสดุส านักงาน จัดท าข้อมูลการติดตามเด็ก
เข้าเรียน รายต าบล 
 

 
2,000 

 
- 

 
- 

 
2,000 

รวมงบประมาณ 20,000 7,400 5,600 7,000 
 

6.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
1. ประชากรที่เกิดปีพ.ศ.2556ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครบทุกคน 
2. นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  
เรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
1. ประชากรวัยเรียนที่เกิดปี  พ.ศ. 2556 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ทุกคนไม่มีเด็กตกหล่น 
2. นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1   
เรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคนและได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  
มีอัตราการออกกลางคันลดลง 
 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 100 
 

ลดลงจากปีการศึกษา 2561 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

      ประชากรที่เกิดปี พ.ศ.2556  ในเขตพ้ืนที่บริการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 1 
ได้เข้ารับการศึกษาทุกคน และนักเรียนที่เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ศึกษาอยู่ใน
ระบบจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ชื่อโครงการ        ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน      
  และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 41   ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและ 

 การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ ทักษะ 

 ชีวิตและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์  รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 
 นางดวงเดือน  พูดสัตย์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 นางยอดนารี  ปุญญมัย  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2563 – กันยายน 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
 

  รัฐบาลได้ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพ่ือป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยง ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพ่ือหลีกเลี่ยง
การหมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนใน
สถานศึกษาที่มุ่งรักษาคุณภาพระบบการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด  ผลกระทบของการใช้สารเสพติด  สถานการณ์ของยาเสพติด  การสร้างอุดมการณ์
ต้านภัยยาเสพติด สร้างทักษะชีวิตเพ่ือการป้องกันยาเสพติด และปลูกจิตส านึก เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยแต่ละหน่วยงานจึงจ าเป็นที่ต้องเร่งปลูกฝัง
คุณธรรมให้กับคนในชาติ โดยเริ่มตั้งแต่เด็ก และการลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาเยาวชน  ให้
เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีลักษณะของผู้น าที่ดี มีคุณภาพ เป็นผู้มีประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม  มี
บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย  ที่เหมาะสมกับความต้องการของสังคม และประเทศชาติสืบไป 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  จึงได้จัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ขึ้น เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและเสริมสร้างทักษะชีวิต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักคิดวิเคราะห์ 
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักจัดการกับอารมณ์ ความเครียด และมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียน มีทักษะชีวิต และมีภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด 
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

3. เป้าหมาย    
 สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  42 แห่ง 
 3.1  ผลผลิต  (Outputs) 
  1) เชิงคุณภาพ  นักเรียน มีระเบียบวินัย มีภูมิคุ้มกัน มีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของตนเอง 
รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  2)  เชิงปริมาณ  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด จ านวน 42 แห่ง  มีการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน 
 3.2  ผลลัพธ์  (Outcomes) 
  1) นักเรียนปลอดจากพฤติกรรมเสี่ยงด้านความประพฤติ ด้านการเรียน 
                     2) นักเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และรู้เท่าทันถึงภัยต่าง ๆ  ในบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง
  3) นักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต  มีกระบวนการคิดที่ดี  สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
ได้ถูกต้อง เพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 

4. วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

  ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษาสภาพปัญหาและข้อมูลและ 

วางแผนการด าเนินงาน 
มกราคม 2563 นายอัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์  

รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 
นางดวงเดือน  พูดสัตย์ 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นางยอดนารี  ปุญญมัย      
นักวิชาการศึกษาช านาญการ
พิเศษ 
 

2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ มกราคม 2563 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการ กุมภาพันธ์ –พฤษภาคม 2563 
4 จัดประชุมคณะกรรมการและ

วิทยากร 
เมษายน – พฤษภาคม 2563 

5 แจ้งจัดสรรงบประมาณให้
สถานศึกษาในสังกัดท่ีเปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

พฤษภาคม-กุมภาพันธ์ 2563 

6 ด าเนินการฝึกอบรมโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

กุมภาพันธ์ – กันยายน  2563 

7 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม  

 

กันยายน-ตุลาคม 2563 
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

6. งบประมาณ  
               จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  371,000.-บาท ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณท่ี
ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1  การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
จ านวน 42 โรงเรียนๆละ 5 คน รวม 210 คน  
วิทยากรและกรรมการ 20 คน  รวมทั้งหมด 230 คน 
1.1 ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าอบรม วิทยากรและ

คณะกรรมการ จ านวน  230 คนๆ ละ 75 บาท  
จ านวน 7 มื้อ  

1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าอบรม 
วิทยากรและคณะกรรมการ จ านวน 230 คนๆ ละ  
30 บาท จ านวน 6 มื้อ   

  1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 รุ่นๆละ 15,000 บาท 
  1.4 ค่าบ ารุงสถานที่ 2 รุ่นๆละ 3,000 บาท 
 1.5  ค่าเครื่องเสียง 2 รุ่นๆละ 1,500 บาท 
 1.6 ค่าเกียรติบัตร 230 แผ่นๆละ 25 บาท  
 1.7  ค่าวัสด ุ

210,000  
 
 
- 
 
 
- 
 
 

30,000 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

120,750 
 
 

41,400 
 
 
- 

6,000 
3,000 
5,750 

- 

 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 

3,100 
กิจกรรมที่ 2  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติดในโรงเรียน จ านวน  42 โรงเรียน ๆ ละ 
3,000.-บาท  

126,000 - 126,000 - 

กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานยาเสพติด สารเสพติด/สถานศึกษาสีขาว            

 
20,000 

 
- 

 
20,000 

 
- 

กิจกรรมที่ 4  รณรงค์เหล้า/บุหรี่    
ประกวดวาดภาพ 
     5.1 ค่าอาหารและอาหารว่างคณะกรรมการ  
จ านวน 13 คน ๆ ละ 110 บาท  
     5.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 7 คน ๆ ละ  
400 บาท 
     5.3 ค่าเงินรางวัล (ระดับประถม/มัธยมศึกษา 
(1,200/900/600) 
     5.4 ค่าวัสด ุ

10,000.-  
 
- 
 

2,800 
 

5,400 
 
- 

 
 

1,430 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 

370 
กิจกรรมที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะสมองใน 
เด็กปฐมวัย สารเสพติด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 

5,000 - 5,000 - 

รวม 371,000 38,200 329,330 3,470 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 
7. ตัวช้ีวัด 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนที่มีความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม 
 

ร้อยละ 100 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  มีความตระหนักรู้ มีความเข้าใจ รู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด         
มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย รู้จักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู้จักการจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันทางกายและจิตใจ เพ่ือห่างไกลจากยาเสพติด   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 5 
 
 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตส านึก 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

          

ชื่อโครงการ  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสร้างจิตส านึก 
 รักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐาน 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 5   ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
  สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม 
  ของทุกภาคส่วน  
สนองต่อตัวช้ีวัดที่ 52   ร้อยละของครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมา 

  ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนจัดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและ 

  ชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
สนองต่อตัวช้ีวัดที่ 53    ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

  สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองต่อตัวช้ีวัดที่ 56    ร้อยละของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับ 

  ภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย  

  1 เครือข่ายข้ึนไป 
สนองต่อตัวช้ีวัดที่ 57   ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน าหลักสูตรรักษ์ป่าน่านสู่การปฏิบัติและ 

  จัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 

  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกฤติยา  ขัติยะ   e-mail : mamkrit17@gmail.com 
              
1. หลักการและเหตุผล 

       กระทรวงศึกษาธิการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่  6 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องขยะที่ล้นเมือง อันเนื่องมาจากประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการก าจัดขยะ
ที่ถูกวิธี และไม่ค านึงสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีกลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างจิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  เพ่ือใช้ใน
การขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก าหนดให้สถานศึกษาใน
จังหวัดน่านทุกแห่งจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี “จิตส านึกรักษ์ป่าน่าน”  ซึ่งในขณะนี้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดน่านได้พัฒนาหลักสูตรรักษ์ป่าน่านขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษาในจังหวัดน่านได้น าใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึกรักษ์ป่าน่าน อีกทั้งศูนย์บริการวิชาการระดับภูมิภาคของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาครูสู่การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตรรักษ์ป่าน่าน โดยใช้การ
วิจัยชุมชนเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
จ านวน 64 คน ซึ่งครอบคลุมทั้ง 8 อ าเภอ ซึ่งในขณะนี้การด าเนินงานโครงการดังกล่าวในระยะสุดท้ายคือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลการวิจัยจากการศึกษาชุมชนของครู แต่ละอ าเภอทั้ง 15  อ าเภอ 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตระหนักและเห็นความส าคัญในการสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการอนุรักษ์ป่าของ
จังหวัดน่าน อีกทั้งเป็นการพัฒนาต่อยอดการน าผลการวิจัยการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตรรักษ์ป่าน่าน
โดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐานซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาครูผู้สอนในศึกษา
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เรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นการน าหลักสูตรรักษ์ป่าน่านของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สู่การน าไปใช้ในสถานศึกษา 
โดยขยายผลการจัดกิจกรรมให้ทุกโรงเรียนในสังกัด อีกทั้งใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการน าหลักสูตรรักษ์ป่า
น่านไปใช้ในสถานศึกษาเพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์ป่าน่านของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
จึงจัดท าโครงการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์ป่าน่านโดยใช้การ
วิจัยชุมชนเป็นฐานขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ครูพัฒนาและใช้นวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและ
ในชีวิตประจ าวัน และชุมชน อีกทั้งเพ่ือปลูกฝั่งและสร้างจิตส านึกให้กับนัก เรียนในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือจิตส านึกรักษ์ป่าน่านของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จากผลการวิจัยชุมชนเป็นฐาน 
            2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการน า
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐานไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน 
            2.3 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถออกแบบการออกแบบการเรียนรู้
บูรณาการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0 
           2.4 เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการน ากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)         
เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐานไปใช้และประสบความส าเร็จ 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
                 3.1.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน 
                 3.1.3 โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการน ากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสร้าง
จิตส านึกรักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐานไปใช้และประสบความส าเร็จ กลุ่มโรงเรียนละ 1 โรง 
   

