
       

           



คำนำ 

 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือนำเสนอผลการ
ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยดำเนินงานตาม  ทิศทางการพัฒนาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน   เขต 1 ด้วยการขับเคลื่อนของสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนเพ่ือให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน รวมทั้งนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานการจัด
การศึกษา 

 รายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งระดับ   
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา ตลอดจนชุมชนและทุกภาคส่วน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 จึงขอขอบคุณผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด/โครงการ และผู้มีส่วนร่วมที่เก่ียวข้องทุกท่าน ที่ทำให้รายงานผลการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการ
ดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโอกาศต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
  

สภาพทั่วไป 

 
1. สถานที่ตั้ง 

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

2. อาณาเขตติดต่อ      

       

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 

ทิศใต้        ติดต่อกับ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์และ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 

 

 

http://www.ednan1.go.th/
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3. พื้นที่รับผิดชอบ 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีภารกิจในการประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ให้กับประชากรวัยเรียนอายุ 3 – 18 ปี ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุม 8 อำเภอ มีจำนวนโรงเรียน 
188 โรงเรียน 3 สาขา ประกอบด้วย 

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

4. อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 
วรรคสอง ข้อ ๓ และข้อ 4 ประกอบกับคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 และตามคำแนะนำของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่  8/2561 เมื่อวันที่  10 สิ งหาคม 2561 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

 “สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายความว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

   ข้อ 5 ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
   (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
   (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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   (4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน    
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   (9) ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
   (10) ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ด้านการศึกษา  
   (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 

ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้  
   (1) กลุ่มอํานวยการ  
   (2) กลุ่มนโยบายและแผน  
   (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
   (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล  
            (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
            (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
   (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
   (9) หน่วยตรวจสอบภายใน  
   (10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคด ี

5. โครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

กลุ่มอำนวยการ 

ผอ.สพป.น่าน เขต 1 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย ์

สถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคลคล 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มส่งเสริมการจัด 
การศึกษา 

 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาคร ู และ  บุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน 

รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 
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นายนิวัฒน์  ไชยเลิศ 
รองผู้อำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมเร็จ   อุดแดง 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ว่าที่พันตรีสุรเดช  รอดจินดา 
รองผู้อำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 

นางนัฑวิภรณ์  จันต๊ะพรมมา 
รองผู้อำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 
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นายสุรชาติ  ภูผาผุย 
กลุ่มนิเทศติดดามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางรุ่งทิพย์  สายมา 
กลุ่มนโยบายและแผน 

นางพนิตพร  ไทนอ 
กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 

นางชลฤดี  สวนนันท ์
กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 

นางดวงเดือน  พูดสัตย ์
กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  

 

นางวรพรรณ  ภัทรกรณ์ 
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

นางสาวพิมพ์สมัย  กุลพันธ ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวนัฐพร ท้าวคำพุ 
ปฏิบัติหน้าท่ี  

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคด ี
 

นายสุวิทย์  ผูกจิต 
ปฏิบัติหน้าท่ี  

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 

นางสมรี  เกิดกล่ำ 
ปฏิบัติหน้าท่ี  

ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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6. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา   

 6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2563 จำนวน 188 โรงเรียน 3 สาขา รวมทั้งหมด 191 โรงเรียน (จัดการเรียนการสอน 170 โรงเรียน   
1 สาขา รวม 171 โรงเรียน) ไม่มีนักเรียน จำนวน 18 โรงเรียน 2 สาขา 

 ตารางท่ี 6.1 จำนวนโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

ที ่ อำเภอ 

โรงเรียนในสังกัด 

จัดการเรียน
การสอน 

โรงเรียน 
ขนาดเล็ก  

1- 120 คน 

โรงเรียน
ขยาย

โอกาสทาง
การศึกษา 

โรงเรียน
ที่เปิด
สอน
ระดับ

อนุบาล 

กลุ่ม
โรงเรียน ไม่มี

นักเรียน 
ประถม สาขา รวม 

1 เมืองน่าน 5 34 1 41 35 27 12 28 4 
2 แม่จริม 1 13  14 13 8 7 8 1 
3 บ้านหลวง 1 7  8 7 4 1 6 1 
4 นาน้อย 1 27  28 27 19 6 26 3 
5 เวียงสา 3 51  55 50 42 7 30 4 
6 นาหมื่น  16  16 15 13 0 11 2 
7 สันติสุข 1 11  12 11 7 4 10 1 
8 ภูเพียง 2 15  17 13 10 4 11 2 

รวมท้ังสิ้น 14 174 1 191 171 130 41 130 18 
 

ที่มา : งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

หมายเหตุ  โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน จำนวน  20 โรงเรียน (18  โรงเรียน  2  สาขา) คือ 

อำเภอเมืองน่าน 1. โรงเรียนบ้านศรีเกิด     2. โรงเรียนบ้านทรายทอง    3. โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน  
                     4. โรงเรียนบ้านบ่อสวก    5. โรงเรียนบา้นสะเนียน   6.โรงเรียนบ้านห้วยมอญ (สาขาห้วยระพี)
อำเภอแม่จริม 7. โรงเรียนมิตรมวลชน 
อำเภอบ้านหลวง 8. โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 
อำเภอนาน้อย 9. โรงเรียนบ้านห้วยจอย 
อำเภอเวียงสา 10. โรงเรียนบ้านดอนไชย  11. โรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51  12. โรงเรียนบา้นวังม่วง
 13. โรงเรียนไตรธารวิทยา (สาขาห้วยไฟ)   14. โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 
อำเภอสันติสุข    15. โรงเรียนบ้านป่าอ้อย 
อำเภอภูเพียง     16. โรงเรียนบ้านห้วยคำ  17. โรงเรียนบ้านป่าสัก  18. โรงเรียนบ้านท่าล้อ                                
                     19. โรงเรียนบ้านหัวนา 
อำเภอนาหมื่น    20. โรงเรียนบ้านนาบอน 
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     ตารางท่ี 6.2  จำนวนนักเรียนในสังกัด  จำแนกตามระดับที่จัดการเรียนการสอน แยกเป็นรายอำเภอ 

ที ่ อำเภอ 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 155 536 518 690 732 689 712 712 723 168 160 154 5,949 
2 แม่จริม 0 32 128 162 179 208 155 157 161 76 68 62 1,388 
3 บ้านหลวง 8 95 91 85 96 72 85 114 98 11 4 5 764 
4 นาน้อย 22 298 304 369 340 296 327 303 301 83 75 101 2,819 
5 เวียงสา 11 182 274 416 483 478 432 485 486 102 68 79 3,496 
6 นาหมื่น 1 100 106 117 137 114 114 122 111 0 0 0 922 
7 สันติสุข 14 82 107 127 148 137 127 147 138 43 35 52 1,157 
8 ภูเพียง 13 87 107 96 94 106 105 96 108 40 37 32 921 

รวมทั้งสิ้น 224 1,412 1,635 2,062 2,209 2,100 2,057 2,136 2,126 523 447 485 17,416 

 

ที่มา : งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
        ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

 

 

         ตารางที่ 6.3  จำนวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำแนกตามสายงาน/คุณวุฒิ
การศึกษา 

ที ่ ชื่อตำแหน่ง 
คุณวุฒิการศึกษา 

เอก โท ตรี ต่ำกว่าตรี รวม 
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ - 1 - - 1 
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 1 2 - - 3 
3 ศึกษานิเทศก์ - 21 1 - 22 
4 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 131 10 - 142 

5 รองผู้อำนวยการโรงเรียน - 2 - - 2 
6 คร ู 2 374 707 1 1,084 
7 พนักงานราชการ (ครู) - - 74 - 74 
8 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) - 25 24 1 50 

รวม 5 555 816 2 1,738 
 

ที่มา :  งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ข้อมูล ณ วันที่ 20  กรกฎาคม 2563 
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         ตารางที่ 6.4  จำนวนข้าราชการครูในสถานศึกษา บุคลากรอ่ืน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตาม
อำเภอ 

 
อำเภอ 

ข้าราชการคร ู อัตราจ้าง
(ช่ัวคราว) 
ครู/อื่นๆ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

คร ู
พี่เลี้ยงเด็ก

พิการ 

อัตราจ้าง
ธุรการ รร. 
(ช่ัวคราว) 

 
บุคลากร 

อื่น 

 
รวม ข้าราชการ 

คร ู
พนักงาน
ราชการ 

1. เมืองน่าน 378 14 12 8 20 35 - 467 
2. แม่จรมิ 116 9 5 2 10 13 - 155 

3. บ้านหลวง 66 6 7 0 3 7 - 89 
4. นาน้อย 219 14 7 7 13 27 - 287 
5. เวียงสา 313 13 13 18 16 50 - 423 
6. นาหมื่น 81 9 6 3 1 16 - 116 
7. สันตสิุข 107 6 7 2 5 11 - 138 
8. ภูเพียง 91 3 5 4 7 15 - 125 
สพป.น่าน เขต 1 26 1 7 - 10 - 51 95 

รวมทั้งสิ้น 1,397 75 69 54 75 174 51 1,895 
 

 ที่มา :  งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ข้อมูล ณ วันที่ 20  กรกฎาคม 2563 

ตารางท่ี 6.5 จำนวนบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำแนกตามตำแหน่ง 

ที ่ ตำแหน่ง จำนวน(คน) 
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 
3 ศึกษานิเทศก์ 22 
4 นักจัดการงานทั่วไป 3 
5 นักวิชาการศึกษา 8 
6 นักประชาสัมพันธ์ 2 
7 นักทรัพยากรบุคคล 10 
8 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 
9 นักวิชาการพัสดุ 1 

10 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3 
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 
12 นิติกร 2 
13 เจ้าพนักงานธุรการ 10 
14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 
15 เจ้าพนักงานพัสดุ 1 
16 นักจิตวิทยา 1 

รวมทั้งสิ้น 78 
ที่มา :  งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
         ข้อมูล ณ วันที่ 20  กรกฎาคม 2563 
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7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  ตารางที่ 7.1 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน      
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กับระดับประเทศ จำแนกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียรู ้
ระดับประเทศ ระดับ สพป.น่าน 

เขต 1 
ผลการเปรียบเทียบ เพิ่มขึ้น 

ตามเป้าหมาย
ร้อยละ 3 x S.D     x S.D สูงกว่า ต่ำกว่า (เพิ่มร้อยละ) 

ภาษาไทย 49.07 14.36 51.08 13.22 2.01  4.10 ✓ 
คณิตศาสตร์ 32.9 15.82 34.41 15.32 1.51  4.59 ✓ 
วิทยาศาสตร์ 35.55 13.94 36.09 13.67 0.51  1.52  
ภาษาอังกฤษ 34.42 18.03 33.02 15.43  -1.40 -4.07  
ค่าเฉลี่ย 4 สาระ 37.99  38.65  0.66  1.75  
 
 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กับระดับประเทศ จำแนกตามกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้พบว่า ค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็น           
ร้อยละ 1.75  

 ตารางที่ 7.2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 จำแนก
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียรู ้
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลการเปรียบเทียบ เพิ่มขึ้น 

ตามเป้าหมาย
ร้อยละ 3 x S.D     x S.D ลด เพิ่ม 

เพ่ิม/ลด 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 58.85 14.26 51.08 13.22 -7.77  -13.20  
คณิตศาสตร์ 39.86 20.28 34.41 15.32 -5.45  -13.67  
วิทยาศาสตร์ 41.08 12.35 36.09 13.67 -4.99  -12.15  
ภาษาอังกฤษ 39.52 17.74 33.02 15.43 -6.50  -16.45  
ค่าเฉลี่ย 4 สาระ 44.83  38.65  -6.18  -13.78  
 
 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า
ค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 2562 ต่ำกว่า ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 13.78 
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 ตารางที่ 7.3 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน       
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กับระดับประเทศ จำแนกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียรู ้
ระดับประเทศ ระดับ สพป.น่าน 

เขต 1 
ผลการเปรียบเทียบ เพิ่มขึ้น 

ตามเป้าหมาย
ร้อยละ 3 x S.D     x S.D สูงกว่า ต่ำกว่า (เพิ่มร้อยละ) 

ภาษาไทย 55.14 15.33 54.40 13.32  -0.74 -1.34 x 
คณิตศาสตร์ 26.73 13.69 24.13 6.95  -2.60 -9.73 x 
วิทยาศาสตร์ 30.07 15.87 29.86 10.45  -0.21 -0.70 x 
ภาษาอังกฤษ 33.25 8.62 28.36 7.32  -4.89 -14.71 x 
ค่าเฉลี่ย 4 สาระ 36.5  34.19   -2.11 -5.81 x 
 

 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กับระดับประเทศ จำแนกตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ พบว่า ค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่ำกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 5.81 

 ตารางที่ 7.4 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน       
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียรู ้
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ผลการเปรียบเทียบ เพิ่มขึ้น 

ตามเป้าหมาย
ร้อยละ 3 x S.D     x S.D เพิ่ม ลด 

เพ่ิม/ลด 
ร้อยละ 

ภาษาไทย 53.42 13.21 54.40 13.32 0.98  1.83 X 
คณิตศาสตร์ 27.00 10.26 24.13 6.95  -2.87 -10.63 X 
วิทยาศาสตร์ 36.28 9.36 29.86 10.45  -6.42 -17.70 X 
ภาษาอังกฤษ 26.01 6.49 28.36 7.32 2.35  9.03 ✓ 
ค่าเฉลี่ย 4 สาระ 35.68  34.19   -1.49 -4.18 X 
 

 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า
ค่าเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 2562 ต่ำกว่า ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 4.18 
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ส่วนที่ 2 

           การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัต ิ

 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามภารกิจที่ได้รับผิดชอบ กำกับ ส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาในสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม สอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งได้นำจุดเน้น   
เชิงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 1 ปี 2563 – 2565 รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกและ
ภายใน สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานประเพณีวิถีคนน่าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยืนนาน
ร่วมกันสาน พอเพียง อย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
  2. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีชีวิตคนน่านและเสริมสร้างคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย (Gold) 

  1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย     
มีคุณภาพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค 
  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีชีวิตคนน่าน  
  4. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้เรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างยั่ งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
  5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม 
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นโยบาย (Policy) 

  นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
  นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์ (Strategy) 

