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คำนำ 
  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย กลยุทธ์ และ
จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน แผนปฏิบัติการ    
ด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน   
นำนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ การบริหารงบประมาณ ตลอดจนการเบิกจ่ายตลอดปีงบประมาณ 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มนี้ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ทิศทางการพัฒนา
การศึกษา การบริหารงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม ที่สนองต่อตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ซึ่งคาดว่าจะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 

 ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 นี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
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   สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์  71 
 - โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  75 
 - โครงส่งเสริมและพัฒนาการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  80 
 - โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม 
   การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและภาษาท่ี 3  85 
 - โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA  90 
 - โครงการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  94 
 - โครงการพัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
   เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 100 
 - โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 70 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 105 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

ค 
                                                                                                                    หนา้ 

 - โครงการการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษา 110 
 - โครงการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย 
   ประจำปีงบประมาณ 2564 114 
 - โครงการการประเมินสมรรถนะรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจุใหม ่ 117 
 - โครงการการประเมินสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนบรรจุใหม่ 122 
 - โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 127 
 - โครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “หลักสูตรสมรรถนะท่ีดี 
   ในการทำงาน” สพป.น่าน เขต 1 133 
 - โครงการโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานใน สพป.น่าน เขต 1 
   “หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร บริหารคน บริหารงาน” 137 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
 - พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 140 
กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริม 
 คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 - โครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 145 
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสำนักงาน 
 เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
 - โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานและเทคนิค 
   การเขียนโครงการให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 148 
 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 152 
 - โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 1 156 
 - โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 159 
 - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยการตรวจสอบภายใน 163 
 - โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและ 
   ตัดสินใจท้ังระบบ 168 
 - โครงการบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  
   สพป.น่าน เขต 1 171 
 - โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านทักษะดิจิทัล 
   ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 174 
 - โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาและรักษาการในตำแหน่ง 
   ผู้อำนวยการสถานศึกษา 178 
 - โครงการค่าใช้จ่ายพัฒนาการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน 181 
ส่วนท่ี 4 การบริหารแผนสู่ความสำเร็จ 184 
ภาคผนวก  186 
  



©
cur

<u



1 
 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส่วนที ่ 1 

ขอ้มลูทั่วไป 
 

1.1 บทนำ 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นองค์กรทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ลงวันที่ 17  สิงหาคม พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 5  และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 8 และมาตรา 33 และ มาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553   
 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีภารกิจในการบริหารและจัดการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา) ในส่วนท่ีรับผิดชอบ
ในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองน่าน อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น อำเภอบ้านหลวง อำเภอแม่จริม 
อำเภอสันติสุข และอำเภอภูเพียง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 188 โรงเรียน 3 สาขา จัดการเรียนการสอน 
170 โรงเรียน 1 สาขา และไม่มีนักเรียน 18 โรงเรียน 2 สาขา (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563) 
 

1.2  ทีต่ัง้และอาณาเขต 
 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ต้ังอยู่เลขท่ี 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล 
ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ     ติดต่อกับ      อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
 ทิศใต้     ติดต่อกับ      อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
 ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ     แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

1.3  โครงสรา้งการบรหิาร 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดโครงสร้างการบริหารงานในสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาออกเป็น  9 กลุ่ม และ 1 หน่วย  ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (DLICT) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มกฎหมายและคดี และหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

              โครงสร้างการบริหารจัดการภายใน สพป.นา่น เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

สพป. 

 

 

 

กลุ่มอ านวยการ 
 
 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

 

 

 
 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

 

 
 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

 

กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

ก.ต.ป.น. 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 
 

กรรมการสถานศึกษา 
1 

 

 
 

 

 

 
 

สถานศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

1.4  ขอ้มลูและสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการจัดการศกึษา ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

        1.4.1  ขอ้มลูสถานศกึษา 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
จำนวน 188 โรงเรียน 3 สาขา จัดการเรียนการสอน 171 โรงเรียน 1 สาขา ไม่มีนักเรียน 18 โรงเรียน 2 สาขา 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563) 
  

ตารางที ่1 จำนวนโรงเรยีนในสงักดั ปกีารศกึษา 2563  จำแนกตามอำเภอ 
 

ท่ี อำเภอ โรงเรียนในสังกัด จัดการเรียน
การสอน 

โรงเรียน
ขนาดเล็ก  

1-120 คน 

โรงเรียน
ขยาย

โอกาสทาง
การศึกษา 

โรงเรียนที่
เปิดสอน
ระดับ 

ก่อนประถม 

กลุ่ม
โรงเรียน ไม่มี 

นร. 
ประถม สาขา รวม 

1 เมืองน่าน 6 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 5 50 - 55 50 42 7 30 4 
6 นาหมื่น 1 15 - 16 15 13 0 11 2 
7 สันติสุข 1 11 - 12 11 7 4 10 1 
8 ภูเพียง 4 13 - 17 13 10 4 11 2 

รวมทัง้สิน้ 20 170 1 191 171 130 41 130 18 
 

ท่ีมา :  งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
         ข้อมูล ณ วันท่ี 20  กรกฎาคม  2563 
 

หมายเหตุ  โรงเรียนท่ีไม่มีนกัเรียน จำนวน 18 โรงเรียน 2 สาขา คือ 
อำเภอเมืองน่าน  1. โรงเรียนบ้านศรีเกิด 2. โรงเรียนบ้านทรายทอง     3. โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน     
                      4. โรงเรียนบ้านบ่อสวก 5. โรงเรียนบ้านสะเนียน 6. โรงเรียนบ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพ ี
อำเภอแม่จริม  7. โรงเรียนมิตรมวลชน 
อำเภอบ้านหลวง  8. โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห ์
อำเภอนาน้อย  9. โรงเรียนบ้านห้วยจอย 
อำเภอเวียงสา  10. โรงเรียนบ้านดอนไชย              11. โรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพท่ี 51    
  12. โรงเรียนไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ  13. โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย    14. โรงเรียนบ้านวังม่วง 
อำเภอสันติสุข     15. โรงเรียนบ้านป่าอ้อย 
อำเภอภูเพียง  16. โรงเรียนบ้านห้วยคำ  17. โรงเรียนบ้านป่าสัก       18. โรงเรียนบ้านท่าล้อ  
  19. โรงเรียนบ้านหัวนา 
อำเภอนาหมื่น     20. โรงเรียนบ้านนาบอน 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

ตารางที ่2  จำนวนนกัเรยีนในสงักดั  จำแนกตามระดบัชัน้ทีจ่ัดการเรยีนการสอน แยกเปน็รายอำเภอ 
 

ท่ี อำเภอ 

 

ระดับช้ัน (คน) รวม
ท้ังส้ิน 

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 

 

ท่ีมา :  งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
         ข้อมูล ณ วันท่ี 20  กรกฎาคม  2563 
 

 1.4.2  ขอ้มลูครู และบคุลากรทางการศกึษา 
 

ตารางที ่3  จำนวนขา้ราชการคร ูและบคุลากรทางการศกึษาในสงักดั จำแนกตามสายงาน/คณุวฒุกิารศกึษา 
 

ท่ี ช่ือตำแหน่ง 
คุณวฒุกิารศกึษา 

เอก โท ตร ี ต่ำกวา่ตร ี รวม 
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี - 1 - - 1 
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี 2 1 - - 3 
3 ศึกษานิเทศก์ - 21 1 - 22 
4 ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 131 10 - 142 

5 รองผู้อำนวยการโรงเรียน - 2 - - 2 
6 ครู 2 374 707 1 1,084 
7 พนักงานราชการ (ครู) - - 74 - 74 
8 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)/พนักงานราชการ - 26 25 1 52 

รวม 5 556 817 2 1,380 
 

ท่ีมา :  งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
         ข้อมูล ณ วันท่ี 20  กรกฎาคม  2563 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

ตารางที่ 4  จำนวนข้าราชการครูในสถานศกึษา บุคลากรอืน่ ลกูจ้างประจำ ลกูจา้งชัว่คราว จำแนกตามอำเภอ 

 
อำเภอ 

ข้าราชการครู อัตราจ้าง
(ช่ัวคราว) 
ครู/อื่นๆ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

ครูพ่ีเลี้ยง
เด็กพิการ 

อัตราจ้าง
ธุรการ รร. 
(ช่ัวคราว) 

 

บุคลากร 
38 ค (2) 

 
รวม ข้าราชการ 

คร ู
พนักงาน
ราชการ 

1. เมืองน่าน 378 14 12 8 20 35 - 467 
2. แม่จริม 116 9 5 2 10 13 - 155 
3. บ้านหลวง 66 6 7 - 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. สันติสุข 107 6 7 2 5 11 - 138 
8. ภูเพียง 91 3 5 4 7 15 - 125 
สพป.น่าน เขต 1 26 1 7 10 0 0 51 95 

 

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

ตารางที่ 5 จำนวนบุคลากรสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  จำแนกตามตำแหนง่/วฒุกิารศกึษา 
 

                                                         
ที ่

 
ตำแหน่ง 

จำนวนผู้ดำรงตำแหนง่ / วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี >ปริญญาตร ี รวม 

1 ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นที ่ - 1 - - 1 
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที ่ 2 1 - - 3 
3 ศึกษานิเทศก ์ - 21 1 - 22 
4 นักจัดการงานทั่วไป - 2 1 - 3 
5 นักวิชาการศึกษา - 6 2 - 8 
6 นักประชาสัมพันธ ์ - 2 - - 2 
7 นักทรพัยากรบุคคล - 5 5 - 10 
8 นักวิชาการเงินและบัญช ี - 2 1 - 3 
9 นักวิชาการพัสดุ - - 1 - 1 
10 นักวิชาการตรวจสอบภายใน - 1 2 - 3 
11 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน - 4 2 - 6 
12 นิติกร - 2 - - 2 
13 เจ้าพนักงานธุรการ - 2 7 1 10 
14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี - - 2 - 2 
15 เจ้าพนักงานพัสดุ - - 1 - 1 
16 นักจิตวทิยา - - 1 - 1 

รวมทั้งสิน้ 2 49 26 1 78 
 

ท่ีมา :  งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ    ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

ตารางที ่6  ผลการประเมนิความสามารถดา้นการอา่นของผูเ้รยีน (RT) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 

 

            การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
                         เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 

ภาคปรนยั สพป. สพฐ. + / - 
การอ่านออกเสียง 68.02 67.49  + 0.53 
การอ่านรู้เรื่อง 74.49 72.51 + 1.98 

ค่าเฉล่ียรวม 71.25 70.00 + 1.25 
 
ตารางที ่7  ผลการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ประเภทนกัเรยีนเดก็ปกต ิ 
               

        การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 
          เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และปีการศึกษา 2561 
 

 
ภาคปรนยั 

 
สพป. 

 
สพฐ. 

 
+ / - 

 

คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 
 

 
+ / - 

 

ปกีารศกึษา 2561 
 

ปกีารศกึษา 2562 

ด้านภาษาไทย 48.49 46.00 + 2.49 55.15 48.49 - 6.66 

ด้านคณิตศาสตร์ 47.31 45.64 + 1.67 49.74 47.31 - 2.43 

ค่าเฉลีย่รวม 47.90 45.82 + 2.08 52.45 47.90 - 4.55 
 

 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562   
เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และปีการศึกษา 2561  

  

 

 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ  

 + / - 
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 

 

 + / - 
สพป. สพฐ. ปี 2561 ปี 2562 

ภาษาไทย 51.08 49.07 + 2.01 58.85 51.08 - 7.77 
คณิตศาสตร์ 34.41 32.90 + 1.51 39.86 34.41 - 5.45 
วิทยาศาสตร์ 36.09 35.55 + 0.54 41.08 36.09 - 4.99 
ภาษาอังกฤษ 33.02 34.42 - 1.40 39.52 33.02 - 6.50 
เฉลีย่ระดบัเขตพืน้ที ่ 38.65 37.99 + 0.66 44.83 38.65 - 6.18 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562   
                               เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียระดับประเทศ และปีการศึกษา 2561  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุม่สาระการเรยีนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 

 

 

 

 

 

+ / - 

 

คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 
 

 

ระดบั 

การพฒันา สพป. ประเทศ ปี 2561 ปี 2562 

ภาษาไทย 54.40 55.14 - 0.74 53.42 54.40 + 0.98 

คณิตศาสตร์ 24.13 26.73 - 2.60 27.00 24.13 - 2.87 

วิทยาศาสตร์ 29.86 30.07 - 0.21 36.28 29.86 - 6.42 

ภาษาอังกฤษ 28.36 33.25 - 4.89 26.01 28.36 + 2.35 

ค่าเฉลีย่ระดบัเขตพืน้ที ่ 34.09 36.30 - 2.11 35.68 34.09 - 1.49 

 
ผลคะแนนการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงาน 

ของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาออนไลน ์(ITA)  ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
-------------------------------- 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส 
ในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 88.28 อยู่ในระดับ A จำแนกตามดัชนี/ตัวช้ีวัดใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 
 

แบบ ตวัชีว้ดั คะแนน ระดบั คะแนนรวม ITA 
 
 

ITA 

การปฏิบัติหน้าท่ี 92.80 A  
 
 
 

88.28 

การใช้งบประมาณ 82.58 B 
การใช้อำนาจ 92.74 A 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 85.75 A 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 86.52 A 

 
EIT 

คุณภาพการดำเนินงาน 92.73 A 

ประสิทธิภาพการส่ือสาร 87.68 A 

การปรับปรุงการทำงาน 88.29 A 
 

OIT 
การเปิดเผยข้อมูล 80.20 B 
การป้องกันการทุจริต 93.55 A 

 



a/
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

ส่วนที ่ 2 
ทศิทางการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

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

รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560  
   

              รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศท่ียังคง
เจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยได้ระบุข้อมาตราท่ีต้องนำไปใช้บังคับ
ในการจัดการศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชนใน
ประเด็นสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้   
 1.1 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีต้ังแต่ก่อนวัยเรียน จนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   
 1.2 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ  
 1.3 รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม 
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ีดำเนินการกำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและ  
ได้มาตรฐานสากล  
 1.4 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเช่ียวชาญได้
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 1.5 ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา รัฐต้อง
ดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม ความถนัดของตน 
 1.6 ให้จัดต้ังกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล้ำในการศึกษา และ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
 1.7 ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา ดังต่อไปนี้  
   1.7.1 ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
   1.7.2 ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดต้ังกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ตามวัตถุประสงค์
ข้อ 1.6  
   1.7.3 ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มี
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทน ท่ีเหมาะสม กับความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ของผู้ประกอบวิชาชีพครู  
  1.7.4 ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้องกันท้ังในระดับชาติ
และระดับพื้นท่ี  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

แผนและยทุธศาสตรก์ารพฒันาของประเทศ 
 

 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
 

 แผนระดับท่ี 1  ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน 
 แผนระดับท่ี 2  ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 
 แผนระดับท่ี 3  หมายถึง แผนท่ีจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และ 2 ให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ หรือจัดทำขึ้นตามท่ีกฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ 
 