3.2 เชิงคุณภาพ 
                 3.2.1 กิจกรรมการสร้างจิตส านึกรักษ์ป่าน่านของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 1 จากผลการวิจัยชุมชนเป็นฐาน สามารถใช้เป็นแนวทางของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึก   
รักษ์ป่าน่านได ้
                  3.2.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการน ากิจกรรมการสร้างจิตส านึก
รักษ์ป่าน่านของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จากผลการวิจัยชุมชนเป็นฐานไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรรักษ์ป่าน่าน 
                 3.2.3 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถออกแบบการเรียนรู้บูรณาการเชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0 ได ้
                3.2.4 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
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  4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.    การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการ

เรียน   เรียนรู้บูรณาการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
   ตาม ตามแนวทาง Thailand 4.0 

กรกฎาคม 2563 นายวัชระพงค์ โนทะนะ 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบ
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัย
ชุมชนเป็นฐานโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

มีนาคม 2563  นางสาวกฤติยา ขัติยะ 

3. การประชุมชี้แจงการน ากิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสร้างจิตส านึก
รักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐาน 
ไปใช้           

เมษายน 2563 นางสาวกฤติยา ขัติยะ 

4 การนิเทศ ติดตามการน ากิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสร้างจิตส านึก
รักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐาน  
ไปใช้           

มิถุนายน – สิงหาคม 
2563  

นางสาวกฤติยา ขัติยะ
และคณะศึกษานิเทศก์ 

5 การคัดเลือกท่ีมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการน า
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัย
ชุมชนเป็นฐานไปใช้ และถอดบทเรียน
ความส าเร็จ 

สิงหาคม 2563  นางสาวกฤติยา ขัติยะ
และคณะศึกษานิเทศก์ 

6 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้น ากิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสร้างจิตส านึก
รักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐาน 
ไปใช้ 

สิงหาคม 2563  นางสาวกฤติยา ขัติยะ 

7. รายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2563 นางสาวกฤติยา ขัติยะ 
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5. งบประมาณ  
                      จ านวน  50,000 บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ออกแบบการเรียนรู้บูรณาการเชิงสร้างสรรค์
และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าอบรมและ
คณะท างานจ านวน 40 คน                 
คนละ 110 บาท จ านวน 2 วัน  

1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 1 คน 
จ านวน 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 

1.3 ค่าท่ีพักส าหรับวิทยากรจ านวน 2 คืน  
คืนละ 800 บาท  (2*800 ) 

1.4 ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (4 * 600 ) 

20,000  
 
 
 
- 
 
 
 

7,200 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

8,800 
 
 
 
- 
 

1,600 
 

2,400 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบ
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัย
ชุมชนเป็นฐานโดยผู้เชี่ยวชาญ 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ส าหรับคณะท างานและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
15 คน ๆ ละ 110 บาท จ านวน 1 วัน 

1,650  
 
 
 
- 

 
 
 
 

1,650 

 
 
 
 
- 
 

3. การประชุมชี้แจงการน ากิจกรรมการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) เพ่ือสร้างจิตส านึก
รักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐานไปใช้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้สอน จ านวน  
300 คน  คนละ 30  บาท จ านวน 1 วัน 

9,000  
 
 
- 

 
 
 

9,000 

 
 
 
- 

4 การนิเทศ ติดตามการน ากิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสร้างจิตส านึก
รักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐานไปใช้           

- - - - 

5 การคัดเลือกท่ีมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการน ากิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือ
สร้างจิตส านึกรักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัย 
ชุมชนเป็นฐานไปใช้ และถอดบทเรียน
ความส าเร็จ 

- - - - 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

6. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้น ากิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสร้างจิตส านึก
รักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐานไปใช้ 
- ค่าจ้างเหมาพาหนะในการบรรทุกวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ จ านวน  
18  โรงเรียน ๆ ละ 1,000 บาท 
(1,000*18) 

18,000  
 
 
- 

 
 
 

18,000 

 
 
 
- 

7. รายงานผลการด าเนินงาน 1,350 - - 1,350 
รวม 50,000 7,200 41,450 1,350 

 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   
                                          

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
        6.1.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
โรงเรียนละ 2 คน 
        6.1.3 โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการน ากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐานไปใช้และประสบ
ความส าเร็จ กลุ่มโรงเรียนละ 1 โรง 
6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.2.1 กิจกรรมการสร้างจิตส านึกรักษ์ป่าน่านของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 จากผลการวิจัยชุมชนเป็นฐาน สามารถใช้เป็นแนวทางของ
ครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์ป่าน่านได้ 
          6.2.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการน า
กิจกรรมการสร้างจิตส านึกรักษ์ป่าน่านของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 จากผลการวิจัยชุมชนเป็นฐานไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้
บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรรักษ์ป่าน่าน 
           6.2.3 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถออกแบบการเรียนรู้บูรณา
การเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมตามแนวทาง Thailand 4.0 ได ้
            6.2.4 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
 
 

ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 
 

ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 
 
 
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป              

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้สอนน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลในโรงเรียน 
   2. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด ารงชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   



165 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

โครงการ  ส านักงานและโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน จัดการขยะ 
 และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
 สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 45 ร้อยละขอสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างจิตส านึกรักษ์ 
 สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียงน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 46  ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การสร้างเสริม 
 คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 47 ร้อยละของสถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และ 
  พลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือ 
  ลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 48   ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ 
  สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
 ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 49  ร้อยละของนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ 
 และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลในโรงเรียน ชุมชน 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 50  ร้อยละของนักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณ 
 คาร์บอนไดออกไซค์ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและท่ีบ้าน 
  และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 54  ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากร 
   และสถานที่ ให้เป็นส านักงานและสถานศึกษาสีเขียวต้นแบบ 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 55  ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีนโยบายการจัดซื้อ 
  จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมงคล  เมธะพันธุ์   ,  นางดวงเดือน  พูดสัตย์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม  – กันยายน  2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งหวังพัฒนาคุณภาพประชากรทุกคนให้เป็นคนดี 
คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โรงเรียนจึงเป็นองค์กรส าคัญในการปลูกฝังจิตส านึกแก่เยาวชน เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่
ที่เด็กต้องไปใช้ชีวิตวันละหลายชั่วโมง เพ่ือเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของโรงเรียนล้วนมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนรวมทั้งส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของ
นักเรียน บรรยากาศในโรงเรียนมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ใคร่เรียนให้แก่นักเรียน โรงเรียนที่มี
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ย่อมเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกที่กระตุ้นให้นักเรียนรักการเรียน รักการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนและในชั้นเรียน และช่วยปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความประพฤติอันดีงามให้แก่นักเรียน นอกจากนี้การมีโรงเรียนที่มีบรรยากาศแจ่มใส สะอาด สว่าง 
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กว้างขวางพอเหมาะ มีโต๊ะเก้าอ้ีที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมวิชาการส่งเสริมความรู้ มีการตกแต่งโรงเรียนให้สดใส 
ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งส่งผลให้นักเรียนพอใจมาโรงเรียน เข้าห้องเรียนและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดังนั้น การจัดบรรยากาศภายในและภายนอกโรงเรียนให้มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบและมี
ความปลอดภัย มีบรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และเป็นระเบียบ สามารถบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอและตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ภายใต้มาตรการ
ความปลอดภัยของโรงเรียน ทั้งนี้ การด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นปกติวิสัยดังกล่าวนี้ เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียน บุคลากรภายในโรงเรียน เครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชน จนก่อเกิดเป็นค่านิยมที่ดีงามในองค์กร จึงได้
จัดท าโครงการส านักงานและโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และโรงเรียนใน
สังกัดมีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ร่มรื่น สวยงาม และเป็นระเบียบ สามารถบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอและตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
ภายใต้มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนและส่งเสริม ปลูกฝังจิตอาสาภายในโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 176 โรง 
 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด มีบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และเป็นระเบียบ สามารถบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอและตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ภายใต้มาตรการ
ความปลอดภัยของโรงเรียน ทั้งนี้ การด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นปกติวิสัยดังกล่าวนี้ เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน บุคลากรภายในโรงเรียน เครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชน จนก่อเกิดเป็นค่านิยมที่ดีงามใน
องค์กร และส่งเสริมปลูกฝังจิตอาสาภายในโรงเรียนในระดับดีมาก 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. แจ้งรายละเอียดการด าเนินการให้โรงเรียนทราบ พฤษภาคม 2563 นายมงคล  เมธะพันธุ์ 

นางดวงเดือน พูดสัตย์ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พฤษภาคม 2563 
3. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ พฤษภาคม 2563 
4. คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินโรงเรียน

ในสังกัด 
มิถุนายน – 

สิงหาคม  2563 
5. สรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
สิงหาคม 2563 

6. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับ
รางวัล / มอบรางวัล 

กันยายน 2563 
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5. งบประมาณ 
                    จ านวนเงิน 20,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการประเมินระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
18 คน คนละ 110 บาท  

2,340  
 
- 
 

 
 

1,980 
 

 
 
- 
 

2. คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาออก
ประเมินโรงเรียน 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินโรงเรียน 
จ านวน 18 คน 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ  

9,120  
 
- 
 
- 

 
 

8,640 
 

480 

 
 
- 
 
- 

3. ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 - ค่าโล่รางวัล จ านวน 3 อัน  
 - ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จ านวน 18 อัน 