 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีน่าน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  4. ส่งเสริมการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  6. ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
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ส่วนที่ 3 

ผลการดำเนินงาน 

 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563 ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
เพ่ือบริหารสำนักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 6,000,000 บาท และได้พิจารณากำหนด
แผนการใช้จ่ายเงินตามสภาพปัญหา ความต้องการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน งบประมาณสำหรับบริห ารสำนักงาน    
(งบประจำ) จำนวน 3,700,000 บาท และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 2,300,000 บาท นอกจากนี้ 
ยังได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ 
เพ่ือดำเนินการโครงการและกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา มีกิจกรรมและผลการดำเนินงาน
ที่สำคัญ ดังนี้ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีวิถีน่าน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
  

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ดำเนินงานโครงการตามกลยุ ทธ์ โดยจัดทำ
โครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย โดยมี      
ผลการดำเนินงาน ดังนี้  
   

1. โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การศึกษา
         

วัตถุประสงค ์  
  1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวริราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
         ๓. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
 
การดำเนินงาน           
 การดำเนินงานตามโครงการการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา ประกอบได้กิจกรรม ดังนี้ 
         กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือเตรียมรับการประเมิน เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จัดการอบรมระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม  
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เวทีวิชาการ และห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง ผู้เข้าอบรมได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนทุกคน
ของโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ และโรงเรียนบ้านนายาง รวม ๗๐ คน 
วิทยากรโดย อาจารย์ไข่แก้ว ปวงคำคง  
         กิจกรรมที่ ๒ การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ  คณะกรรมการประเมิน
ดำเนินการประเมิน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 
โรงเรียนบ้านสถาน โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา โรงเรียนบ้านปงสนุก โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน โรงเรียนบ้านนาก้า 
         กิจกรรมที่ ๓  คัดเลือกที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง          
รัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ อยู่ระหว่างดำเนินการโดยจะดำเนินการคัดเลือกเม่ือสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
         กิจกรรมที่ ๔ นิเทศ ติดตามการบูรณาการพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ดำเนินการนิเทศ ติดตาม โดยดำเนินการร่วมกับโครงการนิเทศบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
         กิจกรรมที่ ๕ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโดยจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

  ๑. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวริราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  2. สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ และโรงเรียน
บ้านนายาง ซึ่งบรรลุตามเป้าหมาย คือ อย่างน้อย ๑ โรงเรียน 
    3. สถานศึกษาพอเพียงขอรับการประเมินจำนวน ๗ โรงเรียนและผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบจำนวน ๗ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการน้อมนำ    
พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติกลุ่มโรงเรียนละ ๑ โรงเรียน (อยู่ระหว่างการดำเนินการ
คัดเลือกซ่ึงจะดำเนินการคัดเลือกเมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
           
งบประมาณ  25,000  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 
  ๑. ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดการอบรม 
      ๒. ควรเพิ่มเวลาในการอบรมเพราะการอบรมเน้นการปฏิบัติ 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
         ควรมีการดำเนินงานในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา อย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริม กระตุ้น หนุนเสริม ให้โรงเรียนดำเนินอย่างต่อเนื่องและเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืนต่อไป 
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 2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) 
 
วัตถุประสงค ์
  1.gเพ่ือพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนให้มีความรู้sความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริตและการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 
         ๒ .fเพ่ื อคัด เลือกวิธีปฏิบั ติที่ ดี s(BestfPractice)sการดำเนิ นกิจกรรมของโรงเรียนสุ จริต sได้ แก่                 
การถอดบทเรียนของผู้บริหารโรงเรียนและครูsกิจกรรมบริษัทสร้างการดีsกิจกรรมs๑sโรงเรียนs๑sนวัตกรรม  
ต่อต้านการทุจริต และกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) และส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง      
เป็นแบบอย่างได ้
         ๓.hเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียน     
การสอน และส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างได้ 
         4. เพ่ือให้โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ
ผลงานและประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล    
ในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค 

 

การดำเนินงาน 
 ๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมsจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) 
           2. คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ได้แก่ 

- กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหารและครู 
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   
- กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต  
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

  3. คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้และส่งเสริม   
ให้เกิดความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างได้ 

4. ส่งเสริมโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (BestsPractice) สำหรับผู้บริหาร
และครู  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต และกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์
ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) ให้มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  

5.sประชุมชี้แจงการเตรียมการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการ
ประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระดับภูมิภาค 

6.sแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ระดับภูมิภาค 
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ผลการดำเนินงาน 
 

๑. ผู้บริหารและครูวิชาการของโรงเรียนในสังกัด  เข้าอบรมครบทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ        
แนวทางการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริตsและการการดำเนินการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต      
ของนักเรียนโดยใช้เครื่องมือของสำนักงานsป.ป.ช.sคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๒.sโรงเรียนที่มิวิธีปฏิบัติที่ดี (BestgPractice)hการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต จำนวน 5 กิจกรรม 
กิจกรรมละ ๓hโรงเรียน รวม ๑๕ โรงเรียน ดังนี้ 

๒.๑sกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหาร 
๑) นางมนตรา ฟักมงคล  ผอ. โรงเรียนราชานุบาล          ชนะเลิศ 
๒) นายนิรันดร์ ยอดคำ     ผอ. โรงเรียนบ้านท่ามงคล         รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๓) นายณิศชกฤต ฟุ่มเฟือย ผอ. โรงเรียนบ้านฟ้า         รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๒.2sกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู  
๑) นายประจักษ์ จันทร์ต๊ะ  ครู โรงเรียนบ้านห้วยมอญ                 ชนะเลิศ 
๒) นางสาวสุภนิดา สายตั้งใจ ครู โรงเรียนหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗   รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๓) นางแวววิมล ด้วงทอง  ครู โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)   รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๒.๓sกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)  
๑) โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร)              ชนะเลิศ 
๒) โรงเรียนบ้านนาไค้                รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๓) โรงเรียนบ้านห้วยหลอด            รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๒.๔sกิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต  
๑) โรงเรียนบ้านไหล่น่าน                 ชนะเลิศ 
๒) โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)           รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๓) โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย                รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๒.๕sกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๑) โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย                 ชนะเลิศ 
๒) โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์            รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
๓) โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล            รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

๓.โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ กลุ่มโรงเรียนละ ๑ โรงเรียน 
รวม ๑๘ โรงเรียน ดังนี้    

กลุ่มเมือง ๑  โรงเรียนบ้านน้ำงาว 
กลุ่มเมือง ๒  โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 
กลุ่มเมือง ๓  โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา 
กลุ่มเมือง ๔  โรงเรียนบ้านนวราษฏร์ 
กลุ่มเวียงสา ๑   โรงเรียนบ้านปงสนุก 
กลุ่มเวียงสา ๒  โรงเรียนบ้านชมพู 
กลุ่มเวียงสา ๓  โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 
กลุ่มเวียงสา ๔  โรงเรียนบ้านไหล่น่าน 
กลุ่มนาน้อย ๑  โรงเรียนบ้านนาราบ 
กลุ่มนาน้อย ๒  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 
กลุ่มนาน้อย ๓  โรงเรียนบ้านเปา 
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กลุ่มนาหมื่น ๑  โรงเรียนบ้านนายาง 
กลุ่มนาหมื่น ๒  โรงเรียนบ้านปิงใน 
กลุ่มภูเพียง ๑  โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 
กลุ่มภูเพียง ๒  โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ 
กลุ่มบ้านหลวง  โรงเรียนบ้านฟ้า 
กลุ่มสันติสุข  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 
กลุ่มแม่จริม  โรงเรียนบ้านห้วยบง 

4. โรงเรียนที่มิวิธีปฏิบัติที่ดี (BestgPractice)sการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริตเป็นตัวแทนระดับ      
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาค ได้แก่ การถอด
บทเรียนของผู้บริหารโรงเรียนและครู กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรม ๑ โรงเรียน  ๑ นวัตกรรม ต่อต้าน      
การทุจริต กิจกรรมละ ๑hโรงเรียน รวม ๔ โรงเรียน ดังนี้ 

4.๑sกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหาร 
- นางมนตรา ฟักมงคล ผอ. โรงเรียนราชานุบาล   

4.๒sกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู  
- นายประจักษ์ จันทร์ต๊ะ  ครู โรงเรียนบ้านห้วยมอญ           

4.๓sกิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต  
- โรงเรียนบ้านไหล่น่าน         

4.๔sกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
- โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 

  4.5sโรงเรียนที่มิวิธีปฏิบัติที่ดี  (BestgPractice)sการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนสุจริตสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน และประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาคทุกกิจกรรม ได้รับรางวัล ได้แก่ 

4.5.๑sกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
4.5.๒sกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหาร ได้รับรางวัล ชมเชย 
4.5.๓sกิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต ได้รับรางวัล ชมเชย 
4.5.๔sกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู ได้รับรางวัล เข้าร่วมกิจกรรม 

 
งบประมาณ 312,394  บาท 
   

ปัญหาและอุปสรรค 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยน  ทำให้   
การดำเนินการไม่ต่อเนื่อง 

๒. การดำเนินการโครงการมีระยะเวลาจำกัด ส่งผลให้การวางแผนการดำเนินงานตามโครงการไม่เป็น   
ไปตามแผนและขั้นตอนที่วางไว้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

๑.sควรมีการส่งเสริมพัฒนาให้สถานศึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม    
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต เมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือนำปัญหา อุปสรรคมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

๒.sควรมีดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้สถานศึกษามีเวลาในการวางแผนกำหนดลำดับขั้นตอน
ในการดำเนินการตามโครงการsและดำเนินการตามแผนที่วางไว้sจะทำให้งานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล    
อย่างแท้จริง 
 



 
19 รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

 3. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนทุกคนของสถานศึกษาพอเพียงที่ขอรับการประเมิน  
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมรับการประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงที่ขอรับการประเมินให้มีความพร้อมตามเกณฑ์การประเมิน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

การดำเนินงาน  
 การดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประกอบได้
กิจกรรม ดังนี้ 
         กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมรับการประเมิน เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จัดการอบรมระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเวที
วิชาการ และห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหลวง ผู้เข้าอบรมได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนทุกคนของ
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ และโรงเรียนบ้านนายาง รวม ๗๐ คน วิทยากร
โดย อาจารย์ไข่แก้ว ปวงคำคง  
         กิจกรรมที่ ๒ การนิเทศ ติดตามการเตรียมการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา จะดำเนินการในช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗
โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ และโรงเรียนบ้านนายาง โดยคณะกรรมการนิเทศบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา        

ผลการดำเนินงาน 
          ด้านปริมาณ 
          ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมรับการประเมิน เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  จำนวนผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน ๓ โรงเรียน ดังนี้บ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ จำนวน ๑๔ คน เข้าอบรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
โรงเรียนบ้านนายาง จำนวน ๒๒ คน เข้าอบรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จำนวน 
๓๒ เข้าอบรมทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
         เชิงคุณภาพ 
         การประเมินความรู้ ความเข้าใจในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาตามเกณฑ์
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยการสะท้อนผลการอบรม 
(Reflection) ๓ ประเด็น ได้แก ่
  ประเด็นที่ ๑ R-Reflection การสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรม  

ประเด็นที ่๒ C-Connection จะนำความรู้กลับไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ /การปฏิบัติงานได้อย่างไร  
ประเด็นที่ ๓ A – Application สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ทำอะไรได้อีกบ้าง  
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จากการสะท้อนผลการอบรมของผู้เข้าอบรมจำนวน ๗๐ คน สรุปผลได้ดังนี้         

ประเด็นการสะท้อน สรุปการสะท้อนผล 
ประเด็นที่ 1 R-Reflection 
การสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการ
อบรม  

๑. เข้าใจ และทราบถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ ตามเกณฑ์     
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
ด้านการศึกษาท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
๒. เข้าใจหลักการถอดบทเรียนตามหลัก ๒ ๓ ๔ สามารถนำกิจกรรม     
ในโรงเรียนมาถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน 
๓. การวางแผนงานในการเตรียมการประเมินของงานแต่ละฝ่ายให้มี
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน 
๔. เข้าใจแนวทางของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
๕. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาออกแบบในการจัดการเรียนรู้ บูรณาการการจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน 
๖. การจัดเตรียมเอกสาร  อาคารสถานที่ บุคลากรเพ่ือรับการประเมิน 
๗. กระบวนการจัดการเรียนรู้แต่ละฐานการเรียนรู้ 
๘. ทำให้เกิดความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้นว่าการการประเมินศูนย์การเรียนรู้
ไม่ได้ยากเพียงแค่ปรับในสิ่งที่เรามีอยู่ให้ดีขึน้เท่านั้นเอง 
๙. ได้เรียนรู้สภาพจริงจากการศึกษาดูงานและพบว่าต้องทำงานอย่าง
เป็นระบบทั้งครูแกนนำ นักเรียนแกนนำจากฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ 
๑๐. การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ต้อง
ให้ความสำคัญกับนักเรียนทำกิจกรรมและนำเสนอด้วยตนเอง 

ประเด็นที่ 2 C-Connection  
จะนำความรู้ กลั บ ไป ใช้ ในการ
จัดการเรียนรู้ /การปฏิบัติงานได้
อย่างไร  

๑. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนเชื่อมโยงกับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒ . บริหารจัดการแต่ละด้าน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์ เชื่อมโยงกับนโยบายและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับงานหลักท่ีทำ 
๓. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนโดยเริ่มต้นจากการถอดบทเรียน ตามหลัก ๒ เงื่อนไข ๓ ห่วง 
เชื่ อมโยงสู่  ๔  มิติ  จากเรื่อง ง่าย  ๆ เป็ นสิ่ งที่ ปฏิบั ติอยู่ แล้ วใน
ชีวิตประจำวัน เน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริง ที่สอดคล้องกับบริบท 
ของโรงเรียน 
๔. นำความรู้ไปพัฒนาฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ตามบริบทของโรงเรียน  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม
และมีความรู้เพิ่มมากขึ้น และถอดบทเรียนจากฐานการเรียนรู้ได้ 
๕. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ประเด็นที่ ๓ A – Application 
สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ทำอะไรได้อีกบ้าง 