 ซึ่งสรุปแผนท้ัง 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 

 รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าท่ี
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียม 
และความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต   
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนท่ีจัดทำไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อ
หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมท้ังการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้อง
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 
1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเท่ียว 
6) การพัฒนาพื้นท่ี และเมือง  7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 
16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 

แผนปฏริปูประเทศ 
 

 แผนการปฏิรูปประเทศ จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ  โดยการ
ปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบ
เรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ำ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข        
8) ด้านส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 
7 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ 
และกฎหมายลำดับรอง 2) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  4) กลไกและ
ระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

              แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและ   
ลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน 
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

แผนการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2560 – 2579 
 

 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะ
ในการทำงานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพฒันาประเทศเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยต้ังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต 
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลกท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมท้ัง           
ความเป็นพลวัตรเพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว                        
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
(Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปล่ียนแปลง (Relevancy)     
ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษาและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการ
เรียนรู ้
 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)  

                นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบายและแผนหลัก
ของชาติท่ีเป็นกรอบหรือทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว้ ซึ่งความมั่นคง
แห่งชาติ โดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง หรือดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี 
ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกำหนดยุทธศาสตร์ หรือแผนด้านความมั่นคง
เฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง กับความมั่นคงแห่งชาติ หรือกำหนดแผนงาน
หรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอื่นใดให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
19 แผน ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง     
3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 5) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 6) การสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง 7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8) การบริหารจัดการ
ผู้หลบหนีเข้าเมือง 9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 10) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 11) การเสริมสร้าง 
ความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 12) การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน 13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล  
14) การป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 15) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 16) การรักษา
ดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 18) การรักษาความมั่นคง    
ด้านอาหารและน้ำ 19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  

             คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีท่ี 
25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จำแนกเป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน 
และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย  1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

และวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
6) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8) การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทาง
สังคม 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบาย
เร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม   5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่
อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝ่ายการเมือง
และฝ่ายราชการประจำ  9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษาการ
รับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
 

นโยบายและจดุเนน้ของกระทรวงศกึษาธกิาร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ตามประกาศ ณ วันท่ี 27  ธันวาคม พ.ศ. 2562) 
 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นกรอบแนวทาง   ในการ
ดำเนินงาน ซึ่งมีสาระสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ดังนี้ 
 - นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏริูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ท่ีสามารถลดการใช้
ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมท้ังการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยท้ังการบริหารงาน
และการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 2. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ
แบบร่วมมือและบูรณาการท่ีสามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังกระบวนการจัดทำงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและนานาชาติ เช่ือมั่นและร่วม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 3. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่ง
บริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 4. ปรับรื้อ และเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษา
เพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 - จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
   - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรยีนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
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   - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็น
ของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี 
   - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่าน
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครูให้มากขึ้น 
   - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโลโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 
  1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
(English for All) 
   - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพ และการมีงานทำในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นท่ีพิเศษ พื้นท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล  
ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
   - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน 
   - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัด
ท่ัวประเทศ 
 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
  - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรม
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
  - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ีท่ีใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมท้ังมีทักษะการส่ือสารและใช้ภาษาท่ีสาม 
ในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 3. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนญู 
  - ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความ
เหล่ือมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
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 4. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ด้านส่ิงแวดล้อม 
  - ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพและ
สร้างรายได้ 
 5. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  - ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
  - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
  - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
  - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปองค์การ 
  - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อย่างอิสระ
และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
  - จัดต้ังหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  - ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

การขับเคลือ่นนโยบายและจดุเนน้สูก่ารปฏบิตัิ 
 1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทาง
มาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึงมาตรการ 4 ข้อ 
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ 
  (1) งดดูงาน ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีท่ีมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ 
  (2) ลดการจัด อบรมสัมมนาท่ีมีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก 
  (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ 
  (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมีความซ้ำซ้อน 
 2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับพื้นท่ี 
โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจใน
การตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบ ตามลำดับ 
 3. กรณีท่ีมีปัญหาในเชิงพื้นท่ีหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการ
แก้ไขปัญหาระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ 
ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 
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 อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าท่ี (Function) 
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นท่ี (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากท่ีกำหนด หากมีความสอดคล้องกับหลักการ
นโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าท่ีของส่วนราชการหลักและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องเร่งรดั กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 

นโยบายและจดุเนน้ของกระทรวงศกึษาธกิาร ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิม่เตมิ) 
(ตามประกาศ ณ วนท่ี 6 พฤศจิกายน 2563) 
 

 - นโยบายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิม่เตมิ) 
 “ 5. ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามนโยบาย “การศึกษา
ยกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE’S) การศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” โดย 
  - ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดำเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการบริหาร
การศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
  - ปรับเปล่ียน หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทัน
ต่อความเปล่ียนแปลงของโลก ปรับเปล่ียนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเอง
ได้ตลอดเวลา ท้ังนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนท่ีมีคุณภาพ 
  - เปิดกว้าง  เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วมประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนท่ัวประเทศ 
 

 ท้ังนี้ เพื่อนำไปสู่นักเรียนยกกำลังสองท่ีเน้นเรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพื่อทำ ครูยกกำลังสองท่ีเน้นเพิ่ม
คนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกำลังสองท่ีเน้นเรียนท่ีบ้าน ถามท่ีโรงเรียน หลักสูตรยกกำลังสอง   
ท่ีเน้นลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ส่ือการเรียนรู้ยกกำลังสองท่ีเน้นเรียนผ่านส่ือผสมผสานผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย ได้แก่ 
On-Site เรียนท่ีโรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) ท่ีมีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตท่ีเป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตท่ีเป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถ
เรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลาท่ีมีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เช่ือมต่อโรงเรียนยกกำลังสองท่ีมุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนท่ีเน้นคุณภาพ
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อความเป็นเลิศและความเช่ียวชาญท่ีสามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ท่ีเพิ่มความเช่ียวชาญ
ในการปฏิบัติงาน 
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 - จุดเนน้ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิม่เตมิ) 
  - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ท่ีจำเป็น เพื่อทำหน้าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) 
และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC) 
  - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อคและเปิดกว้างให้ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และ
ตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
  - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
  - จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพืน้ฐานท่ีจำเป็น” 
  
นโยบายสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 
และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี ้
 1. ด้านความปลอดภัย 
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 2. ด้านโอกาส 
  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนากรท่ีดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
  2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขัน้พื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็นของโลก   
ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 

http://www.deep.go.th/
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  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดช้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อ
เพื่อการมีงานทำ 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนท่ี
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ท่ีต้ังในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

เปา้หมายและจดุเนน้การพฒันาการศกึษาของจงัหวดัน่าน 
 

แผนปฏบิัตริาชการดา้นพฒันาการศกึษา (แผนบรูณาการ) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564จงัหวดันา่น 
 

วสิยัทัศน ์  
  “คนน่านได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดีมีความสุข พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

ความหมายของวสิยัทศัน์  
 “คนนา่น” หมายถึง เด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป และผู้เรียนท่ีอยู่ในการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยในจังหวัดน่าน 
 “การศกึษาตลอดชวีติ” หมายถึง การศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 “ทกัษะอาชพี”หมายถึงมีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบอาชีพ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 “สบืสานวฒันธรรมวถินีา่น” หมายถึง สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชุมชน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ ของจังหวัดน่าน  
 “หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” หมายถึง การนำหลักความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ และ 
มีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งการนำความรู้และคุณธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 “คนดมีีความสขุ” หมายถึง คนท่ีดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะ    
ท่ีพึงประสงค์ท้ังด้านจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก  มีฐานะพอเพียงแก่อัตภาพ  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม  
ได้อย่างสันติสุข 
 “การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”  หมายถึง การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษา 
วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การเพิ่มขีดความสามารถด้านแข่งขันของโลกฯ 
 

เปา้หมายหลกั 

 1) คนน่านได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ 
 2) สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
 3) คนน่านได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอาชีพ มีงานทำ 
เป็นคนดีและมีความสุข  
 4) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนกระบวนการเรยีนรู้ท่ีสืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน 
 5) สถานศึกษามีการสร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม สร้างคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 สู่ห้องเรียน  
 6) หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

จุดเนน้การพฒันา  
จุดเนน้ที ่1 ด้านความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 1.1 คนน่านมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความจงรักภักดี ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นใน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2 สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีพิเศษตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นท่ีสูง  ได้รับการสนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทความต้องการเพิ่มขึ้น  
 1.3 คนน่าน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ  
 

จุดเนน้ที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ             
 2.1 สถานศึกษามีการผลิตผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ มีทักษะอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในจังหวัดน่านและสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 2.2 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียน 
การสอนท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
 2.3 ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ได้งานทำ  

จุดเนน้ที ่3 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.1 คนน่านมีทักษะความรู้ความสามารถ สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะท่ีจำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  3.2 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรท่ีเสริมสร้างการ 
สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน 
 3.3 หน่วยงานทางการศึกษามีการพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 3.4 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือตำราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 
 3.5 หน่วยงานทางการศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

จุดเนน้ที ่4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
 4.1 คนน่านได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 4.2 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้กับคนทุกช่วงวัย 
 4.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยง และเข้าถึงได้ 
 

จุดเนน้ที ่5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและน้อมนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.1 สถานศึกษามีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกีย่วกับแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา 
 5.2 สถานศึกษามีการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 
 5.3 คนน่านได้รับการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและการนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
จุดเนน้ที ่6 ด้านการพฒันาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 6.1 หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.2 หน่วยงานทางการศึกษามีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 6.3 หน่วยงานทางการศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

ทิศทางการพฒันาของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานา่น เขต 1 
 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ปี 2564-2564  ซึ่งได้กำหนดทิศทางการพัฒนาไว้ดังนี ้
 

วสิยัทัศน ์
 

 “สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 1  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวิถีคนน่าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมและน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
 

พนัธกจิ  

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
 2. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีชีวิตคนน่านและเสริมสร้างคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  ๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

เปา้หมาย  
 

  ๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  มีคุณภาพ 
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
  3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีชีวิตคนน่าน 
  ๔. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สำหรับผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  ๕. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม 
 

นโยบาย 
   นโยบายท่ี ๑.  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  นโยบายท่ี ๒.  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายท่ี ๓.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 นโยบายท่ี ๔.  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือม
ล้ำทางการศึกษา 
  นโยบายท่ี ๕.  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  นโยบายท่ี ๖.  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

กลยทุธ ์
 

กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีน่าน สู่การพัฒนาท่ียั่งยืนเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ท่ี 2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 4. ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต

ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 6. ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

และสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
  
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ตามจดุเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบาย/กลยทุธ ์ 
 

กลยทุธท์ี่ 1 สง่เสรมิการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สบืสานวฒันธรรม 
               ประเพณ ีวถินีา่น สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื เพือ่ความมัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับ 

การเปล่ียนและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีน่านสู่การปฏิบัติ 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ  
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี  
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม กิจกรรมการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนรักสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

 

กลยทุธท์ี่ 2 สง่เสรมิ สนบัสนนุการจดัการศกึษาเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
5. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยง 

สู่อาชีพและการมีงานทำตามความถนัดและความต้องการของตนเองมีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอื่น ๆ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

กลยทุธท์ี่ 2 สง่เสรมิ สนบัสนนุการจดัการศกึษาเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
7. ร้อยละ 100 ของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และส่ิงประดิษฐ์สามารถนำไปใช้

ประโยชน์และต่อยอดได้  
กลยทุธท์ี่  3 พฒันาศกัยภาพคนและการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู้ 
8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ

พร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น  
9. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีสุขภาวะท่ีดี ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
10. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า 

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาร้อยละ 3  
11. สถานศึกษากลุ่มพื้นท่ีสูง ห่างไกลกันดาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) สูงกว่าปีท่ีผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                            
12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามความถนัดและ

ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี ฯลฯ 
13. ร้อยละ 81 ของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
14. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  

ตามเกณฑ์ท่ีเขตพื้นท่ีศึกษาหรือ สพฐ. กำหนด 
15. ร้อยละ 5 ของผู้เรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น 
16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการ

ประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบท
ของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตกวรรษท่ี 21 

17. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8c) 
18. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและอ่านออกเขียนได้ และผ่านการประเมินสมรรถนะท่ีจำเป็น

ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) (ประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออกเขียนได้  (RT) , ประถมศึกษา 
ปีท่ี 2-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง) 

19. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ 
ท่ีกำหนดมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาร้อยละ 4 

20. ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

21. ร้อยละ 85 ของครูมีการเปล่ียนบทบาทจากครูผู้สอนเป็น Coach ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อำนวยการเรียนรู ้

22. ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  

23. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER Center) ประจำอำเภอมีการส่งเสริมและสนับสนุน 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในเขตบริการระดับอำเภอ 8 อำเภอ โดยมีสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นตัวกลางประสาน 

24. สถานศึกษาขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) สูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมาร้อยละ 3 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

กลยทุธท์ี่  3 พฒันาศกัยภาพคนและการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู้ 
25. จำนวนสถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 โรงเรียน 
26. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการ 

รู้เรื่องด้านการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ
ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ในการระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

27. ร้อยละ 5 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคลแก่นักเรียน    

28. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใน สพป.น่าน เขต 1 มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

29 ร้อยละ100ของสถานศึกษา (ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา) สามารถพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ จัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล) 

30. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาเป้าหมายท่ีจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานด้วยกระบวนการ  
5 ข้ันตอนหรือบันได 5 ข้ัน (IS : Independent Study) (โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) , โรงเรียน
ราชานุบาล) 

กลยทุธท์ี่  4 สง่เสรมิการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและความเทา่เทยีมกนัทางการศกึษา 
31. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง

มีคุณภาพและเสมอภาค 
32. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ

หรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจำเป็น 
33. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาเฉพาะกลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ใน

พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นท่ีสูงและชายแดน ได้รับการบริการด้านการศึกษาและมีรูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทพื้นท่ี 

34. ร้อยละ 20 ของผู้เรียนท่ียากจนได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
35. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  

ได้รับความช่วยเหลือในระบบคุ้มครองนักเรียน  
36. ร้อยละ 100 ของครูในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology และนำ Technology  

ไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
37. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา มีข้อมูล 

ท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ มีส่ือโครงข่ายการส่ือสาร โทรคมนาคมท่ีสามารถเช่ือมต่อ
โครงข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

38. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีพัฒนา Digital Platform เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
39. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ ทักษะชีวิตและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

กลยทุธท์ี่  4 สง่เสรมิการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและความเทา่เทยีมกนัทางการศกึษา 
40. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา มีการประสานข้อมูลกับ

สถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
กลยทุธท์ี่ 5 สง่เสรมิการจดัการศกึษาเพือ่สรา้งจติสำนกึอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ สรา้งเสรมิคณุภาพชวีติ 
               ทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น 
41. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม มีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและขยายผลสู่ชุมชน 

42. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้เรียนในการสร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม 
จริยธรรมและน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและจัด
กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกแบบประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างรายได้ 
สร้างอาชีพเสริม 

43. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีนำหลักสูตรรักษ์ป่าน่านสู่การปฏิบัติและจัดสภาพแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื 

44. ร้อยละ 90 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีการพัฒนาสถานท่ี ให้เป็นสำนักงานและ
สถานศึกษาสีเขียวต้นแบบ และเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

กลยทุธท์ี่ 6 ปรับสมดลุและพฒันาประสทิธภิาพระบบการบรหิารจัดการของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและ 
               สถานศกึษาโดยการมสีว่นรว่ม 
45. สพป.น่าน เขต 1 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ

และตัดสินใจท้ังระบบ จำนวนอย่างน้อยกลุ่มละ 1 เรื่อง (AMSS++ , Budget system , Budget65 ฯลฯ 
46. สพป.น่าน เขต 1 มีผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น 
47. สพป.น่าน เขต 1 เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษา

สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกตำบล 
48. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ วิชาการ  

บุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลและข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ ท่ีสามารถเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ
นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big DATA) 

49. ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 

50. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนสังกัด สพป.น่าน เขต 1 มีพฤติกรรมท่ียึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
51. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถ

เช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์และนำมาใช้ในวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

กลยทุธท์ี่ 6 ปรับสมดลุและพฒันาประสทิธภิาพระบบการบรหิารจัดการของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและ 
               สถานศกึษาโดยการมสีว่นรว่ม 
52. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &  Transparency Assessment : ITA) ระดับดีขึ้นไป 
และมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบ 

53. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษานำร่องในสังกัดได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา 
อย่างเป็นอิสระ มีความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

ส่วนที ่3 
การบริหารงบประมาณ/โครงการ/กจิกรรม 

------------------- 
  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ได้วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2564 และแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดน่าน และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2564 เพื่อบริหารจัดการสำนักงาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพปัญหา ความต้องการ   
โดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน ในกรอบวงเงินงบประมาณ  5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้ 
 1.  จัดสรรงบประมาณสำหรับบริหารสำนักงาน (งบประจำ)      จำนวน  3,700,000  บาท 
        1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ     จำนวน   2,440,000 บาท 
  1.2 ค่าสาธารณูปโภค                    จำนวน  1,260,000 บาท 
      2.  จัดสรรสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
                      /สภาพปัญหาของเขตพื้นท่ี                           จำนวน  1,800,000  บาท 
       

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ปรากฏตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 

2.1  จัดสรรจดัสรรงบประมาณสำหรบับรหิารสำนกังาน (งบประจำ)    
        จำนวน  3,700,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้ 
 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ 

ค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ 

ค่า
สาธารณูปโภค 

รวม 

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

2 ค่าเบ้ียเล้ียงและพาหนะไปราชการ 500,000 - 500,000 
3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 50,000 - 30,000 
4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 - 30,000 
5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 - 50,000 
6 ค่าซ่อมแซมอาคารส่ิงก่อสร้าง 180,000 - 200,000 
7 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย 1,000 - 1,000 
8 ค่าวัสดุสำนักงาน 300,000 - 300,000 
9 ค่าวัสดุน้ำมันเช้ือเพลิง 300,000 - 300,000 

10 ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 50,000 - 50,000 
11 ค่าถ่ายเอกสาร 5,000 - 5,000 

12 ค่าน้ำด่ืม 30,000 - 30,000 
13 ค่าอาหารทำนอกเวลาราชการ 100,000 - 100,000 
14 ค่าอาหาร อาหารว่างประชุมราชการ 200,000 - 200,000 
15 ค่าจ้างบุคลากร 324,000 - 360,000 
16 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการกรณีเร่งด่วน 250,000 - 234,000 

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

รวม 2,440,000 1,260,000 3,700,000 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

2.2  จัดสรรสำหรบัพฒันาคุณภาพการศกึษาตามกลยทุธ/์ตวัชีว้ัด/สภาพปญัหาของเขตพืน้ที่   
        จำนวน  1,800,000  บาท  รายละเอียดดังนี ้
   

ที ่ รายละเอยีด งบประมาณ 

1. กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
               สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีน่าน สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน เพื่อความมั่นคง 
               ของสังคมและประเทศชาติ 

10,000 

2. กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                ของประเทศ 

20,000 

3. กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1,226,350 

4. กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 46,000 

5. กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
                สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ 
                ทุกภาคส่วน 

15,000 

6. กลยุทธ์ที่ 6  ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสำนักงาน 
                เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 

482,650 

 

      โดยมีโครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ปรากฏตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
 

กลยทุธท์ี่ 1  สง่เสรมิการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง สบืสานวฒันธรรม 
                ประเพณี วถินีา่น สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื เพือ่ความมัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ 
 

 

ที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สนอง 
ตวัชีว้ดั 

กลุม่ 
รบัผดิชอบ 

1. น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 

10,000 2,3,4 นิเทศฯ 

รวม 10,000   
 
กลยทุธท์ี่ 2  สง่เสรมิสนบัสนนุการจดัการศกึษาเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
 

 

ที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สนอง 
ตวัชีว้ดั 

กลุม่ 
รบัผดิชอบ 

2. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมี
งานทำตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน 
 

20,000 2,5,16,27 นิเทศฯ 

รวม 20,000   
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

กลยทุธท์ี่ 3  พฒันาศกัยภาพคนและการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู้ 
 

 

ที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สนอง 
ตวัชีว้ดั 

กลุม่ 
รบัผดิชอบ 

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียน 
เป็นฐาน 

200,000 10,11, 
19,24,27 

นิเทศฯ 

4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

80,000 28 นิเทศฯ 

5. พัฒนาการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ  
3-5 ปี ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2563 

35,000 8,27,29 นิเทศฯ 

6. เสริมสร้างสมรรถนะครูในด้านการจัดการเรียนรู้ 
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา เพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
และขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 

60,000 7,12,17, 
25,27,36,

38 

นิเทศฯ 

7. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพือ่พัฒนา
ทักษะการคิดคำนวณสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 

69,000 17,19,27 นิเทศฯ 

8. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 30,000 18,27 นิเทศฯ 
9. ส่งเสริมและพัฒนาการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ 

การปฏิบัติ 
83,100 17,29 นิเทศฯ 

10. การพัฒนาทักษะด้านภาษาครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารและภาษาท่ี 3  

10,000 14,20,23,
27 

นิเทศฯ 

11. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ประเมิน PISA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

24,000 26,27 นิเทศฯ 

12. ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฎศิลป์) 

50,000 12,27 นิเทศฯ 

13. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรกุ 
(Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

34,980 21 นิเทศฯ 

14. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 70 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

120,000 6,16,27 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

15. การสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการและสอบคัดเลือก
บุคคลเป็นลูกจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

25,000 22 บริหารงาน
บุคคล 

16. การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2564 

32,760 22 บริหารงาน
บุคคล 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 
 

ที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สนอง 
ตวัชีว้ดั 

กลุม่ 
รบัผดิชอบ 

17. การประเมินสมรรถนะรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
บรรจุใหม่ 

30,000 22 พัฒนาครูฯ 

18. การประเมินสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนบรรจุใหม่ 40,000 22 พัฒนาครูฯ 
19. ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา 
60,000 22 พัฒนาครูฯ 

20. การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“หลักสูตรสมรรถนะท่ีดีในการทำงาน” สพป.น่าน  
เขต 1 

140,000 22 พัฒนาครูฯ 

21. อบรมบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานใน สพป.น่าน 
เขต 1  “หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร  
บริหารคน บริหารงาน” 

102,510 22 พัฒนาครูฯ 

รวม 1,226,350   

 
กลยทุธท์ี่ 4  สง่เสรมิการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและความเทา่เทยีมกนัทางการศกึษา 
 

 

ที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ใช ้
สนอง 
ตวัชีว้ดั 

กลุม่ 
รบัผดิชอบ 

22. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 46,000 15,27,32 นิเทศฯ 
รวม 

 

46,000   

 
กลยทุธท์ี่ 5  สง่เสรมิการจดัการศกึษาเพือ่สรา้งจติสำนกึอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิสรา้งเสรมิคณุภาพชวีติ 
               ทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น 
 

 

ที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สนอง 
ตวัชีว้ดั 

กลุม่ 
รบัผดิชอบ 

23. โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน  
จัดการขยะ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

15,000 41,42,44 ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

รวม 15,000   
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 

กลยทุธท์ี่ 6  ปรบัสมดลุและพฒันาประสทิธภิาพระบบการบรหิารจัดการของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและ 
                สถานศกึษาโดยการมสีว่นรว่ม 
 

 

ที ่
 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สนอง 
ตวัชีว้ดั 

กลุม่ 
รบัผดิชอบ 

24. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการ
ดำเนินงานและเทคนิคการเขียนโครงการให้สอดคล้อง
กับแผน 3 ระดับ 

15,000 46 นโยบายและ
แผน 

25. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

49,900 46 นโยบายและ
แผน 

26. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 1 54,000 47 อำนวยการ 
27. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัด

การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
50,000 47 นิเทศฯ 

28. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยการ
ตรวจสอบภายใน 

49,000 52 ตรวจสอบ
ภายใน 

29. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร
จัดการและตัดสินใจท้ังระบบ 

20,000 48,51 ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล 

30. บำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการ
บริหารจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 1 

30,000 45,49 ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล 

31. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านทักษะดิจิทัลในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 

22,000 45,48,49 ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล 

32. ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา
และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

     20,000 47 บริหารงาน
บุคคล 

33. ค่าใช้จ่ายพัฒนาการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน 172,750 46 นโยบายและ
แผน 

รวม 482,650   
รวมทัง้สิน้ 1,800,000   

 
 



©
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

โครงการ นอ้มนำพระบรมราโชบายดา้นการศกึษาและหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
            สูส่ถานศกึษา  

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกฤติยา ขัติยะ  
โทรศัพท์/โทรสาร   088-2690561       E-mail :  mamkrit17@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ดา้นความมัน่คง 
  เป้าหมาย  ๒. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

 ประเด็น   ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ(Y) ประเด็น (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้าน 
    ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะใน 
    ศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ      การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) วัยเรียน/วัยรุ่นมีความรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครบถ้วน  รู้จักคิด 
    วิเคราะห ์รักการเรียนรู้มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  
    มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
    อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ :  V0๒ ผู้ถ่ายทอดความรู้ 
ชื่อปจัจยั :          F0๒0๔ บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
กลยทุธท์ี่ ๑  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี  
                วิถีน่าน สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่  ๒  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำหลักปรัชญา 
  ของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีน่านสู่การปฏิบัติ 
                        ๓  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง 
 เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ 
 มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
 อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
 
 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

                       ๔ ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
  พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนด 
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรักสถาบัน  
  ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์                          

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
 

 ด้วย รัฐบาลมียุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ โดยยึดแนวทาง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แห่ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เป็นแนวทางหลักและวาระสำคัญของชาติ โดยกำหนด
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งจาก
ท้ังหมด ๖ ยุทธศาสตร์  โดยเป้าหมายในข้อท่ี ๒ คือ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  ประเด็นท่ี ๑. 
ด้านการรักษาความสงบภายในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ๑๑  การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และแผนย่อยของแผนแม่บท คือ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย (วัยเรียน/วัยเรียน) 
โดยแผนแม่บทย่อยมีเป้าหมาย คือ วัยเรียน/วัยรุน่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสารและ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต จากยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึง
เป้าหมายในการพัฒนาของประเทศในระยะเวลา ๒๐ ปี จากนโยบายดังกล่าว สพป.น่าน เขต 1 ตระหนักและเห็น
ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายการศึกษาของชาติ จึงกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา คือ  
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีน่าน สู่การพัฒนาท่ียั่งยืนตามยุทธ์ศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบาย    
ท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  และตัวช้ีวัดท่ี  2 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีน่านสู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดท่ี 3 
ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว
และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม และตัวช้ีวัดท่ี 4 ร้อยละ 100 
ของสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณ์
อันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรักสถาบัน 
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 

                การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อตอบสนองเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ดำเนินการโดยการส่งเสริมพัฒนาให้สถานศึกษาในสังกัดน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเศรษฐกิจสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
ผ่านหลักสูตรสถานศึกษา โดยการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะความเข้าใจเชิงลึกและความเช่ียวชาญท่ีเกิด
กับเด็กและเยาวชนรวมถึงทักษะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความสามารถ
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

ในการช้ีแนะการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผู้เรียนในศตวรรษมีความรู้ มีความภูมิคุ้มกันดีท่ี และมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
โดยบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมนิเป็นสถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา   
  

              ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเศรษฐกิจสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง
และเกิดความยั่งยืน กอรปกับสถานการณ์ของคนในสังคมปัจจุบันมีความคิดเห็นต่างในเรื่องของสถาบัน ซึ่งจะส่งผล
กระทบด้านความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติต่อไปในอนาคตนั้น สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต 1 ตระหนักและเห็นความสำคัญในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวริราลกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 
มาสู่การปฏิบัติเพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเกิดการพัฒนาท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน จึงจัดทำ 
โครงการ “การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” ขึ้น
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงสืบไป 
 

2) วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี        
บูรณาการพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
ในการพัฒนานักเรียน  
 ๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ ๑๐และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ และจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม       
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน 
 ๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาทั่วไปเป็นสถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    

3) เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output 

 3.1.1  ผู้บริหารและครูผู้สอนสามารถพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที ่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

      3.1.2 สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้และจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน 

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       3.2.1 ครูนำความรู้ไปถ่ายทอด/พัฒนาผู้เรียนและสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
                  3.2.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนดและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ 

                 ๑. ผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้   
ท่ีบูรณาการพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
                 ๒. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และ      
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้และจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน    
                ๓.   สถานศึกษาท่ัวไปผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกโรงเรียน 
                ๔.   สถานศึกษาพอเพียงผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒  
                ๕.  สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา อย่างน้อย ๓ โรงเรียน 
 

                 เชิงคุณภาพ   
                 ๑.  ผู้บริหารและครูผู้สอนสามารถพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
                 ๒. สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้และจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน    
                 ๓. สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา 
 

ผลทีค่าดวา่จะเกดิ  
๑. ผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. นักเรียนทุกคนของโรงเรียนในสังกัดผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีสำนึก 

พลเมืองท่ีดี มีความกล้าหาญทางคุณธรรม จริยธรรม  
 

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์
๑. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 
๒. ผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
๓. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
๔.  