7,200  
- 

 
- 

 
4,500 
2,700 

4. ค่าวัสดุ 1,340 - - 1,340 
รวม 20,000 - 11,100 8,540 

 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   
                                          

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 
      ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ได้เข้าร่วมโครงการส านักงานและโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน จัดการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
6.2 เชิงคุณภาพ 
      ระดับความส าเร็จในการประเมินโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้เป็นโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน จัดการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563 
 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 

ระดับดีมาก 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีภูมิทัศน์สวยงาม บรรยากาศสภาพแวดล้อม
ที่สะอาด น่าอยู่ มีการบริหารจัดการขยะที่ดีและเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่องาน  
 2. โรงเรียนในสังกัด มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาน และเป็นระเบียบ สามารถ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอและตอบสนอง
การเรียนรู้ของนักเรียนภายใต้มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน 
 



 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 6 
 
 

ปรบัสมดุลและพฒันาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

โดยการมีส่วนร่วม 
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ชื่อโครงการ   ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที ่6      ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6   ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของส านักงาน 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 60   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 

 ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกต าบล 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวัชรพงค์   โนทะนะ   E-mail : watch241@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ธันวาคม  2562 – กันยายน  2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี  
มีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมี
ประสิทธิภาพ  จ าเป็นที่จะต้องมีการกระจายอ านาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐  มาตรา  ๔๓  ที่ก าหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพเสมอกันใน
การรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  บทบาทหน้าที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษาไว้  6  ประการ  ดังนี้ 1)ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาก าหนด
เป็นแนวทางในการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล   และนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 2) ก าหนดแนวทางการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย  การบริหารและการด าเนินการ
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา   4) ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด 5) รับทราบผลการ
ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ 6) ส่งเสริมให้มีการประสานการด าเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้มีการส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จึงได้ด าเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งจัดประชุมเพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าการจัดการศึกษา  ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผล และเป็น
แนวทางในการสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เป็นอีกแนวทางในการด าเนินงาน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมรวมทั้งเพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและท่ัวถึง 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีการสนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารสถานศึกษาโดย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง   

mailto:watch241@gmail.com
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2. เพ่ือจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและรายสถานศึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1.  โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จ านวน 176 
โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง    
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาท่ี 
ครอบคลุมภารกิจของโรงเรียน และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 
ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา พร้อมทั้งสามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษาละ 1 เล่ม 

 

เชิงคุณภาพ 
         1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา   
โดยผ่านเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ครอบคลุมการบริหารงานทุกด้าน และ
นโยบายตลอดปีการศึกษา   
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาที่
ครอบคลุมภารกิจของโรงเรียน และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 
ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา พร้อมทั้งสามารถน าสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่สามารถน าข้อค้นพบไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 
อย่างครอบคลุม 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน สร้างและพัฒนาเครื่องมือติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา/การสร้างเครื่องมือ/ 
ศึกษารายละเอียดมาตรฐาน ก าหนดโครงสร้าง ออกแบบและ
สร้างเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัด
การศึกษา และจัดท าเครื่องมือ 
 

ธันวาคม 2562 วัชรพงค์ โนทะนะ 

2 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ กตปน.เขตพ้ืนที่ จ านวน 4 ครั้ง 
ตลอดปีการศึกษา 
- พิจารณาเครื่องมือ – ให้ความเห็นชอบ - ก าหนดประเด็นใน
การติดตาม ให้ความเห็นและให้ความช่วยเหลือโรงเรียน 
รับทราบรายงานผลการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 
 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

วัชรพงค์ โนทะนะ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโดย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัด
การศึกษา  และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา คณะกรรมการนิเทศ
ติดตามการจัดการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

คณะกรรมการ/
อนุกรรม
การก.ต.ป.น. 

4 ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 

กุมภาพันธ์ 
2563 

วัชรพงค์ โนทะนะ 

5 สรุปผลการด าเนินงานจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 

กันยายน 2563 วัชรพงค์ โนทะนะ 

6 เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา  
 
5. งบประมาณ 

 จ านวน 65,000 บาท  ถัวจา่ยทุกรายการ  (งบประจ า 50,000 บาท ,งบพัฒนา 15,000 บาท) 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ผล สร้างและพัฒนา
เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาศึกษารายละเอียดมาตรฐาน ก าหนด
โครงสร้าง ออกแบบและสร้างเครื่องมือติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 
และจัดท าเครื่องมือ 

- ประชุมคณะท างานกลั่นกรองเครื่องมือ  
จ านวน 1 ครั้ง   

- ค่าวัสดุ/ค่าถ่ายเอกสารเครื่องมือนิเทศ 
ติดตาม กตปน. และคู่มือนิเทศติดตาม  ก.ต.ป.น. 
จ านวน 200 เล่ม 

1,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาของคณะกรรมการ 
กตปน. ของเขตพ้ืนที่ และคณะท างานรวมจ านวน 
15 คน  2 ครั้ง /ปีการศึกษา  
 - ค่าตอบแทนกรรมการ กตปน. จ านวน 10 คน 
(ประธาน 1,600x 2 x 1 = 3,200)(
คณะกรรมการ 1,200 x 2 x 9 = 21,600) 
 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง คณะกรรมการ 
กตปน. และคณะท างานจ านวน 15 คน คนละ 
110 บาท จ านวน 2 ครั้ง (110x15x2 = 
7,200) 

 
 
 

24,800 
 
 

3,300 

 
 
 

24,800 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 
 

3,300 

 
 
 
- 
 
 
- 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรม 3 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ/อนุกรรมการ  
ก.ต.ป.น. วันละ 120 บาท/คน จ านวนคณะละ  
3 คน /โรงเรียน 179 โรง 2 โรงเรียน/วัน (120 
x 3 x 90= 32,400) 

 
 
 

32,400 

 
 
 

32,400 

 
 
 
- 

 
 
 

- 
 
 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ และ
อนุกรรมการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา และการด าเนินงานของโครงการ 
จ านวน  1 ครั้ง ค่าอาหารว่าง จ านวน 1 มื้อ มื้อ
ละ 30 บาท จ านวน  50 คน (50 x 30x1 = 
1,500) 

 
 

1,500 

 
 
- 

 
 

1,500 

 
 

- 

กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผล 
- จัดท าเอกสารสรุปรายงาน/ค่าวัสดุ 

 
2,000 

 
- 

 
- 

 
2,000 

กิจกรรมที่ 6 เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงาน - - - - 
รวม 65,000 57,200 4,800 3,000 

 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
     : ร้อยละของโรงเรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา  และผ่านการประเมินคุณภาพในระดับดี 
 

 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
     : ระดับคุณภาพของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
โรงเรียน  
 

 
ระดับ 5 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1   ได้เครื่องมือการประเมินคุณภาพการจัด 
การศึกษาที่ครอบคลุมและที่มีคุณภาพ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการ
จัดการศึกษา  

2. โรงเรียนได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาครบทุกด้าน ส่งผลให้มีผลการ  
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้าน  

3. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรงตามสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียน
เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพท้ังระบบ 
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ชื่อโครงการ   การพัฒนาระบบและอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 
   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) และระบบสนับสนุนการบริหาร 
   จัดการสถานศึกษา(SMSS)  
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 6     ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 6     ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของส านักงาน 
   เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 61       สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  
                                   (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปารณีย์  ทาอาจ และคณะ  e-mail : paranee@ednan1.go.th 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2562 – 30  กนัยายน  2563 
 ....................................................................................................................................................................... ........ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีนโยบายพัฒนาระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) 
ที่มีประสิทธิภาพเข้ามาใช้ในการด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาทั้งระบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูล  
ที่มีคุณภาพครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ เชื่อถือได้ และพัฒนาสู่การเป็น BIG DATA ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ทั้งระบบ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงานทั่วไป 
ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารวิชาการ เพ่ือจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้จาก
ระบบอย่างครบวงจร เพ่ือให้การใช้งานระบบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) และระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) มีการบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีการ
ทดลองปฏิบัติใช้งานจริง และสามารถขยายผลไปยังสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างครบถ้วน  เพ่ือให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครู บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสามารถใช้โปรแกรม
ระบบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++)  และระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
และขยายผลต่อได้ และเพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้บริ หารจัดการงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้หลักการจัดการสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  โดยหวังว่าจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา          
ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีประสิทธิภาพ และส่งต่อไปสู่ความส าคัญ ตามพันธกิจหลักของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน จึงได้มีการปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่    
มีระบบงานด้านสิทธิและโอกาส ระบบงานด้านการวัดผลประเมินผล ระบบงานด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบ SMSS V.5 ของโรงเรียนเพ่ิมเติมจากด้านบริหารงานทั่วไป ด้านงบประมาณ 
และด้านบุคลากรที่มีอยู่เดิม 
 

 ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งกฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นระเบียบที่ก าหนดไว้ชัดเจนว่า มีวิธีปฏิบัติอย่างไร  โดยเฉพาะงานทะเบียนหนังสือ
ราชการ/งานรับส่งหนังสือราชการ /งานไปรษณีย์/งานจองยานพาหนะ/งานจองห้องประชุม/งานการวางแผน/งาน
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การเงินและบัญชี และระบบงานด้านสิทธิและโอกาส ระบบงานด้านการวัดผลประเมินผล ระบบงานด้านนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการ จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก การพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีโดยการน าระบบต่างๆมาช่วยในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
หน่วยงาน  
 

2. วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและอ านวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการระบบงานต่างๆในส่วนของระบบงานบริหารทั่วไป งานบริหารบุคคล งานวิชาการ  
และงานงบประมาณ 
         2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) ไปใช้ในการพัฒนา  
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3. เพื่อให้บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้งานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ มีแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งระบบ 

3. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
                3.1 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จ านวน 30 คน 
                3.2 ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารบุคคล ด้านวิชาการ และด้านงบประมาณใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 150 คน 
 

    เชิงคุณภาพ 
                 3.3 ผู้บรหิาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสพป.น่าน เขต 1 และสถานศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจสามารถใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(AMSS++) และระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษา (Smss) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 3.4 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ที่ผ่านการอบรมสามารถ 
ให้ความช่วยเหลือแนะน า และสนับสนุนการบริหารจัดการภายในกลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีด าเนินการและข้ันตอนการการด าเนนิงาน  

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
3.  
 