๑. ประยุกต์ความรู้ที่ได้รับให้เข้ากับสภาพบริบทของโรงเรียน นำจุดเด่น
ของสถานศึกษา เป็นจุดเน้นเชื่อมโยงกับนโยบายของต้นสังกัด นำหลัก 
๒ ๓  ๔ มาใช้ทั้ งด้านบุคลากร อาคารสถานที่  ให้สะอาด ร่วมรื่น 
ปลอดภัย  
๒ . นำห ลั กป รั ชญ าของเศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย งไป ป ระยุ กต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ วางแผนการเงินของตนเอง 
๓. นำความรู้ไปใช้ในการเตรียมรับการประเมิน 
๔. นำความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ครอบครัวและชุมชน 
๕. นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดกิจกรรมที่มีอยู่เดิมให้เกิดการเรียนรู้        
อยู่เสมอ 

 
งบประมาณ  12,500 บาท 
 

ปัญหาอุปสรรค  
    ๑. ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดการอบรม 
    ๒. ควรเพิ่มเวลาในการอบรมเพราะการอบรมเน้นการปฏิบัติ 
 

ข้อเสนอแนะ 
     ควรมีการดำเนินงานในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา อย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริม กระตุ้น หนุนเสริม ให้โรงเรียนดำเนินอย่างต่อเนื่องและเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 
     
4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 
ในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
 2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
ในสังกัด 
 3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 
การดำเนินงาน 
  1.  กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ ในการป้องกันการทุจริต ด้านการเงินการบัญชีและพัสดุในสถานศึกษา  
อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชีรุ่นที่ 1   จำนวน 2 วัน  และผู้ปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ 
รุ่นที่ 2   จำนวน 2 วัน  
 2.  กิจกรรมน้อมนำพระราชปณิธานจิตอาสา เพ่ือสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ปลูกฝังสำนึกการเป็นพลเมือง
ที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริต   
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   - การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เนื่องในโอกาสวันสำคัญ จำนวน ๒ วัน ได้แก่ วันเฉลิม   
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  
  - กิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9   
  - การจัดกิจกรรม “ตลาดปันสุข ของคนสุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  
เขต ๑”  
 3.  กิจกรรมการส่งเสริมและป้องกันการทุจริตภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
                     - กิจกรรมส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  
เขต 1ในการต่อต้านการทุจริตโดยการจัดทำวิดิทัศน์   
  - กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม          
และสิทธิเด็ก  โดยการจัดสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เป็นหนังสือ  
 4. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA Online)  
 
ผลการดำเนินงาน 

         1. กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ ในการป้องกันการทุจริต ด้านการเงินการบัญชีและพัสดุในสถานศึกษา  
             -  สถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินบัญชีและพัสดุในสถานศึกษา มีความตระหนักรู้      
ในการป้องกันการทุจริต และมีกระบวนการที่เข้มแข็งรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ทุจริต  
  -  ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินบัญชีและพัสดุ  มีความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติและระเบียบในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง  ลดความบกพร่องผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางด้านการเงินบัญชีและพัสดุ  
 
        2.  กิจกรรมน้อมนำพระราชปณิธานจิตอาสา เพ่ือสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ปลูกฝังสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี
มีวัฒนธรรมสุจริต  
 -  บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีคุณลักษณะจิตสำนึก
สาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี  
 -  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ มีวัฒนธรรมสุจริตในการปฏิบัติงาน 

        3. กิจกรรมการส่งเสริมและป้องกันการทุจริตภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

      - ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเชื่อถือ
ศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น  
    - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สามารถเปิดเผยข้อมูลต่างๆได้อย่างกว้างขวาง
และ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซด์  มีสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ 

      4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล   
ในสถานศึกษา และส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลที่ดี  มีความโปร่งใส ป้องกันและต่อต้านการทุจริต        
ประพฤติมิชอบ มีมาตรการและแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถป้องกันแก้ไข
ข้อผิดพลาดได ้  
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งบประมาณ  150,000  บาท 
 
ปัญหาและอุปสรรค  
 1 มีผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมด้านการเงินและบัญชี จำนวนมากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร และ     
มีความต้องการให้มีการอบรมให้ความรู้ เป็นประจำทุกปี   
 2. ในการจัดการอบรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID – 19 ) ต้องเว้นระยะห่าง
ทางสังคม ทำให้ต้องขยายระยะเวลาการอบรม และจัดการอบรมหลายรุ่น   
 3. งบประมาณได้รับจัดสรรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID – 19 )  
สถานศึกษาได้ปิดสถานศึกษา การติดต่อประสานงานในดำเนินการตามโครงการล่าช้า   

ข้อเสนอแนะ  
      ควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือเตรียมการ
วางแผนการดำเนินงานตามแผนฯ ต่อไป      
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
 
1. โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและนักเรียนทุกคน ทั้งเด็กปกติ เด็กพิเศษ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ
ได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันทุกคนพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศด้านต่าง ๆ ให้มีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ มีทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้กับการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 
  ๒. เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนดไว้ 
 ๓. เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๙   
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

การดำเนินงาน 
 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562    
ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เวลา 13.00 -16.00 น. 
  2. จัดการประกวด แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่   
ในวันที่ 9 -10 ตุลาคม  2562 
 3. ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หลังจบการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่    
 4. โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ในวันที่  21 – 23 ธันวาคม  2563 
 

ผลการดำเนินงาน  
  ๑. นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีผลการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จำแนกตามรายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 

  1.1 ผลการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับเหรียญทองอันดับ ๑ ที่เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ระดับชาติ ภาคเหนือจังหวัดสุโขทัย 

    ๑) กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย มีรายการประกวด/แข่งขันจำนวนทั้งสิ้น ๒ รายการ       
เข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง ๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

   ๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีรายการประกวด/แข่งขันจำนวนทั้งสิ้น ๑๕ รายการ 
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

   ๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีรายการประกวด/แข่งขันจำนวนทั้ งสิ้น          
๑๙ รายการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๗ 
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   ๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีรายการประกวด/แข่งขันจำนวนทั้งสิ้น         
๑๐ รายการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

   ๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.) มีรายการประกวด/แข่งขัน   
จำนวนทั้งสิ้น ๕ รายการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

   ๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีรายการประกวด/แข่งขันจำนวนทั้งสิ้น          
๑๑ รายการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๐ 

   ๗) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีรายการประกวด/แข่งขัน
จำนวนทั้งสิ้น ๑๘ รายการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๗ 

   ๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) มีรายการประกวด/แข่งขันจำนวนทั้งสิ้น     
๑๕ รายการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

   ๙) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) มีรายการประกวด/แข่งขันจำนวนทั้งสิ้น       
๕๑ รายการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๕ 

   ๑๐) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) มีรายการประกวด/แข่งขันจำนวนทั้งสิ้น     
๑๐ รายการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ 

   ๑๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีรายการประกวด/แข่งขันจำนวน
ทั้งสิ้น ๘ รายการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ 

   ๑๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) มีรายการ
ประกวด/แข่งขันจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ รายการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๗ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔ 

   ๑๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) มีรายการ
ประกวด/แข่งขันจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ รายการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

     ๑๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (หุ่ นยนต์ ) มี รายการ     
ประกวด/แข่งขันจำนวนทั้งสิ้น ๘ รายการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ 

   ๑๕) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีรายการประกวด/แข่งขันจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ รายการ
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ 

   ๑๖) กลุ่มการจัดการศึกษาเรียนรวม (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) มีรายการ
ประกวด/แข่งขันจำนวนทั้งสิ้น ๒๔ รายการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ 

   ๑๗) กลุ่มการจัดการศึกษาเรียนรวม (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) มีรายการประกวด/แข่งขันจำนวนทั้งสิ้น ๓ รายการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒ รายกา ร คิดเป็น   
ร้อยละ ๖๖.๖๖ 

   ๑๘) กลุ่มการจัดการศึกษาเรียนรวม (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) มีรายการ    
ประกวด/แข่งขันจำนวนทั้งสิ้น ๓๖ รายการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๖ 

   ๑๙) กลุ่มการจัดการศึกษาเรียนรวม (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี       
(การงานอาชีพ) มีรายการประกวด/แข่งขันจำนวนทั้งสิ้น ๑๗ รายการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๙ รายการ คิดเป็น
ร้อยละ ๕๒.๙๔ 

   ๒๐) กลุ่มการจัดการศึกษาเรียนรวม (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) มีรายการประกวด/แข่งขันจำนวนทั้งสิ้น ๔ รายการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔ รายการ               
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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  ๑.๒ ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 
 

ชนะเลิศ 
รอง 

ชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 
ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม 

รวม
กิจกรรม 

๘ ๕ ๕ ๙๗ ๖๔ ๓๔ ๙ ๒๐๔ 
 
  ๒. มีการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนดไว้ 
  ๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  ๖๙              
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (X= ๔.๕๒) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนมากเป็นอันดับแรกได้แก่  ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขัน และการให้บริการของคณะกรรมการในการดำเนินการแข่งขันแต่ละรายการ 
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (X = ๔.๗๙) รองลงมา คือ ความสะดวกของระบบลงทะเบียนและรายงานผลการ
แข่งขันผ่านระบบออนไลน์ ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการแข่งขัน และการดูแลให้บริการ
ของคณะกรรมการในการดำเนินการแข่งขันแต่ละรายการ (X = ๔.๕๗) ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
ความสะดวกในการลงทะเบียนและรับรายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน (X = ๔.๒๙) และการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสถานที่และป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสถานที่การแข่งขัน (X = ๔.๑๔) 
 
งบประมาณ 391,860 บาท 

๕. ปัญหาและอุปสรรค 
  ๑. การจัดการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น 
เพราะมีผลเกี่ยวเนื่องกับการเบิก - จ่ายงบประมาณ 
  ๒. สถานที่การแข่งขันบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่เหมาะสมกับจำนวนกิจกรรมการแข่งขันควรมีการ
ปรับเปลี่ยนสถานที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 
  ๓. การประชาสัมพันธ์การจัดการงานควรประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง เช่น วิทยุ เว็บไซต์ เป็นต้น 
 
๖. ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการวางแผน รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อการดำเนินจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป 
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2. โครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้ารับการประเมิน PISA 2021  

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือจัดทำสำเนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA  
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการฝึกและพัฒนาทักษะ มีความคุ้นเคยกับกระบวนการแก้ปัญหา ตามแนวทาง   
    การประเมินของ PISA 

 

การดำเนินงาน 
  ๑.จัดจ้างทำสำเนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA จำนวน       
๕๖๐ เล่ม เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่ รองผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่ และศึกษานิเทศก์ 
พร้อมทั้งทำหนังสือชี้แจงการรับเอกสาร แนวทางปฏิบัติ และคู่มือการใช้  (คู่มือการใช้และแบบฝึกสำหรับครู 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้จัดทำให้)  
 ๒. ประชุม ชี้แจง การใช้แบบฝึกและการใช้งานระบบ PISA Style นิเทศกำกับ ติดตาม ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
 ๓. สรุปรายงานผล 
 

ผลการดำเนินงาน          
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้จัดทำสำเนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมินของ PISA จำนวน 560 เล่ม ให้กับนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน    
539 คน มีทักษะการเชื่อมโยงความรู้เพ่ือการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ และมีความคุ้นเคยกับกระบวนการ
ตามแนวทางการประเมินของ PISA   
 

งบประมาณ  40,000  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 

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

 ๑. ควรมีการดำเนินโครงการที่บูรณาการกิจกรรมร่วมกันแต่ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมนำสู่การปฏิบัติ
ให้ทันตามกำหนดเวลา          
 ๒. ผู้รับผิดชอบควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและมีผู้ตรวจทานก่อนดำเนินกิจกรรมเพ่ือให้การประเมิน               
มีความน่าเชื่อถือและนำไปพัฒนาตรงตามความเป็นจริง      
 ๓. ควรจัดกิจกรรมแยกกันระหว่างการพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดเลขเพ่ือให้ตรงตามเป้าหมาย                   
ที่ต้องการ           
 ๔. ควรจัดกิจกรรมที่สามารถบูรณาการร่วมกันกับโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน 

 

3. โครงการแข่งขันกรีฑานักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1  
    ประจำปีการศึกษา 2562 
  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และแก้ปัญหาเด็กที่ภาวะ  
โภชนการเกิน (โรคอ้วน) และเกิดการพัฒนาการทางด้านทักษะกีฬา และทักษะด้านอารมณ์ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และ
รู้จักการให้อภัย 
  2. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดหลักสูตรตรงตามเป้าหมายและป้องกันปัญหา        
ยาเสพติดในสถานศึกษา  
  3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา 

 

การดำเนินงาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  วางแผนจัดทำโครงการเพ่ือของบประมาณในการ

ดำเนินงานแข่งขันกรีฑานักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการดำเนินการจัดการแข่งขัน ประชุมชี้แจงทำความ
เข้าใจกับคณะกรรมการทุกฝ่าย และดำเนินการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ใน 8 อำเภอ 19 กลุ่มโรงเรียน (จำนวน 176 โรงเรียน และนักเรียนในสังกัด
โรงเรียนเอกชน จำนวน 10 โรงเรียน) ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2563  ณ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดน่าน 
 
ผลการดำเนินงาน          
 ในการจัดการแข่งขันกรีทานักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  และ
สถานศึกษาในสังกัดโรงเรียนเอกชน มีนักกรีฑาจำนวน 1650 คน ผู้ควบคุมทีมและคณะกรรมการ 400 คน
คณะกรรมการตัดสินจากโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จำนวน 45 คน  นักกรีฑาได้ทำการแข่งขันมีโอกาส
ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือให้ร่างกายแข็งแรง ส่งผลต่อการพัฒนาด้านสมอง อารมณ์ จิตใจ และสังคม       
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักการให้อภัย เป็นไปตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้                        
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนที่ได้รับชัยชนะได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ต่อไป 
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งบประมาณ  400,000  บาท  (โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 1 จำนวน 100,000 บาท และจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จำนวน 300,000 บาท )  