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
         1  มกราคม  2564 – 30  กันยายน  2564 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ (ถวัจา่ยทกุรายการ)                                                 : M4 - M5                                                                     
 

กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

กิจกรรมท่ี ๑ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
เตรียมรับการประเมนิเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษาโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เป็นฐาน 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับ
ผู้บริหาร ครู จำนวน ๖๐ คน 
คนละ 1๑๐ บาท  (๖๐*๑*1๑0) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

๖,๖๐๐ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

   

 

 

 

    ๖,๖๐๐ 

กิจกรรมท่ี ๒ : การประเมินสถานศึกษาเป็น
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
- ค่าเบ้ียเลี้ยงสำหรับคณะกรรมการประเมิน
จำนวน ๓ คน ๆ ละ 120 บาท 
จำนวน ๔ วัน (๓*๑๒๐*๔) 
- ค่าเบ้ียเลี้ยงสำหรับคณะกรรมการประเมิน
จำนวน ๑ คน ๆ ละ 135 บาท                  
จำนวน ๔ วัน (๑*๑๓๕*๔) 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

๑,๔๔๐ 

 

 

 

 

๕๔๐    

- 

 

 

 

 

- 

    ๑,๙๘๐ 

กิจกรรมท่ี ๓ : นิเทศ ติดตามการบูรณาการ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการจัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรัก
สถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- - - 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

กิจกรรมท่ี ๔ : คัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีวิธี
ปฏิบัติท่ีดีในการน้อมนำพระบรมราโชบาย
ของในหลวงรัชกาลท่ี ๑๐ สู่สถานศึกษา กลุ่ม
โรงเรียนละ ๑ โรงเรียน 

- - - - - 

กิจกรรมท่ี ๕ : สรุปรายงานผล         
- ค่าวัสดุในการจัดทำรายงาน 
- ค่าจัดซื้อกรอบเกียรติบัตร          

- - - ๑,๔๒๐ 

 

๑,๔๒๐ 

 

รวมงบประมาณ - ๖,๖๐๐ ๑,๙๘๐ ๑,๔๒๐ ๑๐,๐๐๐ 
 



naavisvi
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

โครงการ สง่เสรมิทกัษะการเรยีนรูท้ีเ่ชือ่มโยงสูอ่าชพีและการมีงานทำตามความถนดัและ 
           ความตอ้งการของผู้เรยีน 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายวันชัย ภูผาคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์/โทรสาร   ๐๘๗-๕๒๑ ๙๙๓๘      E-mail w.phuphakhun@gmail.com 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)     ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เป้าหมาย  2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 ประเด็น    5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคงใหม่ 

 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู ้
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจำเป็นของโลก 
  ศตวรรษท่ี ๒๑ มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับ 
  ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ี 
  จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
 
ชื่อองคป์ระกอบ :   V0๑  หลักสูตรการจัดการศึกษา 
ชื่อปจัจยั :           F0๑๐๗  หลักสูตรการศึกษาท่ีต่อเนื่องและอาชีพ 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่ ๒  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยทุธท์ี่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่  2 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำหลักปรัชญา 
  ของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีน่านสู่การปฏิบัติ 
                         5. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีทักษะการเรียนรู้ท่ี 
 เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำตามความถนัดและความต้องการของตนเองมีทักษะอาชีพ 
 ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม 
 และนำไปปฏิบัติได้ 
                       16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ 
  เพื่อการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการ 
  และบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตกวรรษท่ี 21 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

                        27. ร้อยละ 5 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด 
    การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลแก่นักเรียน    

สว่นที ่2 สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                              : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
 

 การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย
มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีนิสัยรักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 

 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ ได้สนอง
จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งมั่นดำเนินการตามภารกิจขับเคล่ือนทุกแผนย่อย
ในประเด็น ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยท่ี ๓ ในประเด็น ๑๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและนโยบายรฐับาล ท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ ตลอดจนนโยบายและแผนต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตจะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
และมีความพร้อมร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีจะต้องให้การ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดให้มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 
จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
งานอาชีพในสถานศึกษาสู่ตลาดการค้า เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู้โลกอาชีพในศตวรรษท่ี ๒๑ ผ่าน
กิจกรรมการอบรมสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์งานอาชีพ สินค้าและบริการสู่การตลาด ให้นักเรียนแกนนำด้านงานอาชีพ
มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้ใน
วิถีชีวิต รวมทั้งครูแกนนำได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรยีนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ สามารถ
ขยายผลสู่การพัฒนาในระดับสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

2) วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนานกัเรียนแกนนำด้านงานอาชีพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดให้เป็นผู้ท่ีสามารถ

พัฒนาสินค้าและอาชีพในท้องถิ่น มีทักษะอาชีพ มีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการผลิตสินค้า การจำหน่าย
สินค้าและการบริการและขยายผลสู่การพัฒนาในระดับสถานศึกษาได้ 

๒. เพื่อพัฒนาครูแกนนำด้านงานอาชีพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำและสามารถขยายผลสู่การพัฒนาในระดับสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3) เป้าหมาย 
          เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

๑. นักเรียนแกนนำด้านงานทักษะอาชีพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๓๖๐ คน 
เข้ารับการอบรมสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์งานอาชีพ สินค้าและบริการสู่การตลาด 

๒. ครูแกนนำด้านงานทักษะอาชีพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๖๐ คน เข้ารับ
การอบรมสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์งานอาชีพ สินค้าและบริการสู่การตลาด 
 

                    เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
๑. นักเรียนแกนนำด้านงานอาชีพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๓๖๐ คน ผ่านเกณฑ์

การอบรมใหเ้ป็นผู้ท่ีสามารถพัฒนาสินค้าและอาชีพในท้องถิ่น มีทักษะอาชีพ มีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการ
ผลิตสินค้า การจำหน่ายสินค้าและการบริการและขยายผลสู่การพัฒนาในระดับสถานศึกษาได้ 

๒. ครูแกนนำโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดท่ีเข้ารับการพัฒนา จำนวน ๖๐ คน มีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ สามารถขยายผลสู่การพัฒนาในระดับ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap) 
 

นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา     
มีทักษะการเรียนรู้ที ่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

 

ดัชนชีีว้ดัความสำเร็จ 
- เชิงปริมาณ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียน/ครูแกนนำด้านงานทักษะอาชีพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในสังกัดเข้ารับการอบรมสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์งานอาชีพ สินค้าและบริการสู่การตลาด 

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนแกนนำด้านงานอาชีพ ผ่านเกณฑ์การอบรมเป็นผู้ท่ีสามารถพัฒนา
สินค้าและอาชีพในท้องถิ่น มีทักษะอาชีพ มีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการผลิตสินค้า การจำหน่ายสินค้าและ
การบริการและขยายผลสู่การพัฒนาในระดับสถานศึกษาได้ 

๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูแกนนำด้านงานอาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยง
สู่อาชีพและการมีงานทำและสามารถขยายผลสู่การพัฒนาในระดับสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสังกัด มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำตามความถนัดและความต้องการ
ของตนเอง มีทักษะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและ
นำไปปฏิบัติได้ 
 

ผลทีค่าดวา่จะเกดิ 
๑. นักเรียนแกนนำด้านงานอาชีพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ท่ี

สามารถพัฒนาสินค้าและอาชีพในท้องถิ่น มีทักษะอาชีพ มีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการผลิตสินค้า การจำหน่าย
สินค้าและการบริการและขยายผลสู่การพัฒนาในระดับสถานศึกษาได้ 
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๒. นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในสังกัด มีทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยง สู่
อาชีพและการมีงานทำตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

๓. ครูแกนนำด้านงานอาชีพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามคีวามรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ท่ี
เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำและสามารถขยายผลสู่การพัฒนาในระดับสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศด้านงานอาชีพ สามารถขยายผลการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำสู่แนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายใกล้เคียงได้ 

๕. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ มีบุคลากร/โรงเรียนแกนนำท่ีมีคุณภาพและ
สามารถขยายผลการจัดการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำสู่แนวทางการพัฒนาท่ีเป็นระบบ เป็นรูปธรรม 
และครอบคลุมเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์
 นักเรียนแกนนำ/ครูแกนนำด้านงานอาชีพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๔๐ 
โรงเรียน รวมทั้งส้ิน ๔๒๐ คน จำแนกได้ดังนี ้

๑. นักเรียนแกนนำด้านงานอาชีพ  จำนวน ๓๖๐ คน 
๒. ครูแกนนำด้านงานอาชีพ  จำนวน ๖๐ คน 

 

ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ 
    1  กรกฎาคม  2564 ถึง 30 กันยายน 2564 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                        : M4 - M5 
 

กิจกรรม 
/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 
๑ 

ไตรมาสท่ี 
๒ 

ไตรมาสท่ี 
๓ 

ไตรมาสท่ี 
๔ 

กิจกรรม การอบรมสร้างสรรค์ผลงาน
ผลิตภัณฑ์งานอาชีพ สินค้าและบริการ
สู่ตลาด  

     

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือน
โครงการฯ 

- - - - - 

๒. ประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจ
คณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการฯ 

- - - - - 

๓. จัดอบรมสร้างสรรค์ผลงาน
ผลิตภัณฑ์งานอาชีพ สินค้าและบริการ
สู่การตลาด 
- ค่าวัสดุฝึกอบรมฯ 
 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

๒๐,๐๐๐ 
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กิจกรรม 
/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๔. นิเทศ ติดตามการขยายผลการ
พัฒนาในระดับสถานศึกษา (บูรณา
การงบประมาณกับโครงการนิเทศ 
ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

๕ . โรงเรียนสรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานฯ ส่งสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

- - - - - 

๖. สรุปและจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานฯ เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

รวมงบประมาณ - - - ๒๐.๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
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โครงการ ยกระดบัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนโดยใชก้ลุ่มโรงเรยีนเปน็ฐาน 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางวิพาภรณ์ พุฒิมา   e-mail:  Khuntoon2505@gmail.com 

 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                           : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  เป้าหมาย   1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ประเด็น   2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) (11)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต  
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  )   คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย 
      สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู ้
     อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ    การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  วัยเรียน/วัยรุ่น มคีวามรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วนรู้จักคิดวิเคราะห์  
  รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ 
  ในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
  ตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

  
 

 

ชื่อองคป์ระกอบ :  V03 รูปแบบการเรียนรู ้
ชื่อปจัจยั :          F0302 การเนน้ทักษะความเข้าใจเชิงลึกและความเช่ียวชาญท่ีเกิดกับเด็กและเยาวชนรวมถึง 
                                  ทักษะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่ 3 การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยทุธท์ี่ 3  พัฒนาศักยภาพคนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่  10  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาร้อยละ 3 
                        11  สถานศึกษากลุ่มพื้นท่ีสูง ห่างไกลกันดาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) สูงกว่าปีท่ี 
  ผ่านมา 
                        19   ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ  
  (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาร้อยละ 4 
                        24  สถานศึกษาขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) สูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมาร้อยละ 3 
                        27  ร้อยละ 5 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษา 
 เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลแก่นักเรียน    

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนยอ่ย 

mailto:Khuntoon2505@gmail.com
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                             M2 – M3 
 

1. หลกัการและเหตผุล 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กำหนด 
กอปรกับในปีการศึกษา 2562 ผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนในสังกัด แม้ว่าจะมีค่าเฉล่ียทุกรายการประเมินสูงกว่าระดับประเทศ แต่
เมื่อพิจารณารายละเอียดของผลการทดสอบ ท่ีจำแนกร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษาที่ผ่านมามีจำนวนน้อยมาก ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จำนวน 904 คน คิดเป็นร้อยละ 52.41 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 191 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.07 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 12.52 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จำนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 13.91 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จำนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 60.47 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.79 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.36 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.52  

 

  ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่ม
โรงเรียนเป็นฐาน และดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามบริบทและความต้องการของกลุ่มโรงเรียน 
ขับเคลื่อนการดำเนินการด้วยวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการให้มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3 และพัฒนาผู้เรียนให้มี
คะแนนผลการทดสอบมากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ 3 ด้วยเหตุนี้     
จึงจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผล             

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ให้เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET ผลการทดสอบ NT มากกว่าร้อยละ 50              

ในแต่ละเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3 

3. เปา้หมาย 

 

 เปา้หมายเชงิผลผลติ (Output) 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้

และมีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีผลการทดสอบ (O-NET) เพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้และมีความพร้อมในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) มีผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

3. จำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูเ้พิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3  

4. จำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในแต่ละด้านมากกว่า
ร้อยละ 50 เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3 

 

เปา้หมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)  
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดบริบทโรงเรียนและนักเรียนเป็นฐาน ครูจัดการ
เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา มีทักษะ
ในการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และมีข้อมูลสารสนเทศท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการ ศึกษา ปีการศึกษา 2563     
 

ดัชนชีีว้ดัความสำเร็จ 

เชงิปรมิาณ 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3                  

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 3 

3. จำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนผลการทดสอบ  O-NET 
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 50 เพิม่ข้ึนจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3  

4. จำนวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ในแต่ละด้านมากกว่า
ร้อยละ 50 เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3 

 

เชงิคณุภาพ   
กลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ดำเนินการขับเคล่ือนให้

สถานศึกษาในสังกัดกลุ่ม นำนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีหลักสูตรกำหนด นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงขึ้น และนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 3 มีผลการประเมินความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) สูงขึ้น 

ผลทีค่าดวา่จะเกดิ  

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มโรงเรียน และส่งผลให้นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นจาก             
ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีข้อมูล
สารสนเทศด้านการประเมินท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ 
 1  มกราคม  2564 – 30  กันยายน  2564 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                      : M4 - M5 
 

 
 

กิจกรรม / รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้งบประมาณ  รวมงบ 

ประมาณ ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

กลุม่โรงเรยีนนาหมืน่ 1  
กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสะท้อน 
ผลการทดสอบ O-NET การประเมิน NT  ปีการศึกษา 
2562 สำหรับผู้บริหาร ครูวิชาการโรงเรียน และครู 
ผู้สอน 4 กลุ่มสาระหลักทุกโรงเรียน รวม 25 คน 2 
วัน ใช้งบประมาณเป็นค่าอาหาร  

กิจกรรมที่ 2 จัดค่ายวิชาการ 
จัดค่ายวิชาการให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยจัดเป็นฐานตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 2 วัน รวม 160 คน  

- 7,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 7,000 

กลุม่โรงเรยีนนาหมืน่ 2  
กจิกรรมที ่1 การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อสอบ NT, O-NET และผลการประเมินของแต่ละ
โรงเรียน สำหรับผู้บริหาร และครูวิชาการโรงเรียน 
วางแผนพัฒนายกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑, ๓ และ๖ วิเคราะห์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีต้องพัฒนา
ปรับปรุงเร่งด่วน ใช้งบประมาณสำหรับค่าอาหาร               
ผู้เข้าประชุม  
กจิกรรมที ่2 นิเทศ ติดตาม การนำผลการวิเคราะห์ 
ไปใช้ขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้สู่ห้องเรียน ใช้
งบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้สอยการนิเทศฯ  
กจิกรรมที ่๓ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อยกระดับ
การสอบระดับชาติ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมการนิเทศ ติดตามผลการ
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  