 
 
 

วางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
 - แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นการด าเนินงาน (Do) 
 - ปรับปรุงและพัฒนาระบบ (AMSS++)และ 
   (SMSS) เป็น Vision ปัจจุบัน 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ(AMSS++)   
    และระบบ SMSS แก่บุคลากรในสังกัด 
ขั้นตอนการประเมินผล (Check) 
 - บุคลากรของ สพป.น่าน เขต 1 ใช้งานระบบ 
   (Amss++)  
 - บุคลากรของโรงเรียนใช้โปรแกรมในระบบ 
   (Amss++) และ (Smss) ได้อย่างถูกต้อง 

 
 ธ.ค.62 – ม.ค.63 

 
 ก.พ. – เม.ย.63 

 
เม.ย. – มิ.ย.63 

 
ส.ค. - ก.ย. 63 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวปารณีย์ ทาอาจ 
และคณะ 
 
ผู้ควบคุม 
นายสมคิด  กันบุญ 
ว่าที่พันตรี สุรเดช รอดจินดา 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. ขั้นตอนการวิเคราะห์ น าผลไปปรับปรุงพัฒนา 

 -ส ารวจความพึงพอใจการเข้ารับการอบรม 
  และสรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. 63  

      

       5. งบประมาณ  
                     จ านวน   57,000 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้  

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ 
 1. ประชุมคณะท างาน 
     - ค่าอาหารว่าง (25 x 30 x 1 ) 
 2. ปรับปรุงพัฒนาระบบและอบรมเชิงปฏิบัติการ 
     ใช้งานระบบ(AMSS++) และระบบ SMSS  
    - ค่าอาหารและอาหารว่างผู้เข้าอบรม 
    - บุคลากรใน สนง. (40 x 110 x 1) 
    - ธุรการโรงเรียน+เจ้าหน้าที่ (100x110x2)  
    - ค่าตอบแทนวิทยากร  (600 x 6 x 3 )  
    - ค่าพาหนะวิทยากร (900 กม. x 4 บาท) 
      (รถยนต์ส่วนตัวหรือค่าเครื่องบินไป-กลับ ) 
    - ค่าท่ีพักวิทยากร 2 คืน  (1,200 x 2) 
    - ค่าจัดจ้างท าโปรแกรมพัฒนาระบบงานย่อย 
3. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

57,000  
 
- 
 
 
 
- 
- 

10,800 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

750 
 
 
 

 4,400 
22,000 

- 
 

3,600 
2,400 

10,000 
- 

 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

3,050 

 รวมงบประมาณ 57,000 10,800 43,150 3,050 
   

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการ
ใช้งานระบบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Amss++) และระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา (SMSS) ของบุคลากร 
 
 
 

เชิงคุณภาพ  ผลส าเร็จของการพัฒนาระบบ และ
การใช้งาน ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(AMSS++) และ
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (Smss) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 ของข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการใช้งานระบบบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาAmss++)และระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษา (SMSS) 
 

 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้งาน
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา(AMSS++) และระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
(Smss) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
  2. ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ
สถานศึกษา  มีความรู้  ความเข้าใจในการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(AMSS++) ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  
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ชื่อโครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่ 6    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6    ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของส านักงาน 
  เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 63                 ร้อยละของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มี 
  ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ลักษณะโครงการ                     โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นางวรพรรณ  ภัทรกรณ์    e-mail : worrapun1967@hotmail.com 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ธันวาคม 2562 – สิงหาคม 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
มาตรา  62 ก าหนดให้จัดระบบการตรวจ  ติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
การจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา  แนวการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดย
หน่วยงานภายใน  ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนดให้ทุกส่วนราชการ ต้องจัดให้มีหน่ วยตรวจสอบภายใน  
เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และให้ค าปรึกษาต่อหน่วยงาน 

  จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ  กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง  การตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการให้
ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารและเป็นหลักประกันขององค์กร ในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร  โดยการเสนอรายงานที่เป็นประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร 

2.วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี  
  2.2 เพ่ือให้ทราบว่า การเบิกจ่ายเงินแต่ละประเภท ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการที่
เกี่ยวข้องและประเมินระบบการควบคุม 
  2.3 เพ่ือให้ทราบว่า การใช้จ่ายเงินบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามประเภทของเงินนั้นๆ 
  2.4 เพ่ือรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบและสั่งการแก้ไข 

3. เป้าหมาย/ขอบเขตการตรวจสอบ 

 3.1  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         (1.1)   ตรวจสอบระบบการเบิกจ่ายเงินและการบัญชี GFMIS    
         (1.2)   ตรวจสอบเงินทดรองราชการ  
              (1.3)   ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน  
          (1.4)   ตรวจสอบใบส าคัญงบเดือนและหลักฐานการจ่าย   
         (1.5)   ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
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           3.2  ระดับสถานศึกษา   
     ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ  ตรวจสอบการด าเนินงาน  ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและตรวจสอบ
หลักฐานการจ่าย  หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง  หน่วยรับตรวจ จ านวน 30  โรงเรียน (ตามรายชื่อดังแนบ)   ได้แก่ 
      3.2.1 ตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชี (พิจารณา 10 ประเด็น) ตามที่ สพฐ.ก าหนด 
                   3.2.2 ตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
                   3.2.3 ตรวจสอบตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา ประเภทเงินบริจาค 
                   3.2.4 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง 
                    3.2.5 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 

       3.3 งานพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน 

                   ด าเนินการพัฒนาระบบด้านการตรวจสอบภายใน  โดยจัดประชุมเครือข่าย คณะกรรมการผู้ตรวจ
สอบภายใน ระดับอ าเภอ  8 อ าเภอ จ านวน 18 กลุ่มโรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 36 คน จ านวน 3 ครั้ง แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์ ในด้านการตรวจสอบภายใน  ด้านระบบการควบคุมภายในที่ดี  ส่งเสริมให้ความรู้ในด้านการ
ตรวจสอบภายใน และวิธีการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชี ตามเกณฑ์การประเมินผลฯ 
จ านวน 10 ด้าน ในระดับกลุ่มโรงเรียน และให้รายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยง ในระดับกลุ่ม/ระดับอ าเภอ  
เพ่ือน ามาประมวลผล/วิเคราะห์ความเสี่ยง ในการตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณถัดไป 

     3.4  สร้างเครือข่ายด้านการตรวจสอบภายใน   
     โดยสรรหาโรงเรียนต้นแบบทางด้านการเงินบัญชี อย่างน้อยปีละ 3 แห่ง  โดยตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินงาน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือเป็นเครือข่าย
ให้กับหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ความช่วยเหลือ แนะน า การปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ให้แกส่ถานศึกษา 
ในสังกัด  โดยยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตร ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการเงินการบัญชี หน่วยตรวจสอบ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1   

     3.5  ยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบประกาศเกียรติคุณบัตร  
               มอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่ผู้ที่ท าคุณประโยชน์ช่วยเหลือด้านการตรวจสอบภายใน ระดับ
ผู้บริหาร ระดับครูผู้ปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. งานด้านตรวจสอบ ธ.ค. 62 – มี.ค. 63 ผู้ตรวจสอบภายใน 
2. ประชุมเครือข่ายตรวจสอบภายใน มี.ค. 63 นางวรพรรณ  ภัทรกรณ์ 
3. สรรหาโรงเรียนต้นแบบ มี.ค. 63  
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ส.ค. 63  
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5.งบประมาณ    
                   จ านวนเงิน  39,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช้ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

   ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 
1. 
 
 
 
 
2. 

กิจกรรมที่ 1 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ จ านวน 3 คน 
พนักงานขับรถ ไปตรวจสอบโรงเรียน
จ านวน 30 โรง  จ านวน 8 วนั 
(4 คน*8 วัน*240 บาท) (4 คน*22 วัน 
*120 บาท) 
ค่ากรอบรูปและเกียรติบัตรจ านวน 42  อัน  
 อันละ 150 บาท 

 
18,240 

 
 
 
 

6,300 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
18,240 

 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 

6,300 

 กิจกรรมที่ 2        
3. ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุม

เครือข่ายตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ และ
คณะกรรมการฯ จ านวน 44 คนๆ ละ  
110 บาท จ านวน 3 ครั้ง 

 

 
14,460 

 

 
- 
 

 
14,460 

 
- 
 

 รวม 39,000 39,000 32,700 6,300 
 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ได้รับทราบผลการประเมินประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ของหน่วยรับตรวจ ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา 

2. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าของการปฏิบัติงาน 
3. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดีและโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติ 

มิชอบหรือการทุจริตและเป็นการลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ 
  4. เพ่ือให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบในองค์กร ลดโอกาสความ
ร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสความส าเร็จของงาน 
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ชื่อโครงการ ควบคุมภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 6      ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
กลยุทธ์ที ่ 6       ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของส านักงาน 
                  เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
สนองต่อตัวชี้วัด 62      ร้อยละของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มี 
         ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นางสาวปารณีย์   ทาอาจ   e-mail : paranee@ednan1.go.th 
ระยะเวลาด าเนินงาน                 มกราคม 2563 – กันยายน 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 
โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จึง
ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้สนองนโยบายดังกล่าวโดยด าเนินการจัด
วางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้บริหารได้จัด
ให้มีการจัดสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดีภายในองค์กร บุคลากรมีความรับผิดชอบและเข้าใจขอบเขต อ านาจ
หน้าที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ยอมรับและปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อก าหนดด้านจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตาม
แผนการควบคุม ดูแลและการติดตามผล ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการควบคุมภายใน 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 