ปัญหาและอุปสรรค 

  1. ผู้ควบคุมทีมส่งรายชื่อนักกรีฑา และแผงทะเบียนรูปช้า และไม่ส่งเป็นไฟล์ ทำให้เกิดความล่าช้าให้แก่
ฝ่ายทะเบียน และส่งรายชื่อเปลี่ยนตัวนักกรีฑาในวันแข่งขัน  
 2. นักกีฬาบางคนไม่สวมใส่รองเท้าและอุปกรณ์ป้องกันในการวิ่งทำให้เท้าฉีกขาดบาดเจ็บ 

ข้อเสนอแนะ 

  1. ผู้ควบคุมนักกีฬาทุกกลุ่มอำเภอควรมีความพร้อมในการบริหารจัดการในทุก ๆ เรื่อง  
  2.  นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันควรใส่รองเท้าวิ่งทุกคน เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บ และหากไม่มีรองเท้า
สวมใส่ควรป้องกันไม่ให้เท้าฉีกขาด  
  3. ควรมีการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนในทุกปีการศึกษา อย่างต่อเนื่ อง และอยู่ ในช่วงที่ เหมาะสม 
  4.  ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านอ่ืน ๆ  และสร้างสีสันแก่การแข่งขัน อาทิ กองเชียร์ ส่งเสริม
ให้มีส่วนร่วมจากนักเรียนที่มีความสามารถในทักษะด้านการแสดงออก  
  5. การจัดเตรียมที่พักนักกีฬา ควรมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้เพียงพอ อาทิ พัดลม จุดน้ำดื่ม เนื่องจากอากาศ
ค่อนข้างร้อน  
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 

 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 

วัตถุประสงค ์  
  ๑. เพ่ือพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ                     
ในการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติได้ 
     ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษานำหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน      
การเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑                             
     ๓. เพ่ือคัดเลือกโรงเรียน ครูผู้สอนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและนำหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 
การดำเนินงาน  
        การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติประกอบได้กิจกรรม 
ดังนี้ 
       กิจกรรมที่ ๑ การอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for 
Teacher (C๔T) 
                     - ระดับประถมศึกษาตอนต้น 
                     - ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
                     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สำหรับครูหรือผู้ได้รับมอบหมายให้สอนวิทยาการคำนวณในโรงเรียนทุกโรงในสังกัด โดยความร่วมมือระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่  โดยเปิดรับสมัครวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลาอบรมระหว่าง วันที่          
๑ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
      กิจกรรมที่ ๒ การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ของครูที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร   
Coding for Teacher (C๔T) นิเทศ ติดตามโดยศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ดำเนินการนิเทศ ติดตาม    
ตามโครงการนิเทศบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
      กิจกรรมที่ ๓ การนิเทศ ติดตามการพัฒนาและนำหลักหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ     
ที่ ๒๑ โดยศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตามโครงการนิเทศบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
      กิจกรรมที่ ๔ การคัดเลือกโรงเรียนและครูที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและนำหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่    
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยดำเนินการคัดเลือกดังนี้ 

๑) ประเภทโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนละ ๑ โรงเรียน จำนวน ๑๘ โรงเรียน 
๒) ประเภทครูผู้สอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๒๘ คน 



 
31 รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

       กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมของครูที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและนำหลักสูตร
สถานศึกษาไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐        
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  (ครูสอนดีมีนวัตกรรม) โดยจัดทำเป็นเอกสารรูปเล่ม   
และคลิปวีดิโอการสอน 
          
ผลการดำเนินงาน 
         ๑. ครู ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้   
ความเข้าใจและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้อย่างมีคุณภาพ คิดเป็น          
ร้อยละ ๑๐๐ 
         ๒. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน 
(Coding)  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
         ๓. ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจในการนำ
หลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง         
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ิมมากขึ้น โดยใช้การชี้แนะ  ชี้นำ         
และเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching & Mentoring)  
         ๔. โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและนำหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้                   
ในศตวรรษท่ี ๒๑ กลุ่มโรงเรียนละ ๑ โรงเรียน จำนวน ๑๘ โรงเรียน ดังนี้ 
                    กลุ่มเมือง ๑  โรงเรียนบ้านไชยสถาน 

กลุ่มเมือง ๒  โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 
กลุ่มเมือง ๓  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 
กลุ่มเมือง ๔  โรงเรียนบ้านนวราษฏร์ 
กลุ่มเวียงสา ๑   โรงเรียนบ้านปงสนุก 
กลุ่มเวียงสา ๒  โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 
กลุ่มเวียงสา ๓  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 
กลุ่มเวียงสา ๔  โรงเรียนบ้านไหล่น่าน 
กลุ่มนาน้อย ๑  โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) 
กลุ่มนาน้อย ๒  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 
กลุ่มนาน้อย ๓  โรงเรียนบ้านใหม่ 
กลุ่มนาหมื่น ๑  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 
กลุ่มนาหมื่น ๒  โรงเรียนบ้านปิงหลวง 
กลุ่มภูเพียง ๑  โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 
กลุ่มภูเพียง ๒  โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ 
กลุ่มบ้านหลวง  โรงเรียนบ้านฟ้า 
กลุ่มสันติสุข  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 
กลุ่มแม่จริม  โรงเรียนบ้านน้ำปาย 
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       ๕. ครูผู้สอนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและนำหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้                   
ในศตวรรษที่ ๒๑ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๒๘ คน  และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุในการส่งเสริม
พัฒนาและต่อยอดการพัฒนานวัตกรรรมการสอนของครู กลุ่มที่ส่งผลงานเข้าประกวด คนละ ๒,๐๐๐ บาท และครู
กลุ่มท่ีได้รับการคัดเลือก คนละ ๑,๕๐๐ บาท รายชื่อ ครูที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มที่ ๑ ส่งผลงานเข้าประกวด  

                       รางวัลชนะเลิศ นางสาวจุฬารัตน์ จักรบุตร โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 
กลุ่มที่ ๒ คณะกรรมการคัดเลือก 

                       ๑. นางประทุม คำฟู โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 
                       ๒. นางอัมพร มจินานนท์ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 
        

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                  กลุ่มที่ ๑ ส่งผลงานเข้าประกวด 

รางวัลชนะเลิศ นางสาวนัยนา จินะป็อก โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางธัญญาพร มงคล โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวศรันยา ลำบาล โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ นางสาวฐิติรัตน์ สิทธิวัง โรงเรียนบ้านบ่อหอย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ นางสาวบุณฑริก ซื่อสัตย์ โรงเรียนบ้านฮากฮาน 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                 กลุ่มที่ ๑ ส่งผลงานเข้าประกวด 

รางวัลชนะเลิศ นางจงจินต์ เหลาแตว โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายปิยะพันธ์ ขันไร่ โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางนิทยา ธิเขียว โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 

 
               กลุ่มที่ ๒ คณะกรรมการคัดเลือก 
                       นางสาวมนัสนันท์ อุดใจ โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 

 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

กลุ่มที่ ๑ ส่งผลงานเข้าประกวด 
                        รางวัลชนะเลิศ    นายพงศกร  หมุดแก้ว โรงเรียนไตรธารวิทยา 

กลุ่มที่ ๒ คณะกรรมการคัดเลือก 
๑. นางสาวจีระประภา การัตน์ โรงเรียนบ้านน้ำปาย 
๒. นายเจริญกุล อาษาพันธ์ โรงเรียนบ้านนา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มที่ ๑ ส่งผลงานเข้าประกวด 

             ไม่มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
กลุ่มที่ ๒ คณะกรรมการคัดเลือก 

๑. นางโศภณิศ กันทะกาลัง โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 
๒. นางทิชาภัทร์ เหล็กแย้ม โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 
๓. นางสาวอังคนา มงคลชัย โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 
๔. นางอัญธิกา ป่าหวาย โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 

 

กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มที่ ๑ ส่งผลงานเข้าประกวด 

              ไม่มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
กลุ่มที่ ๒ คณะกรรมการคัดเลือก 

๑. นายสุชีพ เพียรวิทูร โรงเรียนราชานุบาล 
๒. นางธนัชพร ชัยมณี โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 
๓. นางสาวสุภนิดา สายตั้งใจ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มที่ ๑ ส่งผลงานเข้าประกวด 

             ไม่มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
กลุ่มที่ ๒ คณะกรรมการคัดเลือก 

๑. นายสมเกียรติ จันจองคำ  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 
๒. นายชำนาญ ซาวแหลง โรงเรียนราชานุบาล 
๓. นายชนาธิป เหมือนโพธิ์ โรงเรียนบ้านนา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มที่ ๑ ส่งผลงานเข้าประกวด 

             ไม่มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
กลุ่มที่ ๒ คณะกรรมการคัดเลือก 

๑. นายณรงค์ สารรัตนะ  โรงเรียนบ้านธงเหลวง 
๒. นายชัยยันต์ ช่วยพรหม โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 
๓. นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยม โรงเรียนบ้านสองแคว 

 
งบประมาณ  52,640  บาท 
 

ปัญหาอุปสรรค  
      เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินการนิเทศ ติดตาม        
ในโรงเรียนได้จึงใช้วิธีการส่งรายงานและคลิปวีดิโอการสอนเพ่ือคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีของครูผู้สอนแทนจึงทำให้   
ไม่เห็นบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจริง 
 

ข้อเสนอแนะ 
      การนิเทศ ติดตามการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนควรใช้วิธีการสังเกตการสอน
เพ่ือที่จะสามารถให้ข้อเสนอแนะตามสภาพจริงของการจัดการเรียนการสอน 
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2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาที่ ๓  

 
วัตถุประสงค์ 
  ๑.เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาที่ ๓ ในการ
จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
  ๒.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและสื่อสารภาษท่ี ๓ ตามเกณฑ์ที่เขตพ้ืนที่กำหนด   

๓. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาของศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

การดำเนินงาน 
  1. ดำเนินการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ กำหนดทิศทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและภาษาที่ ๓ ตามบริบทของพ้ืนที่  
  2. จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกศูนย์ จำนวน ๘ ศูนย์ เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาของโรงเรียนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์ละ ๔ ,๕๐๐ บาท เป็นเงิน 
๓๖,๐๐๐ บาท  
   3. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและการสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และการกำกับ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ 

ผลการดำเนินงาน                       

           1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครูประจำศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ทุกอำเภอ 
จำนวน 8 อำเภอ ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และภาษาที่ ๓ อย่าง
น้อย ๑ ภาษา  

๒. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกศูนย์ จำนวน ๘ ศูนย์ สามารถส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินการพัฒนาของโรงเรียนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและภาษาที่  ๓ อย่างน้อย ๑ ภาษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งบประมาณ 40,000  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 

          เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงทำให้ต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ที่ต้องเข้าร่วมการอบรม การประชุม เป็นการจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    
ทุกศูนย์ จำนวน ๘ ศูนย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาของโรงเรียนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ข้อเสนอแนะ 
   ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ควรจะมี Best Practice การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน  
   
วัตถุประสงค ์

           1. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ  
           2. เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 
ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  ภายใต้การบริหาร
จัดการของกลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน  
           3. เพื่อยกระดับผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ให้มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  ภายใต้การบริหาร จัดการของกลุ่ม
โรงเรียนและศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน 
 

การดำเนินงาน 
1.  วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2561 ของ

โรงเรียนสังกัด จำแนกผลการทดสอบตามกลุ่มสี (กลุ่มสีเขียว,สีเหลือง ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ กลุ่มสีเทา,     
สีแดง ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ)     
  2.  วิเคราะห์สาระและมาตรฐานตัวชี้วัดตามโครงสร้างแบบทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 
 3. ประชุมชี้แจงแนวดำเนินการยกระดับผลการทดสอบ  O-NET, NT  ปีการศึกษา 2562 สำหรับ
ประธานกลุ่มโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ที่รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียน ชี้แนะ สะท้อนคิดวิธีการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามบริบทของกลุ่มโรงเรียน พร้อมทั้งจัดทำแผน/ โครงการรองรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
 4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุ่มโรงเรียนใน
การจัดกิจกรรมพัฒนายกระดับผลการทดสอบ O-NET, NT ตามสภาพปัญหาและจำนวนนักเรียนของแต่ละกลุ่ม 
  5. กลุ่มโรงเรียน/โรงเรียนดำเนินการพัฒนานักเรียนตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้  
  6. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ   
กลุ่มโรงเรียน นิเทศ กำกับติดตามและสนับสนุน การดำเนินงานพร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานและสรุป
รายงาน 

 
ผลการดำเนินงาน 

           1. กลุ่มโรงเรียน จำนวน 18 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 มีแผน/โครงการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาภายใต้การ
บริหารจัดการของกลุ่มโรงเรียน และมีโครงการรองรับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           2. โรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนทั้ง 18 กลุ่ม ดำเนินการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 
2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ดังนี้  
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  2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 170 โรง มีโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2561 จำนวน 31 โรง คิดเป็นร้อยละ 
18.24 
  2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนจำนวนทั้ งสิ้น 39 โรง มีโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ               
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2561 จำนวน 11 โรง คิดเป็น
ร้อยละ 28.21 
           3. โรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนทั้ง 18 กลุ่ม จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 160 โรง ดำเนินการยกระดับผลการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก        
ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 จำนวน 45 โรง คิดเป็นร้อยละ 28.13 

งบประมาณ  125,194  บาท  

ปัญหาและอุปสรรค 

 - 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นผลการ
ดำเนินงานส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรส่งเสริมให้
กลุ่มโรงเรียนได้เรียนรู้และพัฒนากระบวนการที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มโรงเรียนของตน  และส่งเสริมให้มีการ
ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการในระดับโรงเรียนในกลุ่ม โดยใช้เครือข่ายครูวิชาการโรงเรี ยนในกลุ่ม สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาให้การรสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนสื่อและเทคโนโลยี รวมทั้งบำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่ครู
และโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานและมีวิธีปฏิบัติที่ดี 
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4. โครงการการประเมินสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนบรรจุใหม่ 
 

วัตถุประสงค ์

  1 เพ่ือให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย และภารกิจที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   2 เพ่ือให้ได้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีศักยภาพ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถรอบด้านทั้ง “เก่งคน     
เก่งงาน และเก่งวิชาการ”  เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีความภาคภูมิ  และองอาจ      
ในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษา   
 