- 
 

8,000 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

8,000 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 

กิจกรรม / รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้งบประมาณ  รวมงบ 

ประมาณ ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

กลุม่โรงเรยีนนานอ้ย 1  
กจิกรรมที ่1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเคราะห์
ข้อสอบ NT, O-NET และผลการประเมินของแต่ละ
โรงเรียน ช้ีแจงทำความเข้าใจ สร้างความตระหนัก
ให้กับผู้บริหาร และครูวิชาการโรงเรียน เพื่อวางแผน 
พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 1,3,6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
วิเคราะหม์าตรฐานตัวช้ีวัด ของแต่ละกลุ่มสาระฯ  
ท่ีต้องพัฒนา ปรับปรุงเร่งด่วน  
กจิกรรมที ่2 นิเทศ ติดตามการนำผลการวิเคราะห์ 
ขับเคล่ือนสู่ห้องเรียน  
กจิกรรมที ่๓ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการยกระดับฯ  
O-NET ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖  

- 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

- - 10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มโรงเรียนนาน้อย 2  
กจิกรรมที ่1: ประชุมสร้างความเข้าใจ/วางแผน            
- ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม  
คนละ 100 บาท จำนวน 1 วัน 
กจิกรรมที ่2: จัดค่ายวิชาการยกระดับผลการประเมิน  
O-NET’63  ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่าง 
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่ายวิชาการ 
กจิกรรมที ่3 : สรุป/รายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการฯ ( ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน) 

- 8,000 - - 8,000 

กลุม่โรงเรยีนนานอ้ย 3  
กจิกรรมที ่1 ประชุมครูวิชาการ ป.1, ป.3,ป.6,  
ม.3 เพื่อวิเคราะห์ผล RT, NT และ O-NET ของ
กลุ่มนาน้อย 3 ถอดบทเรียนความสำเร็จของ
โรงเรียนท่ีได้ผล RT, NT, O-NET อันดับ1 ของกลุ่ม
นาน้อย 3 ช้ีแจงแนวการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ 
เผยแพร่นวัตกรรมของครูผู้สอนโรงเรียน ท่ีได้ผล  
RT, NT, O-NET อันดับ 1 ของกลุ่มนาน้อย 3 
ให้กับครูผู้สอนในกลุ่มได้นำไปใช้สอนนักเรียนช้ัน  
ป.1 ป.3,ป.6 และ ม.3 ของโรงเรียนตนเอง 
(งบประมาณสำหรับค่าอาหาร  /อาหารว่าง ) 

- 8,000 
 
 
 
 
 
 
 

- - 8,000 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 
 

กิจกรรม / รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้งบประมาณ รวมงบ 

ประมาณ ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

กจิกรรมที ่2 ตรวจสอบความพร้อมของนักเรียน 
ช้ัน ป.3 ป.6 ม.3 โดยการจัดสอบ Pre NT, 
Pre O-NET ใช้งบประมาณในการจัดทำเอกสาร 
กจิกรรมที ่3 นิเทศ ติดตาม โดยการนำตัวอย่าง
ข้อสอบปีท่ีผ่านมาไปให้นักเรียนทดลองทำ เพื่อ
ทดสอบองค์ความรู้ของนักเรียน 

     

กลุม่โรงเรยีนภเูพยีง 1  
กจิกรรมที ่1  ประชุมปฏิบัติการผู้บริหาร และครู
วิชาการโรงเรียนกลุ่มภูเพียง 1 จำนวน 13 คน ๆ ละ 
120 บาท เป็นเงิน 1,560 บาท 
กจิกรรมที ่2 ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสอบ NT, 
O-NET ปีท่ีผ่านมา หาจุดด้อย นำไปสู่การพัฒนา 
การเรียนรู้ในช้ันเรียน ใช้งบฯ เป็นค่าใช้สอย ดังนี้ 
ป.3 ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ วิทยากร  
ป.๖ ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ วิทยากร  
ม.3 ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ วิทยากร 
ค่าตอบแทนวิทยากร 3 วัน  
กจิกรรมที ่3 จัดทำแนวข้อสอบตามเนื้อหาของ 
Test blueprint 4 กลุ่มสาระฯ และจัดทำข้อสอบ
เพื่อนำไปทดสอบนักเรียนช้ัน ป. 3, ป. 6 และ ม.๓  
- ค่าเอกสารจัดทำแบบทดสอบ ดังนี้ 

ป.3 จำนวน 60 เล่ม  
ป.6 จำนวน 60  
ม.3 จำนวน 20 เล่ม  

- นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน  

 

- 
 

7,000 

 

 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

7,000 
 
 
 

กลุม่โรงเรยีนภเูพยีง 2  
(งบประมาณเปน็คา่อาหาร และคา่วสัด)ุ 
กจิกรรมที ่1 ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ 
O-NET,NT,RT ปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 คน  
กจิกรรมที ่2 สร้างความตระหนัก รับรู้ร่วมกนั 
วางแผนและค้นหาแนวทางในการพัฒนา โดยการจัด
ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจและวางแผนขับเคล่ือน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                         
จำนวน 20 คน 1 วัน  

- 6,000 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 6,000 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 
 

กิจกรรม / รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้งบประมาณ รวมงบ 

ประมาณ ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

กจิกรรมที ่3 จัดทำนวัตกรรม/คลังข้อสอบ เอกสาร
แนวทางการวิเคราะห์และการออกแบบการสอน 
จัดทำแบบทดสอบสำหรับ นร.ทุกคนในกลุ่มเป้าหมาย  
กจิกรรมที ่4 นิเทศติดตาม ตรวจสอบซ้ำ สะท้อน ผล 
วิเคราะห์ผลและถอดบทเรียน 
 

     

กลุม่โรงเรยีนเวยีงสา 1  
กจิกรรมที ่1: ประชุมสร้างความเข้าใจ/วางแผน            
- ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม  
คนละ 100 บาท เวลา 1 วัน 
กจิกรรมที ่2: จัดค่ายวิชาการยกระดับผลการประเมิน  
O-NET’63  ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่าง  
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่ายวิชาการ 
กจิกรรมที ่3 : สรุป/รายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการฯ ( ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน) 
 

- 9,000 - - 9,000 

กลุม่โรงเรยีนเวยีงสา 2  
กจิกรรมที ่1 ประชุมปฏิบัติการผู้บริหาร และครู
วิชาการโรงเรียน คณะทำงาน (ครูวิชาการกลุ่ม)
ดำเนินการคัดเลือกข้อสอบตามเนื้อหาของ Test 
blueprint 4 กลุ่มสาระฯ และจัดทำข้อสอบเพื่อ
นำไปทดสอบนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ,6  
ม.3   (ใช้งบประมาณเป็นค่าอาหารและค่าวัสดุ)  
กจิกรรมที ่2 ดำเนินการทดสอบและเก็บคะแนน
นำมาวิเคราะห์ผลเพื่อสู่การพัฒนาตามสาระตัวชี้วัด
ตามสาระและนำสู่การปฏิบัติ และนิเทศ ติดตาม  
ใช้งบประมาณเป็นค่าใช้สอย  
 
 

- 
 

17,000 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 17,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่โรงเรยีนเวยีงสา 3  
กจิกรรมที ่๑: การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นโดยใช้ห้องเรียน
เป็นฐานสำหรับครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
จำนวน 30 คน 2 วัน (ค่าอาหาร ค่าตอบแทน  
ค่าวัสดุ) 
 

- 15,000 
 
 
 
 
 
 

- - 15,000 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 
 

กิจกรรม / รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้งบประมาณ รวมงบ 

ประมาณ ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

กจิกรรมที ่2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
แบบทดสอบ NT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สำหรับครูผู้สอนช้ัน ป. 3 จำนวน 30 คน 1 วัน  
(ค่าอาหาร ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ) 
กจิกรรมที ่3: การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตส่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ
สำหรับครู จำนวน 30 คน 1วัน (ค่าอาหาร 
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ) 
กจิกรรมที ่4: การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
แบบทดสอบ O-NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง        
การเรียน สำหรับครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รวม 40 คน 2 วัน  
(ค่าอาหาร ค่าตอบแทน ค่าเอกสาร) 

     

กลุม่โรงเรยีนเวยีงสา 4  
กจิกรรมที ่1 ประชุมครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
เพื่อวิเคราะห ์ผลการทดสอบ RT, NT และ O-NET 
ร่วมวางแผนนำกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สู่ช้ันเรียน 
จำนวน 30 คน 1วัน และนิเทศ ติดตาม  
กจิกรรมที ่2 เข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลการ
ทดสอบ O-NET ช้ัน ป. 6 จำนวน 90 คน จำนวน 
2 วัน (ใช้งบประมาณเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทน  
ค่าวัสดุ) 

- 
 
 

8,000 
 
 
 
 
 
 
 

- - 8,000 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่โรงเรยีนเมอืง 1  
กจิกรรมที ่1 นิเทศ ติดตาม การนำข้อค้นพบจาก 
การวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET, NT ปีการศึกษา 
2562 สู่การพัฒนานักเรียน จำแนกตามรายช้ันท่ีมี
การทดสอบเป็นรายโรง ใช้งบประมาณสำหรับเป็นค่า 
ใช้สอยการนิเทศ ติดตามของคณะ จำนวน 4 คน 4 วัน  
กจิกรรมที ่2 ตรวจสอบความพร้อมของนักเรียน             
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคน
ด้วยการสอบเสมือนจริง Pre O-NET 4 สาระ ป.6 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

- 12,000 
 
 
 
 
 

- - 12,000 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 
 

กิจกรรม / รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้งบประมาณ รวมงบ 

ประมาณ ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

กจิกรรมที ่3 ตรวจสอบความพร้อมของนักเรียน             
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนด้วยการสอบเสมือน
จริง Pre NT 2 ด้าน ใช้งบประมาณ สำหรับเป็นค่า
ถ่ายสำเนาข้อทดสอบ Pre NT 2 ด้าน  
กจิกรรมที ่4 การประชุมครูช้ัน ป. 3 ป.6 และ ม. 3 
วิเคราะห์ผล Pre O-NET, Pre NT นำข้อค้นพบ  
จากผลสอบ Pre O-NET, Pre NT สู่ห้องเรียน เพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนให้พร้อมในการสอบ O-NET, 
NT ต่อไป ใช้งบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่าง สำหรับการประชุม 

     

กลุม่โรงเรยีนเมอืง 2  
กจิกรรมที ่1: ประชุมสร้างความเข้าใจ/วางแผน 
การทำงาน ใช้งบประมาณ 2,000 บาท (ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องด่ืม 20 คน  
กจิกรรมที ่2: จัดค่ายวิชาการยกระดับผลการทดสอบ 
O-NET’63 สำหรับนักเรียนช้ัน ป.6 จำนวน 55 
คน ม.3 จำนวน 18 คน ครูวิชาการ  
20 คน รวม 4 วัน   ใช้งบประมาณเป็นค่าอาหาร 
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ   

- 13,000 - - 13,000 

กลุม่โรงเรยีนเมอืง 3  
กจิกรรมที ่1 การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานและ
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ NT ป.3, 
O-NET  ป. 6, และ ม.3 กลุ่มโรงเรียนเมือง3 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องด่ืม 
สำหรับผู้บริหาร และครูผู้สอนระดับช้ัน ป.3 ป.6  
ม.3 โรงเรียนละ 4 คน จำนวน 10 โรง รวมทั้งส้ิน 
40 คน  
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 40 เล่ม  

- 11,000 - - 
 
 

11,000 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 

กิจกรรม / รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้งบประมาณ  รวมงบ 

ประมาณ ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

กลุม่โรงเรยีนเมอืง 3  
กจิกรรมที ่๒ การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา และแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับสถานศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องด่ืม 
สำหรับผู้บริหาร และครูผู้สอนระดับช้ัน ป.3 ป.6 
และ ม.3 โรงเรียนละ 4 คน 10 โรง รวม 40 คน  
กจิกรรมที ่ 3  การนิเทศ ติดตาม การดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผน การจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดท่ีได้จากการวิเคราะห ์

- ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ  
4 คน จำนวน 5 วัน  

กจิกรรมที ่4 วิเคราะห์ผลการดำเนินการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Focus Group) 
กลุ่มโรงเรียนเมือง 3 ใช้งบประมาณเป็นค่าอาหาร 
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
กจิกรรมที ่5 การจดัคา่ยวิชาการ  
การจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการทดสอบ ใช้งบประมาณเป็นค่าอาหาร ค่าวัสดุ 
กจิกรรมที ่6 การนิเทศ ติดตาม 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียม
ความพร้อมในการทดสอบก่อนการสอบจริง  
กจิกรรมที ่7 ประชมุสรปุผลการดำเนนิงาน               
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ                 
และวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

     

กลุม่โรงเรยีนบา้นหลวง  
กจิกรรมที ่1 อบรมปฏิบัติการวิเคราะห์และสะท้อน
ผลการทดสอบ O-NET ผลประเมิน NT ปีการศึกษา 
2562 สำหรับผู้บริหาร ครูวิชาการและครูผู้สอน   
4 กลุ่ม สาระฯ รวม 28 คน 1 วัน ใช้งบประมาณเป็น
ค่าอาหาร  
 

- 
 
 

7,000 
 
 
 
 

 

- - 7,000 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 

กิจกรรม / รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้งบประมาณ  รวมงบ 

ประมาณ ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

กลุม่โรงเรยีนบา้นหลวง  
กจิกรรมที ่2  
จัดค่ายวิชาการให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยจัดเป็นฐานตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 2 วัน รวม 170 คน  
ใช้งบประมาณเป็นค่าอาหาร ค่าวัสดุ 

     

กลุม่โรงเรยีนสนัตสิขุ  
กจิกรรมที ่1: ประชุมสร้างความเข้าใจ/วางแผน             
ใช้งบประมาณเป็นค่าอาหาร ค่าวัสดุ        

- 11,000 - - 11,000 

กจิกรรมที ่2: จัดค่ายวิชาการยกระดับผลการประเมิน  
O-NET’63  (ค่าอาหาร ค่าวัสดุ) 

     

กจิกรรมที ่3 : สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน            
ตามโครงการฯ ( ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน) 

     

กลุม่โรงเรยีนแมจ่รมิ  
กจิกรรมที ่1 : ประชุมสร้างความเข้าใจ/วางแผน 
การทำงาน ใช้งบประมาณเป็นค่าอาหาร  

- 13,000 - - 13,000 

กจิกรรมที ่2: จัดค่ายวิชาการยกระดับ O-NET’63 
(นร.ป.6=161 คน, นร. ม.3 =62 คน ผอ.รร./ครู
วิชาการ=26 คน) เวลา 3 วัน ใช้งบประมาณเป็น
ค่าอาหาร ค่าวัสดุ 

     

กจิกรรมยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบั เขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานา่น เขต 1       
(คา่อาหาร และคา่วสัด)ุ 
กจิกรรมที ่1 การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผล 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET, NT) 
ปีการศึกษา 2563  
กจิกรรมที ่2 สะท้อนผลการทดสอบ สรุปข้อค้นพบ
จากผลการทดสอบ รายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใช้
งบประมาณเป็นค่าวัสดุ ค่าจัดทำเอกสารรายงาน 
กจิกรรมที ่3 มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชู
เกียรติ โรงเรียนท่ีประสบผลสำเร็จจากการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- - 30,000 - 30,000 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