           เพ่ือให้หน่วยงานด าเนินการจัดระบบควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกัน ลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี  ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของประเทศชาติ บุคลากร ผู้ปฏิบัติ เข้าใจแนวทางการจัดควบคุม
ภายใน                
 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
        สถานศึกษาที่มีการจัดวางระบบควบคุมภายใน ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การะทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 จ านวน  40 แห่ง และ  
กลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จ านวน 10 กลุ่ม 
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เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถด าเนินงาน
ควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  มีการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่อาจ 
เกิดข้ึนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และสามารถจัดท ารายงานได้ถูกต้อง 
 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานควบคุม
ภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ม.ค. 63 – มี.ค. 63 ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวปารณีย์ ทาอาจ 
 
ผู้ควบคุม  
นายสมคิด  กันบุญ 
ว่าที่พันตรี สุรเดช รอดจินดา 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการด าเนินงาน การจัดท า
รายงานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ แก่เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

มี.ค. 63 – พ.ค. 63 

3. ชี้แจงแนวทางการด าเนินการ การจัดท ารายงาน
ควบคุมภายในแก่สถานศึกษาในสังกัดผ่านระบบ
Video Conference 

เม.ย.63 – พ.ค. 63 

4. สรุปและประเมินผลการด าเนินการ ส.ค.63 – ก.ย.63 
 

5.  งบประมาณ   จ านวน 8,200 บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสพป.
น่าน เขต 1 และสถานศึกษา 
  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าประชุมฯ 25 คน 

750 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 

750 

 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการด าเนินงาน
การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
  - ค่าอาหารและอาหารว่างส าหรับผู้เข้าอบรมฯ
(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่ฯและ
สถานศึกษา จ านวน 50คน )  (50 x 110 x 1) 

5,500  
 
- 

 
 

5,500 

 
 
- 

กิจกรรมที่ 3  ชี้แจงแนวทางการควบคุมภายใน 
 - ชี้แจงแนวทางการด าเนินการ การจัดท ารายงาน
ควบคุมภายในแก่สถานศึกษาในสังกัดผ่านระบบ
Video Conference /คู่มือด าเนินงาน/จัดท าเว็ปไซต์
การด าเนินงานระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน 

1,950   
 

 
1,950 

รวมงบประมาณ 8,200 - 6,250 1,950 
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6.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
       หนว่ยงานและสถานศึกษาในสังกัด มีการควบคุมภายในตาม 
พระราชบัญญัติฯ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และสามารถจัดส่งรายงานได้
ภายในเวลาที่ก าหนด 
 

เชิงคุณภาพ 
      หนว่ยงานและสถานศึกษาสามารถบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
 

 
               ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 

               ร้อยละ 100 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. หน่วยงานในสังกัด มีการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
  2  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์การะทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์กา
รวบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สามารถจัดส่งรายงานได้อย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 3.สถานศึกษาสามารถด าเนินการควบคุมภายใน มีการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน สามารถ
ป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้ ประหยัดการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ 
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ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 พ.ศ. 2563-2565 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 และน าสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2562 ไปวางแผนพัฒนาด้วยกระบวนการ PDCA 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 6      ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
กลยุทธ์ที ่ 6       ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของส านักงาน 
                  เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
สนองต่อตัวชี้วัด 60      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม  
  ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกต าบล 
สนองต่อตัวชี้วัด 63 เขตพ้ืนที่การศึกษาก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   นางรุ่งทิพย์  สายมา , นางรัตนา  ภูเขียว , นางจงลกัษณ์  เจริญธีรวิทย์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน                 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
............................................................................................................................. ........................................................ 

1.  หลักการและเหตุ 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 37 วรรค 1 “การบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนสถานศึกษา 
จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่า
ด้วยการอาชีวศึกษา” และตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ.2546 ได้ก าหนดให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (มาตรา 36) 
และกฎหมายอ่ืน โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ (1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ    
ความต้องการของท้องถิ่น (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

 เพ่ือขับเคลื่อน เชื่อมโยงนโยบาย/จุดเน้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) 
ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปี 2563 และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค ์

  1. เพ่ือขับเคลื่อน เชื่อมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น เป้าหมายความส าเร็จ ของยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน  สู่การปฏิบัติระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับ
สถานศึกษาด้วยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
   2. เพ่ือใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ 
ให้มีประสิทธิภาพ  
                 3. เพ่ือน าสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  มาวาง
แผนพัฒนาด้วยกระบวนการ PDCA 

3. เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และน าสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562มาวางแผนพัฒนาด้วยกระบวนการ PDCA 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

                  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติด้วย
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ทีส่อดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ จุดเนน้ นโยบาย เป้าหมายความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี(พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดน่าน   
                  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 น าสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ด้วยกระบวนการ PDCA 

วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-
2565 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และน าสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปวางแผนพัฒนา
ด้วยกระบวนการ PDCA 

1–30  ตุลาคม 2562 นางรุ่งทิพย์ สายมา 

นางรัตนา ภูเขียว 

นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์ 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. 2563-2565 จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และน า
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปวาง
แผนพัฒนาด้วยกระบวนการ PDCA 

5-6 พฤศจิกายน 2562 นางรุ่งทิพย์ สายมา 
นางรัตนา ภูเขียว 
นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์
และคณะฯ 

3. จัดท ารูปเล่มสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

10-30 พฤศจิกายน 2562 นางรุ่งทิพย์ สายมา 
นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์ 

4. รวบรวมโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สพป.น่าน เขต 1 

13-15 พฤศจิกายน 
2562 

นางรุ่งทิพย์ สายมา 
นางรัตนา ภูเขียว 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง/
ตรวจสอบ 
การใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ 

13-15 พฤศจิกายน 
2562 

นางรุ่งทิพย์ สายมา 
นางรัตนา  ภูเขียว 

6. ประชุมกลั่นกรอง/ตรวจสอบ การใช้จ่าย 
งบประมาณรายโครงการ 

20-22 พฤศจิกายน 2562 นางรุ่งทิพย์  สายมา 
นางรัตนา ภูเขียวและคณะฯ 

7. แจ้งผลการตรวจสอบ/กลั่นกรอง
งบประมาณรายโครงการให้ผู้รับผิดชอบ
ปรับปรุง แก้ไข  

25 พฤศจิกายน 2562 นางรุ่งทิพย์  สายมา 
นางรัตนา  ภูเขียว 

8. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือ
คัดเลือกโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการฯ 
สพป.น่าน เขต 1 

26-29 พฤศจิกายน 2562 นางรุ่งทิพย์  สายมา 
นางรัตนา ภูเขียวและคณะฯ 

9. น าเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สพป.น่าน 
เขต 1 เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ กศจ. 

เดือนพฤศจิกายน 2562 นางรุ่งทิพย์ สายมา 

นางรัตนา ภูเขียว 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 สพป.น่าน เขต 1 เป็นเครื่องมือ
การด าเนินการและบริหารงบประมาณ และ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

เดือนธันวาคม  2562 นางรุ่งทิพย์   สายมา 
นางรัตนา ภูเขียว 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตามโครงการ
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

ตุลาคม 2562 –  
30 กันยายน 2563 

12. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 
12 เดือน 

ธันวาคม 2562 
มีนาคม , มิถุนายน , 
กันยายน 2563 

นางรุ่งทิพย์ สายมา 
นางรัตนา ภูเขียว 
นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์
และคณะฯ 

13. สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2563 
 

5. งบประมาณ   

     จ านวน 108,928 บาท (หนึ่งแสนแปดพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ 

1. ค่าอาหารกลางเช้า/กลางวัน/เย็น ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 49  คน 2 วัน 
(49 คน x 180 บาท x 3 มื้อ) 

26,460 - 26,460 - 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ จ านวน 49 คน 2 วัน (49 คน x 
50 บาท x 4 ครั้ง) 

9,800 - 9,800 - 

3. ค่าท่ีพัก จ านวน 1 คืน ส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ 49 คน จ านวน 26 ห้อง ๆ ละ 
1,200 บาท (26 ห้อง ๆ ละ 1,200 บาท 
จ านวน 1 คืน)  

31,200 - 31,200 - 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ จ านวน 5 คน
จ านวน 2 วัน 

2,160 - 2,160 - 

5. ค่าชดเชยน้ ามัน 3,208 - 3,208 - 

กิจกรรมที่ 2 จัดท ารูปเล่มสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

6. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เข้ารูปเล่ม จ านวน 30 
เล่ม ๆ ละ 150 บาท 

4,500 - 4,500 - 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมตรวจสอบ กลั่นกรอง การใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ 

7. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จ านวน 15 คน 2 วัน 
(15 คน x 110 บาท x 2 วัน) 

3,300 - 3,300 - 

กิจกรรมที่ 3  ประชุมวิเคราะห์โครงการ/งบประมาณ เพ่ือคัดเลือกโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการ 

8. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จ านวน 35 คน จ านวน 1 วนั 
(35 คน x 180 บาท x 1 วัน) 

6,300 - 6,300 - 

9. ค่าจ้างท าเอกสาร 2,500 - 2,500 - 

10. ค่าวัสดุโครงการ (รวมทุกกิจกรรม) 8,000  - - 8,000 

กิจกรรมที่ 4 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการฯ ฉบับร่างและฉบับสมบูรณ์ 

11. ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
แผนปฏิบัติการฯ สพป.น่าน เขต 1  
ฉบับร่าง เพื่อน าเข้าที่ประชุม กศจ. จ านวน 
50 เล่ม ๆ ละ 50 บาท 

2,500 - 2,500 - 

12. ค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสารแผนฯ  

ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 60 เล่ม ๆ ละ  
150 บาท (2 เล่ม ๆ ละ 150 บาท 
จ านวน 2 แผน) 

 

9,000 

 

- 

 

9,000 

 

- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 108,928 - 100,928 8,000 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

6.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1. มีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2563-2565 
2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. น าสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาวางแผนพัฒนาด้วย
กระบวนการ PDCA ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 - ผลการด าเนินงานตามนโยบาย/กลยุทธ์ 
 - ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 - ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ 

1. มีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 
2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
3. น าสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาวาง
แผนพัฒนาด้วยกระบวนการ PDCA ส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
- เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่เขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนด 
- ระดับดีมากขึ้นไป 
- ระดับดีมากขึ้นไป 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ จุดเน้น นโยบาย เป้าหมายความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน สู่การ
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสามารถน าผลการสรุปการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมในการปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 

ชื่อโครงการ  นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6  ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 39  ร้อยละของสถานศึกษามี Ditatal Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
     ของนักเรียน และเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 63                     เขตพ้ืนที่การศึกษาก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอัศรายุทธ์  ศรีใจอินทร์  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๔๘๐๓ ๑๒๙๖ 
                                             นายสุรชาติ ภูผาผุย      เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๒๑ ๙๙๓๘  
                                             นายวันชัย ภูผาคุณ      เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๒๑ ๙๙๓๘  
                                             นายชาติชาย ทนะขว้าง    เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๖๗๓๐ ๕๔๙๒   
                                             นายปิยะ จะเฮิง     เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๑๘๕๔ ๑๕๙๖   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
ให้สอดคล้องตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ และในปี ๒๕๖๓ ได้ก าหนดทิศทาง            
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยประกาศเป็นปีทองแห่งการนิเทศภายใน “ห้องเรียนเป็นฐาน            
เพ่ือคุณภาพของผู้เรียน” ที่มีจุดเน้นในการนิเทศ (ICT, Coaching & Mentoring) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งการนิเทศ
ภายในโรงเรียนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV/DLIT การยกระดับผลสัมฤทธิ์ และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นับว่าเป็นงานที่มีความส าคัญงานหนึ่ งของระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ของการศึกษา ซึ่งการนิเทศจะประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศ โดยผู้นิเทศจะต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนิเทศแก่ผู้รับการนิเทศได้ทราบ โดยละเอียด 
รวมทั้ง การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดและบริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
ด้วยการชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับครูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย คือ 
คุณภาพของผู้เรียน การนิเทศนั้นถือเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ กระบวนการนิเทศที่จัดว่าเป็นศาสตร์ เนื่อง จากเป็น
ปรัชญาที่แสวงหาความจริง ความรู้และคุณค่าในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ส่วนที่กล่าวว่าเป็นศิลป์นั้น 
เนื่องจากต้องอาศัยเทคนิค วิธีการและมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งการสื่อสาร การจูงใจ การ
ประสานงานเพ่ือปรับทัศนคติ แนวคิดเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งการนิเทศการศึกษาจะเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูได้อีก
ทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ การนิเทศการศึกษายังเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ช่วยให้ครูได้มีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่อง ต่าง ๆ มากมาย เช่น วิธีสอนแบบต่าง ๆ ที่ถูกต้องและมีคุณภาพ การปรับวิ ธีการท างานให้ได้เกณฑ์
มาตรฐานการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การแก้ไขผู้เรียนที่มี
ปัญหาการจัดท า  สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ครูเกิดความมั่นใจและท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดได้ 
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 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มที่ด าเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนไดอย่างมีคุณภาพไดมาตรฐานเท่าเทียม
กัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการศึกษา 

 กิจกรรมหลักของการนิเทศบูรณาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น นอกจากจะด าเนินการ
นิเทศการศึกษาระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการแนะน า ช่วยเหลือ การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของทุกโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบบูรณาการโดย
ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน เพ่ือติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาในเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แล้ว ยังนิเทศ 
ติดตามการน านโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ เช่น ศาสตร์พระราชา การเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) สะเต็มศึกษา (STEM Education) และการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นต้น รวมทั้ง
ส่งเสริมระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามนโยบาย “การนิเทศภายในโรงเรียนยุคใหม่ 
หัวใจห้องเรียนคุณภาพ” ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

 ดังนั้น ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการด้วยความพยายาม  
ทุกวิถีทาง เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ     
เกิดประสิทธิผล โครงการนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จตามภารกิจดังกล่าว เพ่ือที่จะช่วยเหลือให้ครูผู้สอนและสถานศึกษาจัดการศึกษาให้บรรลุผลตาม
มาตรฐานของการศึกษา ส่งผลถึงผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือนิเทศการศึกษาระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการแนะน า ช่วยเหลือการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด 
  ๒.๒ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานด้วยกระบวนการนิเทศแบบบูรณาการ 
  ๒.๓ เพ่ือประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
สู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

๓. เป้าหมาย 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด จ านวน ๑๗๖ แห่ง ได้รับการนิเทศ แนะน า ช่วยเหลือ การด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบการนิเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยรูปแบบกระบวนการนิเทศ CSM 
Model และการบริหารจัดการแบบ TIIN โดยเน้นการนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ขับเคลื่อนตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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๓.๒ เชิงคุณภาพ 

 ๓.๒.๑ สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสามารถด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ๓.๒.๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๓.๒.๑.๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๓.๒.๑.๓ การจัดการเรียนการสอน 
 ๓.๒.๑.๔ การอ่านออกเขียนได้ 
 ๓.๒.๑.๕ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT/DLIT 
 ๓.๒.๑.๖ การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓.๒.๑.๗ โรงเรียนในโครงการพิเศษ  
 ๓.๒.๒ สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา และระบบการนิเทศภายใน           
“การนิเทศภายในโรงเรียนยุคใหม่ หัวใจห้องเรียนคุณภาพ” ที่เหมาะสมตามสภาพบริบท  สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏบิัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรม 

๔. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุมสร้างความเข้าใจ
ก าหนดบทบาทหน้าที่และมอบหมายภารกิจ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสุรชาติ ภูผาผุย 

๒ ประชุมปฏิบัติการวางแผนนิเทศบูรณาการ          
และเตรียมจัดท าเอกสาร/สื่อ/คู่มือ/เครื่องมือการ
นิเทศตามกรอบการนิเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะศึกษานิเทศก์ 

๓. จัดท าเอกสารสื่อ/คู่มือ/เครื่องมือนิเทศ 
๓.๑ คู่มือนิเทศแบบบูรณาการฯ 
๓.๒ คู่มือนิเทศแบบถึงห้องเรียน 
๓.๓ คู่มือนิเทศภายในสถานศึกษา 
๓.๔ แบบนิเทศบูรณาการฯ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ - นายสุรชาติ ภูผาผุย 
- นายวันชัย ภผูาคุณ 
- นายชาติชาย ทนะขว้าง 
- นายปิยะ จะเฮิง 
- คณะศึกษานิเทศก์ 

๔ ลงพื้นที่ปฏิบัติการนิเทศ ๑๐๐% 
๔.๑ ปฏิบัติการนิเทศระยะที่ ๑  
๔.๒ ปฏิบัติการนิเทศระยะที่ ๒  
 

 
ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

 
คณะนิเทศตามค าสั่งฯ 

๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
(Focus Group) 
ช่วงที่ ๑ ประชุมสะท้อนผลเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพของงาน 
ช่วงที่ ๒ ประชุมสะท้อนผลเพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลของงาน 

 
 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

คณะนิเทศตามค าสั่งฯ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๕ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
(Focus Group) 
ช่วงที่ ๑ ประชุมสะท้อนผลเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพของงาน 
ช่วงที่ ๒ ประชุมสะท้อนผลเพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลของงาน 

 
 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

 
 

คณะนิเทศตามค าสั่งฯ 

๖ คัดเลือก Best Practice กระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะศึกษานิเทศก์ 

๗ ประชุมสรุปผล วิเคราะห์และประมวลผล  การ
นิเทศแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กันยายน ๒๕๖๓/
เมษายน ๒๕๖๔ 

คณะศึกษานิเทศก์ 

๘ สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ตาม
ช่วงเวลาเพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
๘.๑ รายงานผลการด าเนินงานระหว่างด าเนินการ 
๘.๒ รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ/สิ้นสุดโครงการ 
 

 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๓/
ธันวาคม ๒๕๖๓ 
กันยายน ๒๕๖๓/
มีนาคม ๒๕๖๔ 

- นายสุรชาติ ภูผาผุย 
- นายวันชัย ภผูาคุณ 
- นายชาติชาย ทนะขว้าง 
- นายปิยะ จะเฮิง 
- คณะศึกษานิเทศก์ 

๙ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา/ส่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 

เมษายน ๒๕๖๔  

๕. งบประมาณ จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑ แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุมสร้าง 
ความเข้าใจ 
- ประชุมคณะท างานเพ่ือสร้างความเข้าใจ/ก าหนด
บทบาทหน้าที่/มอบหมายภารกิจ 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ ๒ วางแผนการนิเทศบูรณาการ 
ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ประชุมวางแผนนิเทศบูรณาการและเตรียมจัดท า
เอกสารสื่อ/คู่มือ/เครื่องมือการนิเทศตามกรอบการ
นิเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๐ คน ๆ ละ  
๑๑๐ บาท เวลา ๑ วัน (มิถุนายน ๒๕๖๓) 
 

๒,๒๐๐  
 
- 

 
 

๒,๒๐๐ 
 

 
 
- 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๓ จัดท าแผน/สื่อ/คู่มือ/เครื่องมือ 
การนิเทศ 
ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (มิถุนายน ๒๕๖๓) 
- แผนนิเทศบูรณาการ ๔๐ เล่ม 
- คู่มือนิเทศบูรณาการ ๔๐ เล่ม 
- คู่มือนิเทศแบบถึงห้องเรียน ๔๐ เล่ม 
- คู่มือนิเทศภายในสถานศึกษา ๒๔๐ เล่ม 
- แบบนิเทศบูรณาการฯ ๒๔๐ ชุด 
 