การดำเนินงาน 

  1. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลง MOU ระหว่าง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 กับ ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 ครั้ง จำนวน  13 โรงเรียน ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ  โรงเรียนบ้านก้อ  โรงเรียนบ้านสาลี่  โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 
โรงเรียนไตรธารวิทยา    โรงเรียนบ้านนาคา   โรงเรียนบ้านเป้า  โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125    
   ครั้งที่ 2  โรงเรียนบ้านป่าแดด  โรงเรียนบ้านพี้ใต้     

ครั้งที่ 3  โรงเรียนบ้านป่าสัก  โรงเรียนบ้านปิงใน 
  ครั้งที่ 4  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 

  2. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สถานศึกษา 
จำนวน  2 ครั้ง  จำนวน 29 โรงเรียน ดังนี้ 

ครั้งที่ 1. (ประเมินฯ ครั้งที ่2) โรงเรียนบ้านนาก้า โรงเรียนบ้านน้ำเลา โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง  
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า โรงเรียนบ้านห้วยเลา  โรงเรียนบ้านนาเคียน  โรงเรียนบ้านห้วยนาย  โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา  
โรงเรียนบ้านตอง  โรงเรียนบ้ านดอนไพรวัลย์   โรงเรียนบ้านห้วยส้ม โรงเรียนบ้ านน้ ำลัด   โรงเรียน                       
ริมฝั่งว้าวิทยา  โรงเรียนบ้านน้ำปูน  โรงเรียนบ้านเชียงของ  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน โรงเรียนบ้านสบยาง โรงเรียน
บ้านศรีบุญเรือง  โรงเรียนบ้านน้ำหิน โรงเรียนบ้านปางช้าง  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย                   

ครั้งที่ 2  (ประเมินฯ ครั้งที่ 1) โรงเรียนบ้านห้วยไฮ  โรงเรียนบ้านก้อ โรงเรียนบ้านสาลี่ โรงเรียน 
บ้านเป้า  โรงเรียนไตรธารวิทยา  โรงเรียนบ้านนาคา โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125   
 3. คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง นิเทศ ให้คำปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของ ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ณ สถานศึกษาจำนวน  2 ครั้ง  จำนวน 10 โรงเรียน ดังนี้ 
   ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ  โรงเรียนบ้านก้อ  โรงเรียนบ้านสาลี่ โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง  
โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125  โรงเรียนไตรธารวิทยา  โรงเรียนบ้านนาคา  โรงเรียนบ้านเป้า    

ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าแดด  โรงเรียนบ้านพี้ใต้   
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ผลการดำเนินงาน          
 คณะกรรมการที่ปรึกษา/ พ่ีเลี้ยง  คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาส่งเสริมให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่บริหารภารกิจผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ใน 4 ฝ่าย ครอบคลุมการบริหารในด้าน บริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่ งานวินัย งานบุคลากร 
งานส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร งานวิชาการ งานการเงินและพัสดุ งานชุมชนสัมพันธ์กับชุมชนเขตบริการ         
ได้เป็นไปตามกำหนดหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพกำหนด จำนวน     
34  โรงเรียน  
 

งบประมาณ  50,000   บาท 

ปัญหาและอุปสรรค          
 งบประมาณ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรให้ไม่เพียงพอในการดำเนินการ  
สภาพภูมิประเทศทำให้การดำเนินการมีการผันแปรในเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการ 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ไข         
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้กลุ่มงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ชัดเจน และควรจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอ และ สำนักงาน  ก.ค.ศ. ควรกำหนดหน้าที่ของการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน
สัมฤทธิผลฯ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ชัดเจน 
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5.โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง 

2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่งหน้าที่ ให้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ความผูกพันในองค์กรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. เพ่ือมุ่งสร้างสรรค์บรรยากาศและจิตสำนึกให้กับบุคคลในองค์กรในการ ใฝ่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของตนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ( personal mastery ) 
 
การดำเนินงาน 
  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง และยกย่องเชิดชูเกียรติ       
ในวันที่  28  กันยายน  2563  ณ  โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  

ผลการดำเนินงาน 

  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 320 คน มีการพัฒนาสมรรถนะ ด้านสุขภาพกายและจิตใจ 
เกิดการพัฒนางานในการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงาน   ผู้เกษียณอายุราชการมีความ    
พึงพอใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ได้จัดขึ้น 
 

งบประมาณ 152,900  บาท 
 

ปัญหาและอุปสรรค              
  - ไม่มี  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงกางฯ   ดังกล่าวปรากฏว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก 
นอกจากจะมีการที่ให้ความรู้ในการปฏิบัติตน การดูแลสุขภาพแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมยังมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านท เขต 1 
ประทับใจกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้จัดขึ้นอย่างภาคภูมิและ
สมเกียรติ โครงการนี้สมควรจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  
 

 

 

 



 
40 รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 

6. โครงการการสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่  
    การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

 

วัตถุประสงค ์            
 1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรมอุดมด้วย    
จิตวิญญาณความเป็นครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มีทักษะ การจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษ ที่ 21 
     2. เพื่อสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ให้มีความรัก ความสามัคคี และมีอุดมการณ์เดียวกัน 

3. เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นครูมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  
 

การด าเนินงาน  

  น ำวิทยากรจากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดินในรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับ
การอบรมจำนวน 420 คน 
 

ผลการด าเนินงาน 

  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เขารับการอบรมครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน       
มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มีทักษะการจัดการเรียนการสอน
สำหรับผู้เรียน ยกระดับมาตรฐานความเป็นครูมืออาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายครูดี
ของแผ่นดิน ให้มีความรัก ความสามัคคี และมีอุดมการณ์เดียวกัน 

งบประมาณ  60,000  บาท 

ปัญหาอุปสรรค            
  - ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

  เห็นควรจัดต่อเนื่องตลอด เพราะผู้เข้าอบรมฯ สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน มีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครูมีแรงบันดาลใจ มีแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นครูดีของแผ่นดิน 
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7. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน 
 

วัตถุประสงค ์  
   ๑. เพ่ือให้นักเรียนได้สำรวจ รู้จัก และค้นพบตัวเอง จนสามารถวางแผนตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษา
และการประกอบอาชีพในอนาคตได้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ ความถนัด  
 ๒. เพ่ือเป็นแนวทางให้นักเรียนได้รับการเสริมทักษะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  
 ๓. เพ่ือเป็นแนวทางให้นักเรียนได้สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจของตนเองที่
เกี่ยวข้องกับโลกของการทำงาน จากการสัมผัสงานในสภาพจริงในสถานประกอบการ และแหล่งเรียนรู้ 
 ๔. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันอาชีวศึกษาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
เพ่ือเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพสำหรับนักเรียน 

การดำเนินงาน  
  1. ประชุมวางแผนในระดับจังหวัด เพ่ือระดมสรรพกำลังและขับเคลื่อนโดย “ชมรมโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาจังหวัดน่าน” ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
น่าน ได้พิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัด
น่าน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

 2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดน่าน มีมติให้แบ่งจุด
อบรมออกเป็น ๒ จุดอบรม และดำเนินการแยกส่วน แต่ละจุดออกแบบการอบรมโดยอิสระ ได้แก่  
  2.1 จุดอบรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ บริหารจัดการงบประมาณ 
จำนวน ๑๕๖,๐๐๐ บาท  
   ๒.2 จุดอบรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ บริหารจัดการงบประมาณ 
จำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท  
 3. จัดอบรมพัฒนางานอาชีพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  
  ๓.๑ สถานที่อบรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยคณะวิทยากรของ
มหาวิทยาลั ยฯ  ดำเนิ นการจัด หลักสู ตรและกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒ นางานอาชีพนั ก เรียน  ดั งนี้  
   กลุ่มท่ี ๑ การทำน้ำผลไม้ แยม และเยลลี่  
   กลุ่มท่ี ๒ การทำไวน์ผลไม ้ 
   กลุ่มท่ี ๓ การทำขนมเบเกอรี่ (เค้ก. คุกกี้. ปุยฝ้าย)  
   รวมกลุ่ม การจัดทำบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า  
   รวมกลุ่ม การตลาดออนไลน์ 
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  ๓.๒  สถานที่อบรมวิทยาลัยเทคนิคน่าน โดยคณะวิทยากรของวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดหลักสูตร
และกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนางานอาชีพนักเรียน ดังนี้  
   กลุ่มท่ี ๑ งานช่างเชื่อม  
   กลุ่มท่ี ๒ งานช่างไม้  
   กลุ่มท่ี ๓ งานคหกรรม 

  ๓.๓ สถานที่อบรมวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน โดยคณะวิทยากรของวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัด
หลักสูตรและกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนางานอาชีพนักเรียน ดังนี้  
   กลุ่มท่ี ๑ ช่างไฟฟ้า  
   กลุ่มท่ี ๒ ช่างยนต์  
   กลุ่มท่ี ๓ ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
   กลุ่มท่ี ๔ งานขนมไทย  
   กลุ่มท่ี ๕ งานช่างเสริมสวย/สปา 

ผลการดำเนินงาน 

  ๑. นักเรียนแกนนำด้านงานทักษะอาชีพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมและ    
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามที่หลักสูตรกำหนดครบทุกคน จำนวน ๓๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 ๒. ครูแกนนำด้านงานทักษะอาชีพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์
การพัฒนาตามที่หลักสูตรกำหนดครบทุกคน จำนวน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน ได้แก่ นักเรียนและครูแกนนำด้านงานทักษะอาชีพโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เป็นผู้ที่ มีความรู้ มีทักษะงานอาชีพ              
ในสถานศึกษาสู่การศึกษาต่อ สร้างอาชีพในอนาคต  
  ๔. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาสินค้าและอาชีพในท้องถิ่น มีทักษะอาชีพ 
มีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการผลิตสินค้า การบริการ และการจำหน่ายสินค้า   
  5. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์   
งานอาชีพและบริการสู่การตลาด ทั้งในรูปแบบการตลาดแบบ Off Line และการตลาดแบบ On Line ในโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑  
  6. ผู้ เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นผู้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งมีทางเลือก                 
ในการเรียนต่อและการประกอบอาชีพ 

งบประมาณ  206,000   บาท (จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จำนวน ๑๕๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ
สนับสนุนค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรมจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ) 

ปัญหาอุปสรรค  
  ๑. สถานที่อบรมมีหลายจุดเกินไป ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการนำ
นักเรียนเข้าอบรมครูผู้ควบคุม  
 ๒. ระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อยเกินไป นักเรียนได้รับประสบการณ์อาชีพไม่หลากหลาย 
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ข้อเสนอแนะ  
  1. ควรใช้สถานที่จัดอบรมเพียงจุดเดียว เพ่ือการบริหารจัดการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ๒. ควรเพิ่มเวลาในการฝึกอบรมและเพ่ิมความหลากหลายของอาชีพให้มากข้ึน  
 ๓. การพัฒนาอาชีพนักเรียนควรได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนและมีความต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ 

 

8. โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
    กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านหนังสือ
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรง       
พระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง 
  ๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ 
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
  ๓. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 

การดำเนินงาน 
  ๑. พิจารณาและสำรวจความต้องการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศที่ทรงพระราชนิพนธ์ด้วย
พระองค์เอง ตามความต้องการของครูผู้สอนไปโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่มีหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ จำนวน ๑๔๖ 
โรงเรียน 
     ๒. จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ให้โรงเรียนที่มีความต้องการหนังสือฯ จำนวน ๔๒ โรงเรียน โดยใช้งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท 
     ๓. ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการฯ 
    ๔. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้แหล่งการเรียนรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สำรวจความต้องการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 ๕. จัดประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐา- 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปี 2563 /รณรงค์ ติดตามผลการดำเนินงาน 
 ๔. สรุป รายงานผลโครงการ 
 

ผลการดำเนินงาน 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ได้จัดประกวด Video Clip การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ปี ๒๕๖๓ เพ่ือเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเผยแพร่เกียรติคุณของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมให้นักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน 
ได้เรียนรู้พระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจผ่านการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
มีผลการคัดเลือก ดังนี้ 
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รางวัลชนะเลิศ  
 - ไม่มีผู้ผ่านการเกณฑ์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
    ๑. โรงเรียนราชานุบาล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
   ๒. โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
     ๓. โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   
    - โรงเรียนบ้านน้ำเลา อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

ระดับชมเชย 
   - โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
    ๓. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ 
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรง  พระราชนิพนธ์ด้วย
พระองค์เองอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย 
    ๔. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต  ๑ ที่ได้รับจัดสรรหนังสือพระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุด เสด็จพระราช
ดำเนินเยือนต่างประเทศ จัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ อย่างต่อเนื่อง 
     ๕. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ร้อยละ ๑๐๐ ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
    ๖. ครูบรรณารักษ์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ มีสมรรถนะในการขับเคลื่อน
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้สู่คุณภาพที่ดี เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง 
   ๗. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร มีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  
 

งบประมาณ 70,000  บาท 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 

๑. เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงเลื่อน
การเปิดภาคเรียนจากปกติวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งโรงเรียนมีระยะเวลา   
ในการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารีจัดกิจกรรมสั้นมาก (วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) เพราะว่าสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ จัดกิจกรรมประกวด  Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๖๓ และให้
โรงเรียน     ส่ง Video Clip การจัดกิจกรรมฯ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 ๒. โรงเรียนจำนวน ๗๒ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรหนังสือ มีหนังสื่อพระราชนิพนธ์เรื่องละ ๑ เล่ม จึงไม่
เพียงพอกับจำนวนนักเรียนในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง  
 

ข้อเสนอแนะ   
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์  
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี มากกว่าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 
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9.โครงการส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 

 
วัตถุประสงค ์

           1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีกำหนดและมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  
 2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีส่งคำขอและผลการปฏิบัติงานได้รับการตรวจและ
ประเมินครบทุกรา  
 3. เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการจัดประชุมสรุปผลการประเมินฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ภายใน
ระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

การดำเนินงาน  
 ดำเนินการจัดประชุมสรุปผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และสาขาวิชา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 ที่ส่งคำขอและผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2563  

ผลการดำเนินงาน  
  1. ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ได้รับการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2562 ครบทุกราย 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับผลการพิจารณา ดังนี้ 
   2.1 อนุมัติให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน  51 ราย 
   2.2 อนุมัติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ   จำนวน   9 ราย 
   2.3 ไม่อนุมัติ    จำนวน   1 ราย 