โครงการ  พฒันาประสทิธภิาพระบบประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามกฎกระทรวง 
            การประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 เพือ่รองรบัการประเมนิคณุภาพภายนอก 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายไชยยศ คำสังวาล       นางนรากร เพ็งผ่อง     นางดวงตา ลำลึก 
                                     นางสาวกัญญ์ชิสา พงศ์พัฒนโภคิน                        
ผู้ประสานงานโครงการ          นางนรากร  เพ็งผ่อง                                                                             
โทรศัพท์/โทรสาร    089 – 9993435   E-mailyotksw399@gmail.com 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                             M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
เปา้หมาย    คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเดน็  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (12)  การพัฒนาการเรียนรู ้
เป้าหมายระดับประเด็น  (Y2)   คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ี 
  จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ี 
  จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 
 
  

ชื่อองคป์ระกอบ : V01  หลักสูตรการจัดการศึกษา 
ชื่อปจัจยั :          F0106 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยทุธท์ี่ 3   พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่  28  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใน สพป.น่าน เขต 1 มีผลการประเมินตนเองในแต่ละ 
                              มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                          : M2 – M3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ     
๖ ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับแผนการศึกษาแหง่ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

เพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทย โดยมีกรอบและทิศทางการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ทั้งนี้แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” โดยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ข้อ ๑.๔ เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา โดยมี
เป้าหมายและตัวชี้วัดข้อ ๒.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย ลงวันท่ี 
๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด 
ส่งเสริมให้สถานศึกษาปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม
สถานศึกษาตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามท่ี
กำหนดในกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อย่างน้อย 
1 ครั้ง ในทุก 5 ปี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบกลไก    
การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการในสถานศึกษา อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ครบองค์ประกอบและมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ขึ้น ทั้งนี้  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ครบ
องค์ประกอบ เกิดผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากองค์กรภายนอกต่อไป 

2. วัตถปุระสงค ์
      ๑.  เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  เป็นระบบ ครบองค์ประกอบ ตามกฎกระทรวงการประกนั
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ๒. เพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษารองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการซักซ้อมการ
ประเมินให้แก่สถานศึกษา (Mock Assessment) 
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           ๓.  เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัด ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 

3. เปา้หมาย 
  

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
       โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ทุกโรง จำนวน ๑๗๑ โรง   มีผล
การประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป และมี
คุณภาพพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากองค์กรภายนอก 

 

   เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกโรง 
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งเป็นระบบ 
ครบองค์ประกอบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

ดัชนชีีว้ดัความสำเร็จ 
 เชงิปรมิาณ  
  ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

 ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นไป   

  ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษา ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เชงิคณุภาพ   
  ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
  ๓. สถานศึกษามีคุณภาพ ได้รับการรับรองคุณภาพจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

ผลทีค่าดวา่จะเกดิ  
สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ มีระบบกลไกการขับเคล่ือน 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์  
  ครู และบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 
 

ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ     
  1  มกราคม  2564 ถึง 30 กันยายน 2564 
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สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                       : M4 - M5 
 

กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 
๑ 

ไตรมาสที่ 
๒ 

ไตรมาสที่ 
๓ 

ไตรมาสที่ 
๔ 

กจิกรรมที ่1 :  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
(Focus  Group) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และการเตรียมความพร้อม
สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ด้วยการซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment)  
๑.๑  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม 
สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 
330 คน คนละ 110 บาท เป็นเงิน 36,300 บาท 
1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมฯ จำนวน  
330 ชุด ๆ ละ ๖0 บาท  เป็นเงิน 1๙,๘00 บาท 
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรประจำกลุ่ม จำนวน 10 คน 
คนละ 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 300 บาท  
เป็นเงิน 9,000 บาท 

- - 65,100 - 65,100 

กจิกรรมที ่๒ การนิเทศ  ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ    
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และในการรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
๒.๑ ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการนิเทศ  ติดตาม ให้
ความช่วยเหลือ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และในการรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก จำนวน 4 คณะ คณะละ 5 คน คน
ละ 120 บาท /วัน ระยะเวลา 4 รวมเป็นเงิน  
9,600 บาท 

- - 5,000 4,600 9,6๐๐ 

กจิกรรมที ่3 การสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
3.1 ค่าจัดทำเอกสารสรุปรายงานผลการดำเนิน
โครงการ จำนวน  20 เล่ม เล่มละ 100 บาท  
เป็นเงิน 2,000 บาท 

- - - 2,000 2,000 

กจิกรรมที ่๓ วัสดุดำเนินการโครงการ                      
(สรุป รายงานและเผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพการศึกษา) 

- 3,300 - -- 3,3๐๐ 

รวมงบประมาณ - 3,300 70,100 6,600 80,000 
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โครงการ  พฒันาการประเมนิพฒันาการเดก็ปฐมวยั ชว่งอาย ุ3-5 ป ีตามมาตรฐานหลกัสูตร 
             การศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2563 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายจักรวรรด์ิ  ญาณกรสกุล  
โทรศัพท์/โทรสาร   095-6753020    E-mail   krooting@ednan1.go.th 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                          : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
เปา้หมาย     คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเดน็        การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (11)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)    คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย 
    สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21  
    รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ     การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัยสามารถเข้าถงึบริการท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 

 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ :  V02 การเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย 
ชื่อปจัจยั :          F0202 พฒันาการของเด็กปฐมวัย 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
 

จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบาย 3  การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยทุธท์ี่  3   พฒันาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่  8   ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
     สติปัญญา และพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
                       27   ร้อยละ 5 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษา 
                        เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลแก่นักเรียน    
                       29   ร้อยละ100ของสถานศึกษา (ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา) สามารถพัฒนา 
            หลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ี 
            หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล)    
 
 
 
          

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:krooting@ednan1.go.th


61 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                           : M2 – M3 
 

1) หลกัการและเหตผุล 
 

  การพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการและเกิดการเรียนรู้ตามจุดหมายของหลักสูตรด้วยวิธีการประเมินตาม
สภาพจริงท่ีสะท้อนถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ท่ีแท้จริงของเด็ก ซึ่งครอบครัว สถานศึกษาและชุมชน ต้องมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพชีวิตไปสู ่คว ามเป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย              
 

            นโยบายของรัฐและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บนพื้นฐานของความรู้ความ
เข้าใจ ในแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเป็นองค์รวม และสมดุล ครบทุกด้าน ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย  
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เห็นความจำเป็นในการพัฒนาเครื ่องมือ
ประเมินพัฒนาการท่ีมีคุณภาพ  จึงจัดทำโครงการพัฒนาการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยนี้ขึ้นมา 

2) วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 3-5 ปี ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้อย่างถูกต้อง 
   2. เพื่อให้นักเรียนปฐมวัยได้รับการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับพัฒนาการตามช่วงวัย 

 

3) เป้าหมาย 
          เป้าหมายเชงิผลผลติ  (Output)               

     นักเรียนระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาล 1-3 ทุกคน 
 

          เป้าหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome) 
                    นักเรียนระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาล 3 มีผลการประเมินพัฒนาการทุกด้านอยู่ในระดับดี ร้อยละ 100 

ผลสมัฤทธิข์องโครงการตอ่การปิดชอ่งวา่งของเป้าหมาย (project's contribution to target gap) 
 

  นักเรียนระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาล 1-3 ได้รับการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา อย่างสมวัย 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

- เชิงปริมาณ   ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีและใช้เครื่องมือประเมินในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคน 
                นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการประเมินพฒันาการท้ัง 4 ด้าน สมวัย 

- เชิงคุณภาพ  เด็กปฐมวัย ช้ันอนุบาล 1-3 ทุกคนได้รับการประเมินพัฒนาการอย่างถูกต้อง 

                ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

ผลทีค่าดวา่จะเกดิ  
   โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนอย่างเหมาะสมตามความสามารถและมีเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการท่ีมี
คุณภาพ ทำให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการประเมินท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงวัย 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์
  1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาล 1-3 ทุกคน ในปีการศึกษา 2563 
                     2. นักเรียนระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาล 1-3 ทุกคน ในปีการศึกษา 2563 

ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 1  มกราคม  2564 – 30  กันยายน  2564          

 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                       : M4 - M5 
 

กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 

กจิกรรมที ่1 : วเิคราะหข์อ้มลู 
       ประชุมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการ
ขับเคล่ือนส่งเสริมการพัฒนา เพื่อนำข้อมูลมา
จัดทำโครงการ 
        1. แต่งต้ังคณะทำงาน 
        2. จัดทำร่างโครงการเสนอผู้เช่ียวชาญ 
ตรวจสอบความสอดคล้องกับนโยบายแต่ละ
ระดับ 
        3. จัดทำโครงการฉบับสมบูรณ์เพื่อ
เสนอของบประมาณ 

- 

 

 

 

 

 

- - - - 

กจิกรรมที ่2 : การดำเนนิการ 
      1. การพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ ระดับปฐมวัย 
        - จัดทำคู่มือการประเมินพัฒนาการฯ
เด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
        - จัดทำแบบบันทึกการประเมิน
พัฒนาการฯ เด็กปฐมวัย 
      2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
         - ผู้เช่ียวชาญด้านปฐมวัย จำนวน  
5 ท่าน เพื่อหาข้อบกพร่อง ความสมบูรณ์ 
ความสอดคล้องและความเหมาะสมของคู่มือ
และแบบบันทึก 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 

         - นำข้อมูลท่ีได้จากผู้เช่ียวชาญมา
ปรับปรุงก่อนทำการทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
         - ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน    
10 โรงเรียน เพื่อหาความสมบูรณ์และ 
ความเหมาะสมกับบริบทชุมชน 
         - นำข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างมาหา       
ค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
      3. การเผยแพร่ 
         - นำเครื่องมือท่ีผ่านการหาค่า
ประสิทธิภาพมาจัดทำรูปเล่ม จำนวน  
140 ชุด สำหรับโรงเรียนท่ีเปิดสอนระดับ
ปฐมวัยในสังกัด  
         - ช้ีแจงการใช้เครื่องมือผ่านระบบ 
คอนเฟอเรนช์ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

30,000 

กจิกรรมที ่3 :  การนิเทศ ติดตาม การใช้
เครื่องมือประเมินพัฒนาการฯ  
     1. จัดทำคู่มือการนิเทศ ติดตามการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี 
     2. ประชุมช้ีแจงศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม
โรงเรียน เพื่อนิเทศ ติดตาม ตามคู่มือการ
นิเทศ 
     3. ดำเนินการนิเทศ ตามระยะเวลาท่ี
กำหนด 

- - - 

 

 

 

 

 

- - 

กจิกรรมที ่4 : ขัน้ปรบัปรงุพฒันา (Act) 
       ๔.๑ จัดทำรายงานผลการดำเนินการ  
ตามโครงการฯ และจัดทำบทสรุปสำหรับ
ผู้บริหารระดับเขตพื้นท่ี ระดับโรงเรียน และ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกช่องทาง
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ                

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

รวมงบประมาณ - 35,000 - - 35,000 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

โครงการ  เสรมิสร้างสมรรถนะครใูนดา้นการจดัการเรยีนรูบ้รูณาการวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ 
            สะเตม็ศกึษาเพือ่พฒันานกัเรยีนให้มทีกัษะเชงิสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรมและขบัเคลือ่น 
            การจดัการเรยีนรูว้ทิยาการคำนวณ (Computing science) 
 

หน่วยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวัชรพงค์  โนทะนะ        นายปิยะ  จะเฮิง 
โทรศัพท์/โทรสาร   นายวัชรพงค์  โนทะนะ   0895616405 E-mail: watch241@gmail.com 
    นายปิยะ  จะเฮิง  0918541596 E-mail piya@esdc.go.th 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                          : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
เปา้หมาย     คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเดน็        ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (12) การพฒันาการเรยีนรู ้
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจำเป็นของ 
 โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับ 
 ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รบัการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ี 
 จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 
  
  
ช่ือองค์ประกอบ  V02  ผู้สอน (ครู อาจารย์) 
ช่ือปัจจัย F0201 ผู้สอนยุคใหม่ท่ีมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอบสนองต่อความต้องการ 
              ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ)     
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 ( พ.ศ. 2564-2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยทุธท์ี่ 3  พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่  7     ร้อยละ 100 ของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์สามารถ 
  นำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้ 
 12  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการส่งเสริมพัฒนาตาม 
  ความถนัดและความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา ศิลปะ  
  และเทคโนโลยี ฯลฯ 
 
 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:watch241@gmail.com
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 17  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน 
  ศตวรรษท่ี 21 (3R8c)25  25  จำนวนสถานศึกษาท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ 
  พัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย  
  2 โรงเรียน 
 27  ร้อยละ 5 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด 
  การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลแก่นักเรียน    

 36  ร้อยละ 100 ของครูในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology และนำ  
  Technology ไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 38  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีพัฒนา Digital Platform เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ 
  เรียนรู ้

 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                           : M2 – M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 

 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไทยเพื่อก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) โดยมีเป้าหมายในการปรับเปล่ียนโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม ซึ่งปัจจัยพื้นฐานท่ีจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนานวัตกรรมคือปัจจัยด้านการศึกษา 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนจึงเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในประเทศโดยเฉพาะบุคลากรทางด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะสูงขึ้นตามไปด้วย 
ทั้งนี้เพราะการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติขึ้นอยู่กับสมรรถนะของครูผู้สอน
เป็นสำคัญเพราะพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูจะเกี่ยวพันกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยตรง 

 

  ในการศึกษายุค 4.0 เป็นการศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรม และให้ความสำคัญกับการ
ส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะนำประเทศ
ไปสู่การพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 แต่สภาพการสอนในปัจจุบันยังคงเป็นการสอนท่ีถ่ายทอดความรู้จาก
ครูสู่ผู้เรียน ขาดการสอนให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้เรียนไม่สามารถนำเอาความรู้ไป
ปฏิบัติได้ซึ่งเกิดจากการจัดการเรียนรู้ท่ีขาดความเช่ือมโยงกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ครูในยุคการศึกษา 4.0 ต้องจัดให้มีบรรยากาศช้ันเรียนในรูปแบบการสอนท่ีมีเป้าหมายหลักคือต้องให้
สร้างผลผลิตให้มากที่สุด ให้ความสำคัญกับผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และพัฒนาเป็นผลงานที่มีคุณภาพโดยเฉพาะ
ผลงานในเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม บทสรุปของงานวิจัยจากสภาการศึกษาพบว่าสิ่งหนึ่งที่คนไทยต้องเรียนรู้
คือ ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ดังนั้น  
จึงกล่าวได้ว่าการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมภาพจึงเป็นส่ิงท่ีจำเป็นท่ีจะต้องเร่งให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
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ผลจากการดำเนินงานตามโครงการสร้างชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนในโรงเรียนขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ใน
แนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พบว่าครูส่วนใหญ่   
ไม่สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ต่อยอดไปสู่
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนได้ ดังนั้นการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ในการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมจึงเป็นแนวทางการพัฒนาครูที่ควรได้รับการดำเนินการ รวมถึง
การนิเทศติดตาม หนุนเสริมเติมพลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อท่ีจะช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของ
การศึกษา 4.0 ได้ 
 