๑๗,๐๐๐  
- 
 

 
- 
 

 
๑๗,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๔ ลงพ้ืนที่ปฏิบัติการนิเทศ ๑๐๐%  
ปฏิบัติการนิเทศระยะที่ ๑  
(มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๖๓) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะนิเทศ ๔๐ คน ๆ ละ ๑๒๐ บาท  
๑๐ วัน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ ๕ คน ๆ ละ ๑๒๐ บาท 
๑๐ วัน 

๕๔,๐๐๐  
 
 
- 
- 
 

 
 
 

๔๘,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 

 

 
 
 
- 
- 
 

กิจกรรมที่ ๕ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ (Focus Group) 
ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- ประชุมสะท้อนผลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน        
๒๐ คน ๆ ละ ๑๑๐ บาท ๑ วนั (กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
- ประชุมสะท้อนผลเพื่อประเมินประสิทธิผลของงาน 
๒๐ คน   คนละ ๑๑๐ บาท ๑ วัน (กันยายน ๒๕๖๓) 
 

๔,๔๐๐  
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 

๒,๒๐๐ 
 

๒,๒๐๐ 
 

 
 
 
- 
 
- 
 

กิจกรรมที่ ๖ คัดเลือก Best Practice กระบวนการ         
นิเทศภายในโรงเรียนเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ            
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สิงหาคม ๒๕๖๓) 
 - ค่าพาหนะเดินทางส าหรับ Best Practice จ านวน 
๑๘ โรงเรียน 

 

๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - 
 

กิจกรรมที่ ๗ สรุปผล วิเคราะห์และประมวลผลการ
นิเทศบูรณาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
- ประชุมสรุปผล วิเคราะห์และประมวลผลการนิเทศ        
บูรณาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (กันยายน ๒๕๖๓) 
- ประชุมสรุปผล วิเคราะห์และประมวลผลการนิเทศ        
บูรณาการระดับศึกษาธิการภาค ๑๖  
(กันยายน ๒๕๖๓) 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 
- 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๘ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตามช่วงเวลาเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา/สพฐ. 
- ผลการด าเนินงานระหว่างด าเนินการ  
(กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
- ผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
(กันยายน ๒๕๖๓) 

2,๔๐๐  
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

กิจกรรมที่ ๙ จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา/ส่ง สพฐ. และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน (เมษายน ๒๕๖๔) 

-  
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวมงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - ๘๐,๖๐๐ ๑๙,๔๐๐ 

๖. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
๑. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ แนะน า ช่วยเหลือ การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
กรอบการนิเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
DLIT/DLIT  การประกันคุณภาพการศึกษา และโรงเรียนในโครงการพิเศษ ด้วยรูปแบบ
กระบวนการนิเทศ  CSM Model และการบริหารจัดการแบบ TIIN โดยเน้นการนิเทศแบบ
บูรณาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
๒. สถานศึกษาได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดระบบนิเทศภายในและการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. สถานศึกษาสามารถด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบการนิเทศระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัด           
การเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT/DLIT การประกัน
คุณภาพการศึกษา และโรงเรียนในโครงการพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตาม
บริบทของพื้นที่  
๒. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาและระบบการนิเทศภายในที่เหมาะสมตาม
สภาพบริบท สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๗.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพบริบท เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งระบบการนิเทศภายในและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๗.๒ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตามสภาพบริบทมีประสิทธิภาพและ
เป็นแบบอย่างได้ 
  ๗.๓ ระบบบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 ๗.๔ สถานศึกษามีความเข้มแข็งด้านการจัดระบบนิเทศภายในและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๗.๕ สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
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ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ ๖  ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๖    ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของส านักงาน 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
สนองต่อตัวช้ีวัด ๖๐         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 

 ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกต าบล 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอนุชา  รัตนอุบล   e-mail : anucharat2014@gmail.com 
 นายสุวิทย์  ผูกจิต       e-mail : damsuwit@gmail.com 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

  นโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) สู่การน าประเทศมีความม่ันคง   มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพคนอย่างเท่าเทียม โดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบาย“๑ ต าบล ๑ โรงเรียน
คุณภาพ” เป็นนโยบายที่สอดรับกับค ากล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ  
และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดการเท่าเทียม และครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการ
จัดการศึกษาของประเทศ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จะเริ่มด าเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษาระดับ
ต าบลก่อน และพัฒนาไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับอ าเภอ และโรงเรียนพ้ืนที่ พิเศษ (Stand Alone) ตามล าดับ 
โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รั บผิดชอบขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมายคือ โรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางชุมชน ต้นแบบ มีความพร้อมให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้
พัฒนาอย่างเต็มท่ี มีศักยภาพสูงสุด ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธา
ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนน าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เชื่อม
ความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑  จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลเป็นรายโรงในสังกัดตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของโครงการต่อไป 
  

๒. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                       โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 
จ านวน ๕๗ โรงเรียน ใน ๕๗ ต าบล ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

3.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                       ๓.๒.๑ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต ๑ มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

mailto:anucharat2014@gmail.com
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

๔. กิจกรรมหลักและกิจกรรมด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑ การประชุมคณะอนุกรรมการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

พฤษภาคม  
– มิถุนายน๒๕๖๓ 

กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาสื่อฯ 

๒ การเปิดงาน Open house โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล จ านวน ๕๗ โรง 

สิงหาคม  
– กันยายน ๒๕๖๓ 

กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาสื่อฯ 

๓ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยคณะกรรมการ
ระดับเขตพ้ืนที่ และคณะกรรมการระดับอ าเภอ 

สิงหาคม  
– กันยายน ๒๕๖๓ 

กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาสื่อฯ 

๔ การสรุปรายงาน ผลการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

กันยายน  
– ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาสื่อฯ 

 
 

๕. งบประมาณ   
                 จ านวน  ๔๐,๐๐๐ บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑ กิจกรรมที่ ๑ (Plan) 
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพื่อ
วางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

-  
- 

 
- 

 
- 

๒ กิจกรรมที่ ๒ (Do)  
การเปิดงาน Open house โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ๕๗ โรง 
2.๑ การจัดนิทรรศการและคัดเลือก Best 
practice   ๓ ด้าน 
    - ค่าจ้างเหมารถยนต์ ๕๗ โรงเรียน 
(เฉลี่ยตามระยะทาง)  ๓๗,๘๐๐ บาท 
2.๒ จัดกลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ระดับอ าเภอ ๓ กลุ่ม(กลุ่มดีมาก กลุ่มดี 
กลุ่มปานกลาง) 
 2.๓ คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ อ าเภอละ 
๑ โรง 
2.๔ คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ระดับเขต
พ้ืนที่ จ านวน ๓ โรง 
 

๓๙,๘๐๐  
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
๓๗,๘๐๐ 
 

 

 
 
 
 
 
- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ที ่ รายการที่ต้องใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 2.๕ การประชุมโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
2.6 ค่าวัสดุ และจ้างเหมาจัดท าป้ายเปิด
งาน Open house โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 
  - ค่าจ้างเหมาการจัดท าป้ายเปิดงาน 
Open house โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล ขนาด ๒ X ๔ เมตร (๘ ตรม. ๆ ละ 
๑๕๐ บาท) เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท 

  

- - - - 

๓ กิจกรรมที่ ๓ (Check )  
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดย
คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่  

- - - - 
- 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๔ (Action)   
การสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 
- ค่าวัสดุ กระดาษ A ๔  
จ านวน ๒๐๐ บาท 

๒๐๐  
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

๒๐๐ 

รวมงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ - ๓๗,๘๐๐ 200 
 

๖. การประเมินโครงการ   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ มีโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดครบทุกโรง  
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ชื่อโครงการ      พัฒนาการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.  สพป.น่าน เขต 1 
  และแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่กรณีเร่งด่วน 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6  ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของส านักงาน 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม  
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 59     สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน 

 ที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ 

 เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางรุ่งทิพย์  สายมา  ,  นางรัตนา  ภูเขียว   
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563      
............................................................................................................................. .................................................. 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ได้
ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศติดตาม ควบคุม ก ากับ ให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือเพ่ือให้การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดย
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความ
คุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบ เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามบทบาทหน้าที่ 
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
นโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และจากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา เป็นที่ทราบดีว่าหากสถานการณ์รอบข้างมีการปรับเปลี่ยน นโยบายการศึกษาก็มีการ
ปรับเปลี่ยนตาม การด าเนินงานก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปด้วย หรือบางครั้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีนโยบายเร่งด่วน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 2.2 เพ่ือสนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ , สพฐ. และบริบท สพป.น่าน เขต 1 ในกรณีเร่งด่วน 
 

3.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
 1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน 
 3. นักเรียนในสังกัดทุกคน 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนในสังกัดทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. สถานศึกษาทุกแห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ 

มาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

4.  วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนการด าเนินงาน   
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ , สพฐ. สู่การปฏิบัติ ตุลาคม  2562 

ถึง 
กันยายน  2563 

นางรุ่งทิพย์  สายมา 
นางรัตนา  ภูเขียว    
 

2 สรุปและรายงานผล 

 

5.งบประมาณ   จ านวน  155,122 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้ 
 
    

  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

     จัดสรรงบประมาณให้โครงการ/กิจกรรม
ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 
, สพฐ. , สู่การปฏิบัติ 

 
155,122 

 
- 

 
155,122 

 
- 

               รวมงบประมาณ 155,122 - 155,122 - 
 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงประมาณ 

1. นักเรียนทุกคนในสังกัด 
2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง  
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

เชิงคุณภาพ 
1. คุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน 
3. ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      
ร้อยละ 100 

 
 
 

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก 
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีข้ึนไป 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
     2. โรงเรียนในสังกัดผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
     3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับดีข้ึนไป 
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ชื่อโครงการ      พัฒนางานประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 1 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6  ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของส านักงาน 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม  
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 59     สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน 

 ที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ 

 เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายมานพ  เถรหมื่นไวร  ,  นายสมคิด  กันบุญ   
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563      
............................................................................................................................. .................................................. 
 