งบประมาณ  141,800  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 

 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอ
ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
 2. การเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ล่าข้า เนื่องจากการจัดประชุ ม 
อกศจ. และ กศจ. ไม่แน่นอน  
 3. มีความยุ่งยากในการประสานคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) เนื่องจากคณะกรรมการ     
มาจากหลายหน่วยงาน มีเวลาว่างไม่ตรงกัน และอ่านผลงานของหลายเขต  
 4. ผู้ที่ทำหน้าที่ เป็นฝ่ายเลขาฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านระเบียบ กฎหมาย         
แนวปฏิบัติ และมีเทคนิคในการประสานงานกับหน่วยงาน และผู้อ่านผลงานอย่างสูง  การสรุปผลการประชุม 
ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง แม่นยำ ต้องใช้ความชำนาญอย่างสูง เนื่องจากระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการ ยุ่งยาก 
ซับซ้อน ผู้ปฏิบัติต้องทำการศึกษาอย่างละเอียด จึงจะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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ข้อเสนอแนะ  

 1. ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
 2. ควรมีการจัดประชุมชี้แจง คณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 เพ่ือจะได้ประเมิน
ให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันทุกเขต  
 3. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกเขต เพ่ือจะได้มีความรู้ ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 4. การปฏิบัติงานให้ไปตามภารกิจงานนั้น แม้ว่าจะมีบุคลากรจำนวนน้อย ก็ควรจัดบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานจึงจะทำให้งานมีประสิทธิภาพ  
 5. ด้านงบประมาณหากได้รับการจัดสรร หากได้รับการจัดสรรเร็วขึ้น ก็จะทำให้การดำเนินการเสร็จทัน
ตามเวลาที่กำหนด ไม่ล่วงเลยข้ามปีงบประมาณ  
 6. เนื่องจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การสรุปผลการ
ดำเนินงานล่าช้ากว่าปกติ 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 

 

 1.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  
    การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑.  เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินการพัฒนา
และส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งเป็นระบบ ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๒.  เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 ๓.  เพ่ือนิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 

การดำเนินงาน 

ได้ดำเนินการปรับรูปแบบกิจกรรมการพัฒนา ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโดวิด 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

๑. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา โดยการจัดทำเอกสาร “แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑”  ให้สถานศึกษาได้ศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินการพัฒนา  
 ๒. การนิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยการนิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาด้วย
ระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพป.น่าน เขต ๑ 
(www.pragun nan1)  
 ๓. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ โดยการพัฒนาโปรแกรมประมวลผลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ (PEAS nan1)  
 ๔. การสรุป รายงานและเผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ผลการดำเนินงาน 

 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด จำนวน ๑๙๖ คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง เป็นระบบ ครบองค์ประกอบ ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
ระดับขั้นพ้ืนฐาน จำนวน  ๑76  โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑           
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า ผลการดำเนินงานระดับคุณภาพดีขึ้นไป จำนวน ๑๗๖ โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 

http://www.pragun/
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จำแนกเป็นระดับคุณภาพดีเยี่ยม จำนวน 82  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.59  ระดับคุณภาพดีมาก จำนวน     
67  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 38.07 และระดับคุณภาพดี จำนวน  27 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15.34   

๒ . สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา                
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด ในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้ การสรุป
รายงานและเผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ๑) จัดทำรายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ        
๒) จัดทำรายงานผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  ๓) จัดทำรายงานผลการประเมิน
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๔) จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๓. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๗๖ แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความ
ช่วยเหลือสถานศึกษา ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๔. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๗๖ แห่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จำนวน 15 โรงเรียน และได้รับการ
รับรองคณุภาพจำนวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

งบประมาณ  35,000  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. การประเมินคุณภาพภายนอก ไม่ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดร่วมกัน ไม่สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
 ๒. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาแบบเข้มให้กับบุคลากรได้อย่างเต็มที่ 
ข้อเสนอแนะ  
    ๑. ควรปรับแนวดำเนินการการประเมินคุณภาพภายนอกและการประเมินคุณภาพภายในให้สอดคล้องกัน 
 ๒. ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบเข้ม เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

 2. โครงการเร่งรัดมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
 

วัตถุประสงค ์  
  ๑. เพ่ือให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษาและร่วมให้ข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือประกอบการ
ประเมิน ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  

๒. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

การดำเนินงาน 

 ๑. การให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา และร่วมให้ข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือประกอบการ
ประเมิน ระหว่างการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 ๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group) วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ตามข้อเสนอแนะ สู่การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ผลการดำเนินงาน  
  ๑. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ รุ่นที่ ๑ จำนวน  ๑๕ แห่ง 
ได้รับความช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา มีความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ และสถานศึกษาที่ได้รับ
การประเมินภายนอกรอบสี่ จำนวน ๑๕ แห่ง ได้รับความช่วยเหลือร่วมให้ข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือประกอบการ
ประเมิน ระหว่างการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
 ๒. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ รุ่นที่ ๑ จำนวน  ๑๕ แห่ง 
ได้รับการพัฒนาสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 ๓. สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จำนวน 15 โรงเรียน และได้รับการรับรอง
คุณภาพจำนวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  
 

งบประมาณ 40,000 บาท 

ปัญหาและอุปสรรค  
  ๑. การประเมินคุณภาพภายนอก ไม่ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดร่วมกัน ไม่สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
 ๒. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาแบบเข้มให้กับบุคลากรได้อย่างเต็มที่ 
 

ข้อเสนอแนะ  
       ๑.  ควรปรับแนวดำเนินการการประเมินคุณภาพภายนอกและการประเมินคุณภาพภายในให้สอดคล้องกัน 
       ๒. ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบเข้ม เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

3. โครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) 

 
วัตถุประสงค ์  
 ๑. เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ให้มี
คุณภาพมาตรฐานในการดำเนินงาน DLTV  
  ๒. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ของผู้บริหารและครูในโรงเรียน
ขนาดเล็กของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑  
  ๓. เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติ 

การดำเนินงาน  
  1. สำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ NEW DLTV  มีการชำรุด ทำรายการของบประมาณซ่อมบำรุงเพ่ือเป็น
ข้อมูลให้กับวิทยาลัยเทคนิคน่านเพ่ือเข้าไปช่วยเหลือ    
  2. ประชุมทางไกลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
  3. ประชุมร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดน่านในเรื่องการซ่อมอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ NEW DLTV   
  4.ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการซ่อมอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ NEW DLTV ให้กับ
โรงเรียนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดน่าน  
          5. จัดสรรให้โรงเรียนซ่อมอุปกรณ์ DLTV  มีการชำรุด ทำรายการของบประมาณซ่อมบำรุง 
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ผลการดำเนินงาน  
  ๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนขนาดเล็ก มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการจัด
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (DLTV)  ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีคุณภาพ 
       ๒.  ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนขนาดเล็กสามารถซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV การจัด      
การเรียนการสอน และแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ 
       ๓. นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก มีความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด ความสามารถ    
ในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 
   
งบประมาณ 175,000  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 
       ๑.  อุปกรณ์ DLTV เสียแล้วถ้าทำการซ่อมไม่คุ้มกับราคาที่ซื้อใหม่ 
       ๒.  อุปกรณ์ DLTV เช่น โทรทัศน์ อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ถ้าเสียหายช่างผู้มีความชำนาญเฉพาะ
ทางเท่านั้นถึงจะซ่อมได ้
       ๓.  อุปกรณ์ DLTV มีอายุการใช้งาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรให้โรงเรียน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทำให้ชำรุดจนซ่อมแซมไม่ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
      ๑.  จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กใหม่ 
       ๒.  บุคคลกรของโรงเรียนขนาดเล็กควรมีความรู้ แก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ 
       ๓.  ความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาควรที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน 
       ๔.  ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือทำการซื้อ เปลี่ยน อุปกรณ์ DLTV ที่ชำรุด 
 

4. โครงการการพัฒนาคุณภาพสามเณรนักเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT สำหรับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วัตถุประสงค ์  
  ๑. เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานในการดำเนินงาน 
NEW DLTV 

๒. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล NEW DLTV ของผู้บริหารและครู       
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 

 
 การดำเนินงาน  
 ๑. โรงเรียนทบทวนแผนการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
       ๒. โรงเรียนกำหนดเป็นแผนงานโครงการการศึกษาทางไกล NEW DLTV สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ 
       ๓. โรงเรียนแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการการศึกษาทางไกล NEW DLTV สำหรับโรงเรียน     
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
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       ๔. เตรียมความพร้อมของโรงเรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
NEW DLTV สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กรณีไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ 
      ๕. โรงเรียนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์,การดูแลรักษา บำรุงวัสดุ อุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญ ให้พร้อม 
      ๖. อบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน/ ครูผู้รับผิดชอบ NEW DLTV ในด้านการเตรียมความพร้อมใน
สถานการณ์โรคโควิด ๑๙  
      ๗. อบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน/ ครูกลุ่มสาระที่สอบ O-NET เพ่ือยกระดับการเรียนการสอนและ
เตรียมพร้อมให้กับสามเณรนักเรียนสอบ O-NET 
      ๘. อบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน/ ครูผู้รับผิดชอบ NEW DLTV ในด้านการใช้การแอพพิเคชั่นต่าง ๆ      
ที่สนับสนุนการเรียนการสอนของครู 
      ๙. สรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
 
ผลการดำเนินงาน  
  ๑. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้งวัดนาราบวิทยา  
และโรงเรียนพระปริยัติธรรมานุสรณ์  วัดฟ้าสวรรค์ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ การจัดการศึกษา            
ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างเหมาะสม 
        ๒. สามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง พระปริยัติธรรมวัดนาราบวิทยาและ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถ          
ในการแก้ปัญหา  ใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 
 
งบประมาณ  105,000  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 
       ๑. การเรียนการสอน DLTV โรงเรียนพระปริยัติธรรมเวลาไม่ตรงตามตารางการสอนของโรงเรียนต้นทาง 
      ๒. การเรียนการสอน DLTV โรงเรียนพระปริยัติธรรมโรงเรียนต้นทางออกอากาศถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
      ๓. บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมยังซ่อมอุปกรณ์ DLTV ไม่ได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
       ๑. หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือโรงเรียนพระปริยัติธรรมอย่างสม่ำเสมอ 
       ๒. บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้รับการพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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 6. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 
วัตถุประสงค ์  
  เพ่ือพัฒนาครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้สามารถนำไปวางแผนการพัฒนางาน       
แนะแนวในโรงเรียนตามบริบทของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

การดำเนินงาน  
 1.ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนงานแนะแนวร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์แนะแนวประจำเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน แต่งตั้งคณะคณะกรรมการบริหารศูนย์แนะแนวประจำเขตพ้ืนที่
การศึกษา กำหนดบทบาทหน้าที่ และมอบหมายภารกิจ  
 2. ดำเนินการจัดอบรมครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ หลักสูตร ๑ วัน ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเวที
วิชาการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑  
 3.นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุก
โรงเรียนในสังกัด โดยใช้เครือข่ายวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียนเป็นฐานเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

ผลการดำเนินงาน 

 1. ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับไปวางแผนพัฒนางานแนะแนวในโรงเรียนตามบริบทของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและขยายผลในระดับ
โรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ทุกคนได้ค้นพบตนเอง สามารถตัดสินใจเลือกและวางแผนเส้นทางการศึกษา 
รวมทั้งการประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับความสนใจและศักยภาพของนักเรียนและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
 3. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนแกนนำระดับอำเภอ สามารถขยาย
ผลการพัฒนางานแนะแนวแก่โรงเรียนเครือข่ายในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของ    
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 4. ศูนย์แนะแนวประจำเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถดำเนินการตามภารกิจในการเป็นต้นแบบการแนะแนว
และขยายผลการแนะแนวได้ครอบคลุมในพ้ืนที่ทุกโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต ๑ 

งบประมาณ  15,000  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 

 1. ครูแนะแนวประจำโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่จบการศึกษาตรงตามสาขาวิชาเอกการแนะแนว  
 ๒. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและทุรกันดาร มีการโยกย้าย/เปลี่ยน
ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียนทุกปีการศึกษา  
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ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ควรมีการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวในโรงเรียนทุกปี  อย่างน้อยปี งบประมาณละ ๑ ครั้ง 
 ๒. ควรจัดสรรตั้งแต่ต้นปีงบประมาณอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมวงเงินงบประมาณเพ่ือขยายผลสู่โรงเรียน           
ให้ครอบคลุมในพ้ืนที่ทุกโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑  
 ๓. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวในโรงเรียนให้
สามารถดำเนินการในระดับสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
               ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน  

โดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐาน 
 

วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือจิตสำนึกรักษ์ป่าน่านของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ จากผลการวิจัยชุมชนเป็นฐาน 
           ๒. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐานไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน 
          ๓. เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการนำกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning)         
เพ่ือสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐานไปใช้และประสบความสำเร็จ 
การดำเนินงาน 

        การดำเนินงานตามโครงการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสร้างจิตสำนึก 
รักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐานประกอบได้กิจกรรม ดังนี้ 
         กิจกรรมที่ ๑  การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้บูรณาการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ เปลี่ยนแปลงกิจกรรมเป็นการจัดทำเอกสารแนวทางการออกแบบการเรียนรู้ บูรณา
การเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  มอบให้กับโรงเรียน    
ทุกโรงเรียนในสังกัด ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้บูรณาการเนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน   
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ งดการจัดการอบรม)     
         กิจกรรมที่ ๒  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning)      
เพ่ือสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐานโดยผู้เชี่ยวชาญโดยจัดการอบรมระหว่าง  วันที่ ๒๐ – 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสืบสานปัญญา 
         กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสริมการนำกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสร้างจิตสำนึกรักษ์     
ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐานไปใช้ในสถานศึกษา โดยจัดทำเอกสาร “๘ นวัตกรรมค้ำค่าภูมิปัญญา         
รักษ์ป่าน่าน” ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้เรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) เพ่ือสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่านโดยใช้
การวิจัยชุมชนเป็นฐาน มอบให้กลุ่มโรงเรียนละ ๑ ชุด จำนวน ๘ เล่ม ดังนี้ 
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               เล่มที่ ๑  อำเภอเมืองเรื่องแข่งเรือมีชื่อเสียง 
 เล่มที่ ๒ เขตภูเพียงจักสานงานหัตถา 
 เล่มที่ ๓ เวียงสาลาบปลาเพ้ียรสดีมีตำรา 
 เล่มที ่๔ เชิญท่านมาสันติสุขแห่คัวตาน 
 เล่มที่ ๕ ถิ่นนาหมื่นห่อนึ่งปูรสอร่อย 
 เล่มที่ ๖ ถึงนาน้อยลองลิ้มชิมมะขามหวาน 
 เล่มที่ ๗ บ้านหลวงเราบวชป่าพาชื่นบาน 
 เล่มที่ ๘ สุขสำราญแก่งน้ำว้าแม่จริม 
        กิจกรรมที่ ๔ การประชุมชี้แจงการนำกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุ (Active Learning) เพ่ือสร้างจิตสำนึกรักษ์
ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐาน ไปใช้ในสถานศึกษา 
        กิจกรรมที่ ๕ การนิเทศ ติดตามการนำกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสร้างจิตสำนึกรักษ์
ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐานไปใช้ในสถานศึกษา  
        กิจกรรมที่  ๖  การคัดเลือกที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ในการนำกิจกรรมการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning)           
เพ่ือสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชนเป็นฐานไปใช้ และถอดบทเรียนความสำเร็จ 
      (กิจกรรมที่ ๔-๖ จะดำเนินการในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ งดการจัดการอบรม จึงให้โรงเรียนนำ “๘ นวัตกรรมค้ำค่า    
ภูมิปัญญารักษ์ป่าน่าน” ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ) 
  
ผลการดำเนินงาน 

              ๑. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงมีแนวทางการออกแบบการเรียนรู้บูรณาการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
              ๒.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ มีนวัตกรรมในการพัฒนานักเรียนให้มี
จิตสำนึกรักษ์ป่าน่าน ชุด “๘ นวัตกรรมค้ำค่าภูมิปัญญารักษ์ป่าน่าน” สำหรับให้กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนใช้เป็น
แนวทางในการนำไปจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่านโดยใช้การวิจัยชุมชน
เป็นฐานสามารถใช้เป็นแนวทางของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าน่านได้ โดยทุกโรงเรียน
นำไปใช้ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย ๘ เล่ม ดังนี้                 
               เล่มที่ ๑  อำเภอเมืองเรื่องแข่งเรือมีชื่อเสียง 
 เล่มที่ ๒ เขตภูเพียงจักสานงานหัตถา 
 เล่มที่ ๓ เวียงสาลาบปลาเพ้ียรสดีมีตำรา 
 เล่มที่ ๔ เชิญท่านมาสันติสุขแห่คัวตาน 
 เล่มที่ ๕ ถิ่นนาหมื่นห่อนึ่งปูรสอร่อย 
 เล่มที่ ๖ ถึงนาน้อยลองลิ้มชิมมะขามหวาน 
 เล่มที่ ๗ บ้านหลวงเราบวชป่าพาชื่นบาน 
 เล่มที่ ๘ สุขสำราญแก่งน้ำว้าแม่จริม 
              3. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถออกแบบการเรียนรู้บูรณาการเชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมตามแนวทาง Thailand ๔.๐ โดยศึกษาเรียนรู้จากแนวทางแนวทางการออกแบบการเรียนรู้บูรณาการ
เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
           4. ครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการได้ โดยมีเชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน จนสามารถสร้างสรรค์ผลผลิตชิ้นงานได้ ตัวอย่างเช่น  
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                 ๑) โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการโครงงานสบู่สมุนไพร     
                 ๒) โรงเรียนราชานุบาลบูรณาการในรายวิชา IS จัดทำสบู่และเซรั่มฟักข้าว  
                 ๓) โรงเรียนบ้านสถาน,โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวงสร้างสรรค์ผลงานขยะทองคำ  
                 ๔) โรงเรียนบ้านอ้อยแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  
                 ๕) โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงสร้างสรรค์ผลงานรอบรั้วธรรมชาติด้วยภาพนูนต่ำ  
                 ๖) โรงเรียนบ้านห้วยไฮสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ กระติ๊บข้าว โคมไฟ  
                 ๗) โรงเรียนบ้านแม่ขะนิงสร้างสรรค์สืบสานภูมิปัญญาลายปักผ้าชาวเขา  
                 ๘) โรงเรียนบ้านนาเคียนสร้างเวฟเฟอร์เพื่อสุขภาพ  
                 ๙) โรงเรียนบ้านปางช้างสร้างผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เป็นของใช้ เป็นต้น 
งบประมาณ  49,130  บาท 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
     เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคดรนา ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรม เช่น การอบรม
ได้ตามแผนการดำเนินงานของโครงการได้จึงทำให้บางกิจกรรม เช่น การประชุมชี้แจงจึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม
ที่ ๔-๖ ไปในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
ข้อเสนอแนะ 
     ๑. การนำ“๘ นวัตกรรมค้ำค่าภูมิปัญญารักษ์ป่าน่าน” ไปใช้โรงเรียนสามารถปรับและยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 
     ๒. ควรมีการนิเทศ ติดตามการนำ “๘ นวัตกรรมค้ำค่าภูมิปัญญารักษ์ป่าน่าน” ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 

 

1. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 

วัตถุประสงค ์           
 1. เพ่ือให้มีการสนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารสถานศึกษา    
โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง  

2. เพ่ือจัดทำเครื่องมือ แผนปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และจัดทำ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
รายสถานศึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  
 
การดำเนินงาน 

1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน สร้างและพัฒนาเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษา/การสร้างเครื่องมือ/ศึกษารายละเอียดมาตรฐาน กำหนดโครงสร้าง  

2. ออกแบบและสร้างเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา และจัดทำ 
เครื่องมือ จัดทำแผนการติดตาม ก.ต.ป.น. 

3. ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ กตปน.เขตพื้นท่ี จำนวน 4 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา- พิจารณา 
เครื่องมือ – ให้ความเห็นชอบ - กำหนดประเด็นในการติดตาม ให้ความเห็นและให้ความช่วยเหลือโรงเรียน 
รับทราบรายงานผลการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 

4. ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัด
การศึกษา คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

5. ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัด 
การศึกษา 

6. สรุปผลการดำเนินงานจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัด 
การศึกษา 

7. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน 
 
ผลการดำเนินงาน 
  1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาได้ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 
4 ครั้ง และลงพ้ืนที่ติดตามโรงเรียนจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำพาง โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ โรงเรียน
บ้านน้ำโค้ง โรงเรียนบ้านหาดเค็ด และโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่  
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   2. โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ครบทุกโรงเรียน โดยคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก์มีเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้รับการเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสม และสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียนได้ ทั้งนี้ เป็นเพราะในกระบวนการสร้างเครื่องมือ มีการศึกษานโยบาย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภารกิจการดำเนินงานของโรงเรียน ที่ครอบคลุม แล้วดำเนินการ
สร้างเครื่องมือให้สอดคล้องนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระบวนการบริหารจัดการ
ในโรงเรียน โดยเครื่องมือจะดำเนินการติดตามใน 2 มิติ คือ มิติกระบวนการบริหารจัดการ และมิติของสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงาน  และกระบวนการสร้างเครื่องมือดำเนินงานตามขั้นตอนการสร้างเอกสารที่มีคุณภาพ โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญ (คณะศึกษานิเทศก์) ได้กลั่นกรอง เสนอแนะ และนำเครื่องมือไปให้โรงเรียนประเมินตนเอง พร้อมทั้งมี
กระบวนการปรับปรุงเครื่องมือจากเริ่มต้นสร้างเครื่องมือเมื่อปีการศึกษา 2560 และปรับปรุงเครื่องมือให้
ครอบคลุมตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ที่ปรับเปลี่ยน จึงทำให้เครื่องมือที่ใช้มีคุณภาพ มีความเหมาะสม และครอบคลุมตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด    

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารสถานศึกษา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – 
มีนาคม และช่วงที่ 2 ช่วงเดือน มิถุนายน  - สิงหาคม  โดยคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จำนวนทั้งหมด  18 กลุ่ม
โรงเรียน คณะกรรมการมีความหลากหลาย โดยมาจาก ผู้บริหารการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
บุคลากรในกลุ่มงานต่าง ๆ ของเขตพ้ืนที่ทั้งกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ รวมถึงประธานกลุ่มโรงเรียน  
มีการประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือ กระบวนการประเมินมีการให้โรงเรียนประเมินตนเอง คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลเชิงประจักษ์ และมีการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเปรียบเทียบกับผลการประเมิน    
เชิงประจักษ์  และมีการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา อย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา โดยเริ่มจากระยะที่ 1 การนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ระยะที่ 2 การนิเทศระหว่าง   
เปิดภาคเรียน และระยะที่ 3 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาประจำปีการศึกษาในช่วง
ก่อนปิดภาคเรียน 
งบประมาณ  65,000  บาท 

ปัญหาอุปสรรค 
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ และการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทำให้การประเมินในภาคเรียนที่ 1 
ต้องเลื่อนตามไปด้วย ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณ โดยสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่ 30 กันยายน แต่ปิดภาคเรียน
ในเดือนพฤศจิกายน จึงต้องมีการปรับปฏิทินการดำเนินงาน และเป็นช่วงของการหมดวาระของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทำให้ขาดความต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรนำผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาประจำปี เป็นฐานข้อมูลในการ 

วางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ือวางแผนพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป และยืดหยุ่นตามปฏิทินการปิดเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา 

2. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ควรมาจากหลากหลายกลุ่ม 
งานเพ่ือให้ครอบคลุม และสามารถให้คำชี้แนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

3. เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาควรมีการ try out ทุกปี เพื่อให ้
เครื่องมือที่ได้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการบริหารจัดการของโรงเรียน รวมทั้งครอบคลุมนโยบายของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหรือของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

2. โครงการการพัฒนาระบบและอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ 
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS) 

วัตถุประสงค์             

  1. เพ่ือพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบงานต่างๆในส่วนของระบบงานบริหารทั่วไป งานบริหารบุคคล งาน
วิชาการ และงานงบประมาณ 
          2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ไปใช้ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3. เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ มีแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งระบบ 

การดำเนินงาน           
 1. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาระบบ (AMSS++) และ (SMSS)    
เป็น Version ปัจจุบัน  
  2. อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ(AMSS++) และ ระบบ SMSS แก่บุคลากรในสังกัด 

ผลการดำเนินงาน          
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) และระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) ที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เป็นเครื่องมือในการยกระดับการบริหารจัดการในองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ลดขั้นตอนและเวลาในการทำงาน  สามารถบริหารจัดการเอกสารและจัดเก็บเอกสารได้อย่าง
เป็นระบบ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน มีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานและกระทรวงอ่ืนๆในอนาคต 
ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลในระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้ในการวางแผน 
พัฒนาประสิทธิภาพด้านการใช้เทคโนโลยีแก่บุคลากรในสังกัด และมุ่งสู่องค์กรที่มีการทำงานแบบสำนักงาน
อัตโนมัติต่อไปในอนาคต  
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งบประมาณ  57,000  บาท 

5. ปัญหาและอุปสรรค 

 1. การปรับปรุงและพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) 
และระบบ (SMSS) พบว่าปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ระบบที่ยังไม่ทันสมัย ไม่สามารถรองรับการใช้งานโปรแกรมที่เป็น
ปัจจุบันได้ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยังไม่เพียงพอ 
  2. การอบรมและพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศยังไม่ทั่วถึง  บุคคลผู้ใช้งาน 
ขาดการอบรมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
 3. การซ้ำซ้อนของข้อมูล เนื่องจากปัจจุบันที่การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้จัดการข้อมูลต่างๆแล้ว
บางส่วน แต่บางส่วนยังเป็นเอกสารกระดาษอยู่ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน เช่น การเลื่อนขั้น
เงินเดือน การเบิกจ่ายงบประมาณ และการของบประมาณ 
 4. การดำเนินงานตามโครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกกิจกรรม เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 

  1. ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและให้มีความ
ทันสมัย เพ่ือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด 

  2. ให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการนำเทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆโดยใช้อินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง 

  3. ควรมีระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานที่เป็น
ปัจจุบันและเชื่อมโยงกันทุกๆหน่วยงาน  
 
 

3. โครงการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

 
วัตถุประสงค ์  
  1. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี  
  2. เพ่ือให้ทราบว่า การเบิกจ่ายเงินแต่ละประเภท ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการที่
เกี่ยวข้องและประเมินระบบการควบคุม 
  3. เพ่ือให้ทราบว่า การใช้จ่ายเงินบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามประเภทของเงินนั้น ๆ 
  4. เพ่ือรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบและสั่งการแก้ไข 
 
 การดำเนินงาน 
 1. งานด้านการตรวจสอบ 
  1.1  ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          1.1.1   ตรวจสอบระบบการเบิกจ่ายเงินและการบัญชี GFMIS   
         1.1.2   ตรวจสอบเงินทดรองราชการ  
         1.1.3   ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน   
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         1.1.4   ตรวจสอบใบสำคัญงบเดือนและหลักฐานการจ่าย   
         1.1.5   ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 

  1.2  ระดับสถานศึกษา   
      ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ  ตรวจสอบการดำเนินงาน  ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและ
ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย  หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง  หน่วยรับตรวจ จำนวน 30  โรงเรียน ได้แก่  
         1.2.1 ตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชี (พิจารณา 10 ประเด็น) ตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนด 
         1.2.2 ตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
         1.2.3 ตรวจสอบตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา ประเภทเงินบริจาค 
                           1.2.4 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง 
                           1.2.5 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 

2. งานพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน 
                  2.1 ดำเนินการพัฒนาระบบด้านการตรวจสอบภายใน   
        2.2 พัฒนาระบบโปรแกรมการเงินการบัญชีสถานศึกษา   

 3.  สร้างเครือข่ายด้านการตรวจสอบภายใน   
  4. ยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบประกาศเกียรติคุณบัตร  

ผลการดำเนินงาน 

1. รายงานผลการตรวจสอบทางการเงินการบัญชี ทางระบบ KRS ตามตัวชี้วัดที่ 11.3  รายงานผลการ
ตรวจสอบการเงินการบัญชี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเข้าระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (Smart 
Obec)  ตามหนังสือ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ที่ ศธ 04080/2201   ลงวันที่ 22  
มิถุนายน 2563    
  2. สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
ส่งเข้าระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (Smart Obec)     
  3.  ดำเนินการพัฒนาระบบด้านการตรวจสอบภายใน  โดยจัดประชุมเครือข่าย คณะกรรมการผู้ตรวจ
สอบภายใน ระดับอำเภอ  8 อำเภอ จำนวน 18 กลุ่มโรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 36 คน จำนวน 3 ครั้ง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ในด้านการตรวจสอบภายใน  ด้านระบบการควบคุมภายในที่ดี  ส่งเสริมให้ความรู้
ในด้านการตรวจสอบภายใน และวิธีการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชี ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลฯ จำนวน 10 ด้าน ในระดับกลุ่มโรงเรียน และให้รายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยง ในระดับกลุ่ม/
ระดับอำเภอ  เพ่ือนำมาประมวลผล/วิเคราะห์ความเสี่ยง ในการตรวจสอบภายใน ในปีงบประมาณถัดไป 
 4. พัฒนาระบบโปรแกรมการเงินการบัญชีสถานศึกษา  โดยจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
โปรแกรมใหม่  เพ่ือเตรียมใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด โดยพัฒนาขึ้นมาใหม่ตาม
ความจำเป็นใช้งาน  เพ่ือใช้รายงานผลทางการเงินและการบัญชีสถานศึกษาในสังกัด  และเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ
ภายในสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือการติดตามผลและการรายงานผลให้รวดเร็ว และเป็นระบบ สามารถรายงานผลได้
อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์    
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5.  สร้างเครือข่ายด้านการตรวจสอบภายใน  โดยสรรหาโรงเรียนต้นแบบทางด้านการเงินบัญชี อย่างน้อย
ปีละ 3 แห่ง  โดยตรวจสอบการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  เพ่ือเป็นเครือข่ายให้กับหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ การปฏิบัติงานด้าน
การเงินบัญชีและพัสดุให้แก่สถานศึกษาในสังกัด  โดยยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตร ให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบการเงินการบัญชี หน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  
 6. ยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบประกาศเกียรติคุณบัตร ให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือด้านการ
ตรวจสอบภายใน ระดับผู้บริหาร ระดับครูผู้ปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 20 คน 

งบประมาณ  39,000  บาท 

ปัญหาและอุปสรรค 

   การพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชีการเงินการบัญชี ของสถานศึกษาในสังกัด ตามระบบการควบคุมการเงิน
หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544   เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบ ระบบการติดตามผลและการรายงานผล  ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือให้
การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและต่อยอด  ของบประมาณสนับสนุนตามโครงการในปีถัดไป 
 

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-
2565 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนำสรุปผลการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปวางแผนพัฒนาด้วยกระบวนการ PDCA 
  

วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือขับเคลื่อน เชื่อมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น เป้าหมายความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2580) ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)  ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน  สู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับสถานศึกษา
ด้วยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
  1.2  เพ่ือใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ ให้มี
ประสิทธิภาพ   
      1.3  เพ่ือนำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  มาวาง
แผนพัฒนาด้วยกระบวนการ PDCA 
 
การดำเนินงาน  
 1.แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 -2565 
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปวางแผนพัฒนาด้วยกระบวนการ PDCA  
 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปวางแผนพัฒนาด้วยกระบวนการ PDCA  
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 3.จัดทำรูปเล่มสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 4.รวบรวมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 1  
  5.แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมกลั่นกรอง/ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ  
  6.แจ้งผลการตรวจสอบ/กลั่นกรองงบประมาณรายโครงการให้ผู้รับผิดชอบปรับปรุง แก้ไข  
  7.ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือคัดเลือกโครงการ
บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 8.นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ กศจ.  
 9.ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 -2565 และแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  
เป็นเครื่องมือการดำเนินการและบริหารงบประมาณ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
 10.ผู้ รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ.2563  
 11.กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และ สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงาน  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2563-2565 และมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ด้วยแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 -2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ จุดเน้น นโยบาย เป้าหมายความสำเร็จของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน  โดยนำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วย
กระบวนการ PDCA 

 

งบประมาณ 108,928  บาท 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษามีจำนวนน้อย 
ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ 
 2. การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่สามารถ
ดำเนินการตามปฏิทินที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ดำเนินการบริหารจัดการเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร 
5,000,000 บาท) 
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5.โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามมาตรฐานของการศึกษา 

๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบบูรณาการ 

๓. เพ่ือประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
และกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 
การดำเนินงาน 

๑. กำหนดกรอบและทิศทางนิเทศการศึกษา (Plan) 
๑.๑ ศึกษาแนวทางการดำเนินงานนิเทศการศึกษาตามจุดเน้นและนโยบายของสำนักงานคณะ

กรรมกรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
๑.๒ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นตามบริบทในการนิเทศของเขตพ้ืนที่และ 

สถานศึกษา 
๒. วางแผนการนิเทศการศึกษา (Plan) ตามระบบบริหารจัดการ TIIN 

๒.๑ แต่งตั้งคณะทำงาน 
๒.๒ ประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการฯ 
๒.๓ จัดทำแผนการนิเทศการศึกษา/กำหนดปฏิทินนิเทศ 
๒.๔ จัดทำเอกสารสื่อ/คู่มือ/เครื่องมือนิเทศ 

๓. ลงพ้ืนที่ปฏิบัติการนิเทศการศึกษา (Do) ตามรูปแบบการนิเทศ CSM Model โดยเน้นการนิเทศในชั้น
เรียนและกิจกรรม PLC 

๓.๑ ออกปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ระยะที่ ๑ 
๓.๒ ออกปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ระยะที่ ๒ 
๓.๓ ออกปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ระยะที่ ๓ 

๔. ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการนิเทศ(Check) 
๔.๑ Focus Group ครั้งที่ ๑ 
๔.๒ Focus Group ครั้งที่ ๒ 
๔.๓ Focus Group ครั้งที่ ๓ 

๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ (Check) 
๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ไตรมาสที่ ๒  
๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ไตรมาสที่ ๓  
๕.๓ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ไตรมาสที่ ๔ 

๖. สะท้อนผลการดำเนินงานโครงการ (Act) 
๖.๑ ประเมินผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๖.๒ นำเสนอบทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
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ผลการดำเนินงาน 
๑. ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศการศึกษาให้สามารถพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามมาตรฐานของการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบบูรณาการ คิดเป็น    
ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม              
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
งบประมาณ  80,000  บาท 
 
ปัญหาและอุปสรรค 

๑.. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลตอ่ความล่าช้า               
ในการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

๒. คณะกรรมการนิ เทศปฏิบัติการนิเทศ ติดตามไม่ เต็มศักยภาพ เนื่องจากมีเวลาน้อยมีภารกิจ          
การนิเทศ ติดตามและเป็นคณะกรรมการในหลายกิจกรรม/โครงการ 

๓. คณะกรรมการนิเทศขาดความรู้ ประสบการณ์ในประเด็นการนิเทศเฉพาะด้าน 
๔. การดำเนินงานในระดับเขตพ้ืนที่ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน เนื่องจากการประสานงานของผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม  
๕. การบริหารจัดการงบประมาณในทางปฏิบัติ ไม่สอดคล้องกับระบบ ระเบียบทางราชการ                           

และขาดความชัดเจนในการติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
๖. การรายงานการนิเทศไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายโครงการ 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรปรับกิจกรรมตามความเหมาะสมของสถานการณ์และใช้วิธีการอ่ืนในการดำเนินงาน 
๒. ควรมีการกำกับติดตามการใช้งบประมาณพร้อมกับการดำเนินงานโครงการอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 
๓. คณะกรรมการนิเทศตามคำสั่งควรให้ความสำคัญกับการสรุปและรายงานการนิเทศตามคำสั่ง                    

ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 
 
  6. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปี ๒๕๖๓ 

 
วัตถุประสงค ์
        ๑. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม) 
        ๒. เพ่ือนิเทศ กำกับ และติดตามการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
        ๓. เพื่อดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม) 
        ๔. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA online) 
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การดำเนินงาน  
 1. จัดประชุมออนไลน์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในการดำเนินงาน “๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม”    
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid 19  
  2. การดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม)   
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ โรงเรียน  
   2.2.โรงเรียนจัดทำคลิปนำเสนอด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม) จำนวน ๒ โรงเรียน  
   2.3. จัดสรรงบให้โรงเรียนด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จำนวน ๒ โรงๆ ละ ๑๒,๐๐๐บาท  
  3. การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( ITA online) 
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล       
     3.1 ประชุมออนไลน์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในการเตรียมความพร้อมในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA online)   
                    3.2  โรงเรียนดำเนินการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน (ITA online)   
   3.3 จัดสรรให้โรงเรียนดำเนินการ ๕๗ โรง โรงละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท 

ผลการดำเนินงาน   
         ๑. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกโรงในสังกัดโรงเรียนดำเนินงานพัฒนา “๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม” 
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid 19 จำนวน ๕๗ ชิ้นงาน 
          ๒. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ ITA ในการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA online) ๕๗ โรงเรียน จำนวนทั้งหมด ๑๑๔ คน 
          ๓.  พัฒนาครูผู้ดูแลระบบ ITA online ของสถานศึกษา จำนวน ๕๗ โรง รวม ๕๗ คน 
          ๔.  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกโรง ดำเนินการประเมิน ITA online ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบ
แบบวัดการรับรู้  IIT ด้วยตนเอง  ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง และ
ประเมินหน่วยงานส่งข้อมูลแบบสำรวจ OIT ได้ตามกำหนดเวลา   
 
งบประมาณ 264,000  บาท 

ปัญหาอุปสรรค  
              ๑.  การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีหลายหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนทำ
ให้การ ประสานงานไม่สะดวก ล่าช้า ไม่ตรงตามเวลากำหนด  
              ๒.  การรายงานผลการดำเนินงาน เร่งด่วน และรายงานหลายหน่วยงาน 
              ๓.  งบประมาณในการจัดสรรให้สถานศึกษาไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ 
            ๑.  ควรมีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกระดับ 
             ๒.  ควรให้รายงานแบบบูรณาการไปยังศูนย์กลางการประสานงาน เพ่ือไม่ให้เป็นการรายงานซ้ำซ้อน 
             ๓. ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาในแต่ละด้านให้เพียงพอ 
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ส่วนที่ 4 
 

ผลงานที่ภาคภูมิใจและประสบความสำเร็จ 

 
1. ผลการประเมินตัวชี้ วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2563             

ผลการประเมิน ประจำปี พ.ศ. 2563 คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 4.69720 93.94 ดีเยี่ยม 

 

2. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2563  

ผลการประเมิน 6 นโยบาย ระดับคุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 4.39 ดีเยี่ยม 
 

3. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐาน     
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ปีงบประมาณ 2563  

ผลการประเมิน 3 มาตรฐาน ระดับคุณภาพ คะแนนทีไ่ด้รับ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 5 200.5 ดีเยี่ยม 
 

4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

ผลการประเมิน ITA  10 ตัวชี้วัด คะแนนรวม ระดับ ผลการประเมิน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 88.28 A ผ่าน 
 

5. ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับรางวัลต่างๆจากหน่วยงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1. การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัล
ทรงคุณค่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับรางวัล ดังนี้  
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                 1.1 รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง (ลำดับที่  8) ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม       
ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้าน วิชาการยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล  ได้แก่   นายเบญจพล  ติ๊บขัน   
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
                 1.2 รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง (ลำดับที่ 9) ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่  นายสุวิทย์ ผูกจิต ศึกษานิเทศก์  กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
                 1.3 รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง (ลำดับที่ 3)  ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขต   
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน 1 รางวัล ได้แก่         
นายชาติชาย ทนะขว้าง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
                 1.4 รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง (ลำดับที่ 8) ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล 
ได้แก่ นางจงจินต์ เหลาแตว ครู โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
         1 .5 รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง (ลำดับที่  3 ) สถานศึกษายอดเยี่ยม  ประเภท 
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขนาด เล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน) 
ด้านวิชาการ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน                               
           2. รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 
ระดับจังหวัด ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายศุภชัย  ชุ่มใจ ผอ.ร.ร.บ้านวังยาว 
           3. รางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด ประเภทบุคคล ด้านการศึกษา   ได้แก่     
นายนิวัฒน์  ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
            4. รางวัลครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2564 ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2564 
ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาคัดเลือกฯ ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์สูง ตำแหน่งครู 
โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
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ส่วนที่ 5  
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

   

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย    
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง และ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย   
  ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย          
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่กา รปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์   
  วิสัยทัศน์ประเทศไทย  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ
ของประเทศใน หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส  
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ 
ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย
    ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
   ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้   
   ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ   
   ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม   
   ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ   
   ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง  การพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
   2. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์   
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
   5. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
   6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
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                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานประเพณีวิถีคนน่าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยืนนาน
ร่วมกันสาน พอเพียง อย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
  2. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีชีวิตคนน่านและเสริมสร้างคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย (Gold)  
  1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย     
มีคุณภาพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค 
  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีชีวิตคนน่าน  
  4. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้เรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างยั่ งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
  5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม 

 นโยบาย (Policy) 

  นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ   
  นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาส ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เลื่อมล้ำทางการศึกษา  
  นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ (Strategy)  
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรม  
ประเพณี วิถีน่าน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
  2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  3. พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  4. ส่งเสริมการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา  
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
  6. ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
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ที่ปรึกษา 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล / เขียน
รายงาน 

ออกแบบปก / รูปเล่ม 

 

 

คณะผู้จัดทำเอกสาร 

  

  

 
นายสมเร็จ  อุดแดง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ทุกท่าน 
 

  

 

 

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

 

  

 
นางรุ่งทิพย์ สายมา  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางรัตนา ภูเขียว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางจีราพร  ปิยศทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวอัญชลี   เรือนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
ส.ต.ต.หญิงนุจิรา  ทาราทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ 
 

 

 

นางรุ่งทิพย์ สายมา  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 
 

 
นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวอัญชลี   เรือนแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 



 

 