2. วัตถปุระสงค ์
 1. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สะเต็มศึกษาและวิทยาการคำนวณ 
 2. ครูผู้สอนมีทักษะในการจัดการเรียนรู้การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สะเต็มศึกษาและ
วิทยาการคำนวณ 

3. ครูผู้สอนมีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา  
และวิทยาการคำนวณ 

4. เพื่อนิเทศติดตามและให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้แก่ครูผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ 
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สะเต็มศึกษา วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
  

3. เปา้หมาย 
        เปา้หมายเชงิผลผลติ (Output)  

    ครูผู้สอนจำนวน 60 คน สามารถจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา 
เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม และครูผู้สอนจำนวน 150 สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  
     

                เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
    นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  มีทักษะเชิงสร้างสรรค์และ 

นวัตกรรม และมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และความสามารถด้านวิทยาการ
คำนวณ การออกแบบเทคโนโลยี  
 

                ผลสมัฤทธิข์องโครงการตอ่การปิดชอ่งวา่งของเป้าหมาย (project's contribution to target gap) 
ครูผู้สอนมีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา  

เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ผู้เรียนมีทักษะเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สามารถสร้างผลผลิตชิ้นงานท่ี
ตอบสนองการศึกษา 4.0 ได้ และมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหาและความสามารถ
ด้านวิทยาการคำนวณ การออกแบบเทคโนโลยี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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         ดชันชีีว้ดัความสำเรจ็ 

 

เชงิปรมิาณ    
1. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ ร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู ้

บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม และการจัดการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณ และได้รับการนิเทศติดตาม 
    2. นักเรียนในโรงเรียนท่ีครูผู้สอนผ่านการพัฒนามีทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และมีทักษะ 

 

        เชงิคุณภาพ   
          1. ครูผู้สอนท่ีผ่านการพัฒนาสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
        2. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลผลิตช้ินงาน สร้างสรรค์และนวัตกรรมและนำไปใช้ได้ 
 

 ผลทีค่าดวา่จะเกดิ  
1. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา 

เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม วิทยาการคำนวณ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
    2.  นักเรียนมีทักษะท่ีจำเป็นท่ีเน้นการพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital Literacy สำหรับ
ผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา พัฒนาการดีข้ึน 

2. มีผลผลิตช้ินงานนวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของนกัเรียน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

 กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์
  1.  นักเรียนมีทักษะเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สามารถสร้างสรรค์ผลผลิตช้ินงานท่ีเป็นการ
แก้ปัญหาและสร้างผลผลิตช้ินงานตอบสนองความต้องการได้  
  2.  ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
  3.  โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

 

4. ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ 
 1  เมษายน  2564 – 30  กันยายน  2564 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                       : M4 - M5 
 

 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้งบประมาณ รวม 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาส
ท่ี4 

กจิกรรมที ่1 เสรมิสรา้งสมรรถนะครดู้าน
การจดัการเรยีนรูเ้ชงิสรา้งสรรคแ์ละ
นวตักรรม 
1: การประเมินสมรรถนะครูด้านการจัดการ
เรียนรู ้
1.1 การสร้างเครื่องมือในการประเมินการ

จัดการเรียนรู้ 
1.2 การประเมินการจัดการเรียนรู้ด้วยการ

ประเมินผ่านระบบออนไลน ์

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- - 
 
 
 
 
 

2: กระบวนการพฒันาการจัดการเรียนรู ้
2.1 การปฏิบัติการออกแบบและเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเชิง
สร้างสรรค์และนวัตกรรมจำนวน 60 คน
ระยะเวลา 2 วัน 
- ค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุม (110 บาท x 
60 คน x 2 วัน)  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 14,400 บาท  
(ชม.ละ 1,200 บาทจำนวน 12 ชม.) 
- ค่าท่ีพักและพาหนะเดินทางวิทยากร 
5,000 บาท  
- ค่าวัสดุ เอกสารประกอบการพัฒนา  

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

13,200 
 

14,400 
 

5,000 
6,000 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

13,200 
 

14,400 
 

5,000 
6,000 

3: การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

- - - - - 

4: การติดตามผลการจัดการเรียนรู้ 
- การลงพื้นท่ีนิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอน สังเกตการสอนและสะท้อนผลหลัง
การสอนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 18 คน  
- ค่าเบ้ียเล้ียงนิเทศติดตามคณะทำงาน
จำนวน 5 คน คนละ 120 บาท ระยะเวลา 
5 วัน = 3,000 บาท 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

3,000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้งบประมาณ รวม 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาส
ท่ี4 

5: การสะท้อนผลและถอดบทเรียนการ
จัดการเรียนรู้ ระยะเวลา 1 วัน  60 คน  
- ค่าอาหาร อาหารว่าง (60 x 110) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

6,600 

 
 

6,600 
รวมกจิกรรมที่ 1 - - 41,600 6,600 47,200 

กิจกรรมที ่ 2 การขับเคลื ่อนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
1: กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ  
     1.1 ประชุมเตรียมความพร้อมและวาง
แผนการขับเคลื่อน/จัดเตรียมเอกสารคู่มือ
การขับเคลื่อน/สื่อ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู ้วิทยาการคำนวณ ของ
โรงเรียนในสังกัด พัฒนาคณะนิเทศ กำกับ 
ติดตามการขับเคลื ่อนการจัดการเร ียนรู้
ว ิทยาการคำนวณของโรงเรียนในสังกัด 
สพป.น่าน เขต 1 
     1.2 การเผยแพร ่ เอกสารค ู ่ม ือการ
ขับเคลื่อน/สื่อ/กิจกรรมการขับเคลื่อนการ
จ ั ดก าร เ ร ี ยน ร ู ้ ว ิ ทย าก ารคำนวณ ใน
สถานศึกษาทางออนไลน์ 
     1.3 การสร้างเครือข่ายการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณในสังกัด ผ่านระบบ          
อินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 

 
 
 

- 
 
 
- 

 
 
 

 
- 

 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 

     1.4 นิเทศ กำกับ ติดตามจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณทุกโรงเรียน และโรงเรยีน
ที ่ได ้ร ับจัดสรรสื ่อพ ัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา จำนวน 15 โรง และโรงเรียน
ในโครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้
เกมเป็นฐานGame-Based Learning (GBL) 
จำนวน 2 โรงได้แก่ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 

 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้งบประมาณ รวม 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาส
ท่ี4 

        - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะนิเทศ ติดตามการ
ขับเคลื ่อนการจัดการเร ียนร ู ้ว ิทยาการ
คำนวณในสถานศึกษา จำนวน 22 คน คน
ละ 120 บาท  3 วัน 
        - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการนิเทศ กำกับ 
ติดตามการขับเคลื ่อนการจัดการเร ียนรู้
วิทยาการคำนวณในสถานศึกษา 

 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
- 

 

 
7,920 

 
 
- 

 
- 
 

 
- 

 
7,920 

 
 
- 
 

     1.6 การประกาศเกียรติคุณโรงเรียน
ต้นแบบการขับเคลื ่อนการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณในสถานศึกษา (อำเภอละ 
1 โรง) 
    1.7 การจ ั ดแสดงผลงานและการ
ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และระดับ
ก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 
จำนวน15โรงและโรงเร ียนในโครงการ
พัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน 
Game-Based Learning (GBL) 2 โรงเรียน 

- 
 
 
 
- 
 

 

- 
 
 
 

- 

 

- 
 
 
 

- 

 

1,880 
 
 
 

- 

 

1,880 
 
 
 

- 

 

2: ประเมินผลการนิเทศฯ 
    2.1 เสนอรายงานผลการนิเทศ กำกับ 
ติดตามการขับเคลื ่อนการจัดการเร ียนรู้
วิทยาการคำนวณในสถานศึกษา 
    2.2 นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ
ต่อผู้บังคับบัญชาและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
- 
 
 
- 

 

 
- 
 
 
- 

 

 
- 
 
 
- 

 

 
2,000 

 
 
- 

 

 
2,000 

 
 
- 

รวมกจิกรรมที่ 2 - - 7,920 3,880 11,800 
รวมงบประมาณทัง้ 2 กิจกรรม - - 49,520 10,480 60,000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 

โครงการ สง่เสรมิและพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะการคดิคำนวณสำหรบัครู 
            ผูส้อนคณิตศาสตร ์

หนว่ยงาน  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางชุลีกร  เชียงปะละ   
โทรศัพท์/โทรสาร       083-0083668    E-mail :  nat_chulee@hotmail.com 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                          : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เปา้หมาย        คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเดน็                ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (12)  การพัฒนาการเรียนรู ้
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะจำเป็นของ 
 โลกศตวรรษท่ี 21 สามารในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับ 
 ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 
  ท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ  V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์)  
ชื่อปจัจยั  F0201 ผู้สอนยุคใหม่ท่ีมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอบสนองต่อความต้องการ 
                                   ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยทุธท์ี่ 3    พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที ่ 17    ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน 
  ศตวรรษท่ี 21 (3R8c) 

 19   ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ 
  (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาร้อยละ 4 

 27   ร้อยละ 5 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด 
  การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลแก่นักเรียน    
 
 
 
 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

สว่นที ่2 สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ 
 

1. หลกัการและเหตผุล 
 

         ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความสนใจ ความถนัดที่หลากหลาย อาทิ ตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬา และการเคล่ือนไหวของร่างกายซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและ
ปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือ 
รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการปฏิรูปการเรียนรู้ปรับเปลี ่ยน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนท่ีเอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21  ซึ่งการศึกษาและการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคน  

 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิสัยทัศน์ คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคม
อนาคตท่ียั่งยืน ซึ่งสอคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนท่ีหลากหลายในระดับต่าง ๆ ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษา
ภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการพัฒนา 
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ให้สามารถ    
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ท้ังความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะ    
ท่ีพึงประสงค์ 
  

        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในสังกัดท้ังหมด 168 โรง มีผลคะแนนเฉล่ียความสามารถ
ด้านคำนวณร้อยละ 47.24 และปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดท้ังหมด 167 โรง มผีลคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ 45.43 จึงตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรด้านทักษะการคิดเลขเป็นในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งเป็นพื้นฐานทักษะ การคิดคำนวณ
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าวจำเป็นต้องพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ทักษะการคิดคำนวณสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 และสามารถสร้างเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความเป็นกลาง 
สำหรับใช้ในการประเมินความสามารถด้านคิดเลขเป็น และการคิดคำนวณของนักเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลสมรรถนะของ
ผู้เรียนใช้สำหรับรายงานตัวช้ีวัดความสำเร็จ ด้านการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 1  ตัวชี้วัดท่ี 17 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(3R8c)  ตัวชี้วัดท่ี 19 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) 
ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมาร้อยละ 4 และตัวช้ีวัดท่ี 27 ร้อยละ 5 ของสถานศึกษา
ท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลแก่นักเรียน 
 
 
 

 



73 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          2.1gเพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ทักษะการคิด
คำนวณ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
          2.2gเพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทักษะการคิดคำนวณแบบเวทคณิต 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
          2.3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
และยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2562  
 

3. เปา้หมาย 
 

        3.1 เปา้หมายเชงิผลผลติ (Output) 
                - ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
 

        3.2 เปา้หมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome) 
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ในสังกัดมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ด้านคณิตศาสตร์

เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3  
- นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80 
 

3.3 ผลสมัฤทธิข์องโครงการตอ่การปดิชอ่งวา่งของเป้าหมาย 
     ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับ

การพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ 
 

3.4 ดชันชีีว้ัดความสำเรจ็           
เชงิปรมิาณ 

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 โรงเรียนในสังกัด    
รวม 148 โรง จำนวน 444 คน ได้รับการพัฒนา                                           

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนในสังกัด รวม 148 โรง จำนวน 148 คน ได้รับการพัฒนาเทคนิคการคิดคำนวณแบบเวทคณิต 

เชงิคณุภาพ 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถ

ด้านการคิดคำนวณ คิดเป็นร้อยละ 100    
                          

3.5 ผลที่คาดวา่จะเกดิ 
3.5.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษา    

ปีท่ี 3 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ     
สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 

3.5.2 พัฒนานักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ให้ม ีผลการประเมินคุณภาพผู ้เร ียน (NT)             
ด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

3.6 กลุม่เปา้หมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน์ 
3.6.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
3.6.2 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

 

4. ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ 
  1   เมษายน  2564 -  30  กันยายน  2564 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                       : M4 - M5 
 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้งบประมาณ 

รวม
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 
กจิกรรม  พฒันาทักษะการคิดคำนวณ
แบบเวทคณิตสำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน 
ในสังกัด จำนวน 148 คน 
   1.1 ค่าอาหารว่างสำหรับการประชุม
คณะทำงาน จำนวน 22 คน  30 บาท  
   1.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
สำหรับผู้เข้าอบรมและทีมงาน จำนวน 
170 คน x 110 บาท x 2 วัน  
   1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 
         - วิทยากรบรรยาย จำนวน  2 คน 
คนละ 4 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 1,200 บาท  
         - วิทยากรประจำกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
จำนวน 5 คน คนละ 8 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 
300 บาท  
    1.4 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับฝึกปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

660 
 
37,400 

 
 

21,600 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

660 
 

37,400 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

กจิกรรม  นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน   

- - - - - 

กจิกรรม รายงานผลการดำเนินงาน 
   4.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจัดทำ
รูปเล่มรายงาน 
   4.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์และกระดาษจัดทำ
เกียรติบัตร 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
3,000 

 
1,340 

 
- 
 
- 

 
3,000 

 
1,340 

รวมงบประมาณ - - 69,000 - 69,000 
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โครงการ พฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนรูภ้าษาไทย 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายชาติชาย ทนะขว้าง 
โทรศัพท์/โทรสาร   086-7305492   E-mail chatchai1@esdc.go.th 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                           : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เปา้หมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเดน็   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจำเป็นของโลก 
  ศตวรรษท่ี 21  สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว ส่ือสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น 
  ได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ 
  ทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
 
 

ชื่อองค์ประกอบ : V02  ผู้สอน (ครู/อาจารย์)  
ชื่อปัจจัย :        F0201 ผู้สอนยุคใหม่ท่ีมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอบสนองต่อความต้องการ 
                              ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่  3   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยทุธท์ี่  3   พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่  18  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและอ่านออกเขียนได้ และผ่านการประเมิน 
  สมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) (ประถมศึกษาปีท่ี 1  
  อ่านออกเขียนได้  (RT) , ประถมศึกษาปีท่ี 2-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง) 

 27   ร้อยละ 5 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด 
  การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลแก่นักเรียน    

 
 
 
 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                           : M2 – M3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั ่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                   
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรยีนรู้
และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและ
นโยบายรัฐบาล ท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
 