1 .หลักการและเหตุผล 
 

  การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนองตอบต่อ 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มีหน้าที่
รับผิดชอบส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีกลุ่มเป้ าหมายที่ต้องดูแลให้การจัดการศึกษาแก่
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ซึ่งกระจายอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 8 
อ าเภอ ให้ด าเนินการเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายฯ และกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  จ าเป็นต้องสร้างความ
เข้าใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา องค์คณะบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน
และนักเรียน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะน าไปสู่คุณภาพและประสิทธิภาพตามกรอบภารกิจและพันธกิจของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ด้วยกระบวนการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ครอบคลุม รวดเร็ว ทั่วถึงและเกิดประโยชน์
โดยรวม 

 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1  ผลิตสื่อรองรับการรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาของ สพป.น่าน เขต 1 

           2.2  บริการและอ านวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างไกล ทั่วถึงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
           2.3 กิจกรรม/โครงการ ของ สพป.น่าน เขต 1/ สถานศึกษา/ ครู/นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึง 

2.4  สร้างขวัญและก าลังใจให้กับ หน่วยงานฯ  และผู้เกี่ยวข้อง 
2.5  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับความร่วมมือ เกิดการมีส่วนร่วมจาก 

หน่วยงาน องค์กร และสาธารณชน 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1  ส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ประชาชน สามารถรับข้อมูลข่าวสาร สพป.น่าน เขต 1  ได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทาง
สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

เชิงคุณภาพ 
1.บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและองค์กรเอกชน มีความเข้าใจตรงกันและสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เกิดประสิทธิผลการมีส่วนร่วมทั้งในหน่วยงาน องค์กร สาธารณชน 
3. นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน สาธารณชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจ 

ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของ สพป.น่าน เขต 1   
และสถานศึกษาในสังกัด 

 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 
 

 

ที ่
 

 

กิจกรรมหลัก 
 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
4. 

 
 
 
 

- ผลิตรายการวิทยุรูปแบบโทรทัศน์ ผ่านสื่อ
วิทยุมัลติมีเดีย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน คลื่น 
94.75MHz ,www.nanradio.net และ
เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น ความยาว 25-30 นาที 
สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ เดือนละ 2,5oo บาท  
-เช่าหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม ผลส าเร็จ 
กิจกรรมของครู นักเรียน ผู้บริหาร  
สพป.นน.1 จ านวน 1 ฉบับ จ านวน  
12 เดือน ๆ ละ 2 ครั้ง รวม 24 ครั้ง 
-จัดท าวารสาร 
-ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ 
- ข่าวหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ E-news 
- สร้างเครือข่ายข่าวสารโรงเรียนและ
หน่วยงานอื่น E-networks 
 

ตุลาคม 62-กันยายน 63 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 62-กันยายน 63 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 62-กันยายน 63 
ตุลาคม 62-กันยายน 63 
ตุลาคม 62-กันยายน 63 
ตุลาคม 62-กันยายน 63 

นายมานพ เถรหมื่นไวย 
ผู้ร่วมรับผิดชอบและ
ควบคุมก ากับดูแล 
นายสมคิด กันบุญ 
รก.ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
และ ว่าที่ พันตรี สุรเดช 
รอดจินดา 
รอง ผอ.สพป น่าน เขต 1 

 
5. งบประมาณ   
                        จ านวน  65,800 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 ค่าเช่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 16,000 - - 16,000 
2 ค่าอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 32,400 - 32,400 - 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

งบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

3 
 
 

ค่าผลิตรายการวิทยุรูปแบบโทรทัศน์ 
ความยาว 25-30 นาที สัปดาห์ละ  
1 ครั้งๆ เดือนละ 2,5oo จ านวน  
12 เดือน  

15,000 - 15,000 - 

4 ค่าหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง วันละ 2 ฉบับ  2,400 - - 2,400 

รวม 
 

65,800 - 47,400 18,400 

 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม ผลส าเร็จ 
กิจกรรมของครู นักเรียน ผู้บริหาร สพป.นน.1 ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจ านวน 
24 ครั้ง และหนังสือพิมพ์ส่วนกลางและวิทยุรูปแบบโทรทัศน์ ผ่านสื่อวิทยุ
มัลติมีเดีย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน คลื่น 
94.75MHz ,www.nanradio.net และเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น ความยาว  
25-30 นาที สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ  
2 .ข่าว e-news และ e-Networks เป็นประจ าทุกวัน 
3. โรงเรียนในสังกัด และนอกสังกัด สพป.น่าน เขต 1จ านวน 202 โรงเรียน 
ได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง  

เชิงคุณภาพ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาจากโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ปกครอง
และประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง  ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อ 
การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนสูงขึ้น 
 

 
ร้อยละ 85 ของข้าราชการ
ครู ผู้บริหารโรงเรียน 
นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน ในเขตบริการของ
โรงเรียนในสังกัดได้รับ 
ข้อมูลข่าวสารจาก สพป.
น่าน เขต 1 และมีความพึง
พอใจต่อข่าวสารข้อมูล 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผลิตสื่อรองรับการรายงานผลคุณภาพการจัดการศึกษาของ สพป.น่าน เขต 1 
 2. บริการและอ านวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างไกล ทั่วถึง ประหยัด มีประสิทธิภาพ 
 3. กิจกรรม/โครงการของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และ
หน่วยงาน ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 4. สพป.น่าน เขต 1 ได้รับความร่วมมือเกิดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน องค์กร สาธารณชน 
 5. ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร มีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารของ สพป.น่าน เขต 1 
เกิดการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ชื่อโครงการ      บริหารจัดการศึกษาโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6  ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของส านักงาน 
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม  
สนองต่อตัวชี้วัดที่ 58     ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา 

 อย่างเป็นอิสระ 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     จสต.หญิงนุจิรา  ทาราทิพย์ , นางรุ่งทิพย์  สายมา   
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563      
............................................................................................................................. .................................................. 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ประกาศจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนเพ่ือให้
การประสานส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารจัดการด้านต่างๆ 
ของกลุ่มโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนสร้างความตระหนักให้บุคลากรภายในกลุ่มมีขวัญและก าลังใจ
ในการที่จะพัฒนากลุ่มโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นในทุกๆด้าน 
 

 การสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเป็น
ค่าใช้จ่ายในการประชุมโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการของกลุ่มโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มโรงเรียนในสังกัด มีงบประมาณในการเดินทางไปราชการและเป็นค่าใช้จ่าย
ในการประชุมกลุ่มภายในกลุ่มโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

3. เป้าหมาย 
 จัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนใช้สอย ให้แก่กลุ่มโรงเรียนในสังกัด 18 กลุ่มโรงเรียน 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 

ที ่
 

กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ตรวจสอบทบทวนกลุ่มโรงเรียน/ส านักงานกลุ่ม ธ.ค.62 นางรุ่งทิพย์  สายมา 
2 ร่วมประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ม.ค.-ก.ย.63 จ.ส.ต.หญิงนุจิรา ทาราทิพย์ 
3 จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียน ก.พ.-ก.ย.63  
4 ติดตามและประเมินผล ก.ย.63  
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แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

5. งบประมาณ  
 

             รอจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณเหลือจ่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 1  และจะจัดสรรให้กลุ่มโรงเรียนในสังกัด  จ านวน 18 กลุ่มโรงเรียน ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงบ
ประมาณให้กลุ่มโรงเรียน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมโรงเรียน
ภายในกลุ่ม กลุ่มโรงเรียนละ 5,000.-บาท (ตามบัญชีจัดสรรดังแนบ) 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
กลุ่มโรงเรียน จ านวน 18 กลุ่มโรงเรียน มีงบประมาณในการเดินทางไปราชการและ
เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมโรงเรียนภายในกลุ่ม 

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
กลุ่มโรงเรียน จ านวน 18 กลุ่มโรงเรียนมีศักยภาพในการปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการของ สพป.น่าน เขต 1 อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. กลุ่มโรงเรียนมีความเข้มแข็งและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนากลุ่มโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็งในทุกๆด้าน 
  2. กลุ่มโรงเรียนมีความพร้อมในการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
 
 

การบริหารแผนสู่ความส าเร็จ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

ส่วนที่  4 

การบริหารแผนสู่ความส าเร็จ 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีการวิเคราะห์
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
นโยบายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง จึงได้ก าหนดกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติและปัจจัยความส าเร็จ ดังนี้ 
 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ
จุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ดังนี้ 
 1.  จัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1  โดยพิจารณาจัดสรรไว้ส าหรับค่าใช้จ่ายประจ า รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค 

 2.  บูรณาการด าเนินงานและพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์  โดยให้ผลการ
ด าเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 3.  สร้างความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของการจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ให้
บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เงื่อนไขความส าเร็จ 

 1.  ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ ก ากับ ดูแล โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และการท างานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้มีการระดมความคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่หลากหลาย 
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 2.  การขับเคลื่อนการด าเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณตามกลยุทธ์ทั้ง 6 กลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดถือการปฏิบัติงานตามปฏิทินปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด การบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความคุ้มค่า ประหยัดและเกิด
ประโยชน์สูงสุด มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้าเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน น ามาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป 

 3.  ด าเนินการในรูปคณะกรรมการโดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการพิจารณาจัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และยึดหลักธรรมาภิบาล 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 

 1.  สื่อสารทิศทางการพัฒนาองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ทิศทางการพัฒนาและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้บุคคลทุกระดับได้รับรู้และเข้าใจ
ตรงกัน อย่างทั่วถึง 

 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพ
รอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และเป้าหมาย
ความส าเร็จตามกลยุทธ เพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรม และจัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
 4.  ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 

 5.  มีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเต็มพิกัด เพ่ือให้น าแผนปฏิบัติการลงสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อ
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี สู่
สาธารณะชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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