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะ
ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ สู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 

เพื่อให้การดำเนินงานจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติที ่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนตามเจตนารมณ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีจุดเน้นในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจน
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น  

 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ พิจารณาเห็นว่าวิธีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จได้ต้องปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนท่ี
กระตุ้นให้นักเรียนสนใจ ใคร่เรียนรู้ รวมไปถึงการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของ
นักเรียนและตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร จึงจัดทำโครงการการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาต่อไป   

 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยท่ีสอดคล้องกับทักษะ                     

ในศตวรรษท่ี 21 เกี่ยวกับ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้) 
2. เพื่อให้ครูผู้สอนพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านภาษาไทยสู่การแข่งขันทักษะวิชาการ 
3. เพื่อยกระดับผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (RT, NT, O-NET) วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 3 ขึ้นไป จากปีการศึกษา 2562 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

3. เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับ Reading 

(อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้) 
2. ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านภาษาไทยสู่การแข่งขันทักษะวิชาการ 
3. ผู้เรียนมีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (RT, NT, O-NET) วิชาภาษาไทยค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 

3 ขึ้นไปจากปีการศึกษา 2562 
• เปา้หมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome) 
1. ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในวิชาภาษาไทยท่ีสอดคล้อง                     

กับทักษะในศตวรรษท่ี 21 เกี่ยวกับ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้) 
2. ครูผู้สอนมีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษาไทยให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการแสดง

ความสามารถทางด้านภาษาไทยในการแข่งขันทักษะวิชาการ 
3. ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้มีสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ส่ือสารและทำงาน 

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap) 
1. การนิเทศ กำกับ ติดตามห้องเรียนภาษาไทยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบจัดส่งรายงานการนิเทศ                           

ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
2. ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดทำตารางกำหนดการตามสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
3. ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการบริหารจัดการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบตามกำหนดการของนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
4. การจัดสรรงบประมาณตามท่ีเสนอเพื่อให้ดำเนินงานกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

 

• ดัชนชีีว้ดัความสำเร็จ 
- เชงิปรมิาณ    

1. ครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
จำนวน 171 คน มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับ 
Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้) 

2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาไทยสู่การแข่งขันทักษะวิชาการ 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ทุกคนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่องและมีสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ทุกคน 
4. ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (RT, NT, O-NET) วิชาภาษาไทย มีค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 3  

ขึ้นไป จากปีการศึกษา 2562 
- เชงิคณุภาพ 

1. ครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1                            
นำนวัตกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 เกี ่ยวกับ Reading   
(อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้) อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนมีความสามารถทางด้านภาษาไทยนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป 
อ่านคล่องเขียนคล่องและมีสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) สื่อสารและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (RT, NT, O-NET) วิชาภาษาไทย มีค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
ขึ้นไป จากปีการศึกษา 2562 
 

• ผลทีค่าดวา่จะเกดิ 
1. ครูผู้สอนภาษาไทยมีนวัตกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เกี่ยวกับ Reading (อ่านออก) 

, (W)Riting (เขียนได้) มีความสามารถทางด้านภาษาไทยและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
2. ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (RT, NT, O-NET) วิชาภาษาไทย มีค่าเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ขึ้นไป  

จากปีการศึกษา 2562 

 

• กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 171 คนและนักเรียนทุกคนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

4.  ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ    
  1  เมษายน  2564  ถึง 30  กันยายน  2564 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                       : M4 - M5 
 

กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 
กจิกรรมที ่1 : รกัษภ์าษาไทย      
1.1 ประชุมคณะทำงาน 
- ค่าอาหารว่าง เครื่องด่ืมจำนวน 
60 คน คนละ 30 บาท  

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1,800 

 
 
- 

 
 

1,800 
1.2 ดำเนินการแข่งขันระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
-  ค ่ าตอบแทนคณะกรรมการต ั ด สิน          
ผลการแข่งขัน จำนวน 60 คน วันละ  
200 บาท จำนวน 1 วัน 
- ค่าวัสดุสำหรับใช้ในการแข่งขัน 
 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

12,000 
 

6,450 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

12,000 
 

6,450 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 
กจิกรรมที ่2 : การจัดการเรยีนรู้
ภาษาไทยทีเ่ปน็เลศิ 

     

2.1 ปฏิบัติการนิเทศห้องเรียนภาษาไทย
คุณภาพ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2.2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ภาษาไทย           
ท่ีเป็นเลิศ 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องด่ืมจำนวน 25 คน ๆ ละ 
110 บาท 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

2,750 

 
 
 
 

2,750 

2.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาไทย
ดีเด่น 
- จัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่ครูผู้สอน
ภาษาไทยดีเด่นและห้องเรียนภาษาไทย
คุณภาพ 

 
 
- 

 

 
 
- 

 

 
 
- 

 
 

5,000 
 

 
 

5,000 
 

2.4 สรุปและรายงานผลโครงการ - - - 2,000 2,000 

รวมงบประมาณ - - 20,250 9,750 30,000 
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โครงการ  การสง่เสรมิและพฒันาการนำหลกัสตูรสถานศกึษาสูก่ารปฏบิตั ิ 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกฤติยา ขัติยะ  
โทรศัพท์/โทรสาร   088-2690561       E-mail :  mamkrit17@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                          : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย    คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ประเด็น      การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจำเป็น 
  ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงาน 
  ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ 
  ทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ตลอดชีวิตดีขึ้น 

 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ :  V0๑ หลักสูตรการจัดการศึกษา 
ชื่อปจัจยั :          F0๑0๑ มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง (ทุกระดับและทุกประเภท) 
                                    

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่  3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
กลยทุธท์ี่ ๓   พฒันาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่   17 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน 
   ศตวรรษท่ี 21 (3R8c) 
  29   ร้อยละ100ของสถานศึกษา (ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา) สามารถ 
   พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพใน 
   รูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล)    
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:mamkrit17@gmail.com
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สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                           : M2 – M3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

  วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580, หน้า 5) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ จึงกำหนดเป้าหมายข้อท่ี ๑ คือ คนไทย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
และข้อที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ตรงกับการ
พัฒนาประเด็นท่ี ๑๒ คือ การพัฒนาการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมาย คือ การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยของแผน
แม่บทฯ การพัฒนาการเรียนรู้ (ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ ้น  ส่วนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อยคือ หลักสูตรการจัดการศึกษา มีมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลาง (ทุกระดับและทุกประเภท) มี หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
(ผู้สอน (ครู/อาจารย์ ) ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในสตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) รูปแบบและระบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฎิบัติ 
และทักษะอาชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ จึงกำหนดยุทธศาสตร์/นโยบายที่ ๑   
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ร้อยละของสถานศึกษานำมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๐  ไปสู่การปฏิบัติ  ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  และตัวชี้วัดที่ ๑๗ ร้อยละของสถานศึกษา (ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา) สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพ               
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 

 ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั ่งให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. #๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยให้เริ่มใช้ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ให้ใช้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑,๒,๓,๕ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑,๒,๓,๕  และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ใช้ทุกช้ันเรียน 

 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
และมาตรฐานตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร เนื่องจาก
สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนใช้หลักสูตรครบ ๓ ปี ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ทางสังคม ความต้องการชองชุมชนและผู้เรียน  อีกทั้งเพื่อเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งจะทดลองนำร่องใช้ในโรงเรียนพร้อมใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศใช้กับทุก
โรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรฐานสมรรถนะจึงจัดทำโครงการการส่งเสริมและพัฒนาการนำหลักสูตร
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ขึ้นเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
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2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงพัฒนา 

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๒.๒ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษานำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะไป          

จัดการเรียนรู้ในการพัฒนานกัเรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
2.๓ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

          ๒.๔ เพื่อคัดเลือกโรงเรียน ครูผู้สอนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
 

3.  เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

              ๑. ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
              ๒. สถานศึกษานำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ไปจัดการเรียนรู้ในการ
พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
              ๓. ครูผู้สอนมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑                             
              ๔. สพป.น่าน เขต ๑ มีโรงเรียนและครูผู้สอนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
               นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

• ดัชนชีีว้ดัความสำเร็จ 
    เชิงปริมาณ    

๑. ศึกษานิเทศก์ทุกคน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

๒. สถานศึกษาในสังกัดนำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะไปจัดการ 
เรียนรู้ในการพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓. ครูผู้สอนมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๔. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน  

ศตวรรษท่ี ๒๑                       
               ๕.   สพป.น่าน เขต ๑ มีโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มโรงเรียนละ ๑ โรงเรยีน จำนวน ๑๘ โรงเรียน และมีครูท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดีในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๑ คน               
 

             เชงิคณุภาพ   
1. ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีความรูค้วามเข้าใจ 

ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

2. สถานศึกษาในสังกัดนำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะไปจัดการ 
เรียนรู้ในการพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

3. ครูผู้สอนมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
4. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนมีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ท่ี ๒๑                    
5. สพป.น่าน เขต ๑ มีโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ 

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มโรงเรียนละ ๑ โรงเรยีน จำนวน ๑๘ โรงเรียน และมีครูท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดีในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๑ คน   

 

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์
๑. ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนของทุกโรงเรียน 
๓. สถานศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต ๑  
๔. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

4. ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ 
1  เมษายน  2564 ถึง 30 กันยายน 2564 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                       : M4 - M5 
 

กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 

กจิกรรมที ่๑ : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างสำหรับ
ผู้เข้าอบรม ๑5๐ คน จำนวน ๒ วัน 
คนละ ๑๑๐ บาท (๑๕๐*๑๑๐*๒) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๑ คน 
ช่ัวโมงละ ๑,๒๐๐ บาท            
จำนวน ๑๒ ช่ัวโมง (๑*๑๒๐๐*๑๒) 
- ค่าท่ีพักสำหรับวิทยากร 
จำนวน ๒ คืน 
- ค่าพาหนะสำหรับวิทยากร 
 

 

 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

 

 

๓๓,๐๐๐ 

 

๑๔,๔๐๐ 
 
 

๒,๔๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 

 

 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 

 

 

33,000 
 
 

14,400 
 
 

2,400 
 

6,000 
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กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 
กจิกรรมที ่๒  
การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างทักษะ     
ในการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
โดยใช้ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อ        
การเปล่ียนแปลง (Transformative 
Learning) และแนวคิดการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) 
สำหรับครูบรรจุใหม่ 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 
สำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน ๑๓๐ คน      
จำนวน ๑ วัน วันละ ๑๑๐ บาท              
(๑๓๐*๑*๑๑๐)   
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการใช้
รูปแบบ จำนวน ๑๓๐ ชุด ชุดละ   
๒๐๐ หน้าพร้อมเข้าเล่ม  
(๑๓๐*๑๕๐*๐.๕๐+๑๓๐*๒๕) 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

  ๑๔,๓๐๐ 

 

 

 

 ๑๓,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

14,300 

 

 

 

13,000 

กจิกรรมที ่๓ : การนิเทศ ติดตาม 
การนำหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ    
สู่การจัดการเรียนรู้ 

- - - 

 

 

- 

 

 

- 

 

กจิกรรมที ่๔ : การคัดเลือกวิธีปฏิบัติ     
ท่ีดีในการนำหลักสูตรสถานศึกษา       
สู่การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  
- ประเภท สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน
ละ ๑ โรงเรียน รวม ๑๘ โรงเรียน 

- - - - 

 

 

 

- 

- ประเภท ครูผู้สอน (ครูสอนดีมี
นวัตกรรมปีท่ี ๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ละ ๑ คน รวม ๘ คน 

- - - - - 

กจิกรรมที ่๕: สรุปรายงานโครงการ 
 - จัดซื้อวัสดุสำหรับรายงาน 

- - - - - 

 

รวมงบประมาณ - - ๘๓,๑๐๐ - 83,100 



85 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

โครงการ  การพฒันาทกัษะดา้นภาษาครผููส้อนภาษาองักฤษเพือ่พฒันาการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ 
             ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร และภาษาที ่3 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ    นายไชยยศ คำสังวาล       นางดวงตา  ลำลึก      นางนรากร เพ็งผ่อง 
                              นางสาวกัญญ์ชิสา    พงศ์พัฒนโภคิน 
ผูป้ระสานงานโครงการ   นางดวงตา  ลำลึก   
โทรศัพท์/โทรสาร            ๐๘๖๑๘๒๘๔๐๓      E-mail : pongpang๕๐๓@gmail.com 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                          : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
เปา้หมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
ประเดน็   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (๑๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย 
  สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การพัฒนาทุกช่วงวัยเรียน/วัยรุน่ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) วัยเรียน/วัยรุน่ มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์  
  รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน 
  การแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
  ตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ : V04 เด็กและเยาวชนในศตวรรษท่ี ๒๑  
ชื่อปจัจยั :         F0404  ทักษะด้านภาษา / ศิลปะ 
 
แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
กลยทุธท์ี่  ๓  การพัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่  14  ร้อยละ 95 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
  เพื่อการส่ือสาร ตามเกณฑ์ท่ีเขตพื้นท่ีศึกษาหรือ สพฐ. กำหนด 
 20 ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับ 
  การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาด้านภาษา (CEFR)  
  ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 23   ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER Center) ประจำอำเภอมีการส่งเสริม 
  และสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในเขตบริการระดับ 
  อำเภอ 8 อำเภอ โดยมีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นตัวกลางประสาน 

 27   ร้อยละ 5 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด 
  การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลแก่นักเรียน    

 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                          : M2 – M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานจัดและส่งเสริมการศึกษาการปฏิรูปการเรียนการสอนกับ       
การเรียนรู้ยุคใหม่โดยออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื ่อปรับระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานพร้อมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติเพื ่อประกาศใช้ใน
สถานศึกษา ดังนี้ 1)ให้ใช้กรอบมาตรฐาน CEFR เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของประเทศไทยทั้งในการออกแบบหลักสูตร  การพัฒนาการเรียนการสอนการทดสอบ การวัดผล การพัฒนา
ครู2)ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้โดยเน้นการสื่อสาร
(Communicative Language Teaching : CLT) 3) ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานหลักด้วยหลักสูตรแบบเรียนส่ือการเรียนการสอนแต่ด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกันได้ท้ังนี้ตามความ
พร้อมของแต่ละสถานศึกษาและแสดงถึงความถนัด ความสนใจของผู้เรียน4)ส่งเสริมการยกระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ5)ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ท่ี
เน้นการส่ือสาร(CLT)และเป็นไปตามกรอบความคิดหลักCEFRและ 6)ส่งเสริมให้มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผู้เรียน ตามระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูและผู้เรียนรวมทั้งบริบทและความต้องการของพื้นท่ี 

 

ภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาสากลและเป็นท่ียอมรับว่าเป็นภาษาท่ีจำเป็นในการเป็นส่ือกลางในการส่ือสาร
กับนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้ังแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๘ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มีข้อตกลง 
ร่วมกันในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อการ พัฒนาประเทศร่วมกัน ท้ังทางด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม จำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้อง พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ทันต่อสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลง ภาษาอังกฤษ
จึงเป็นทักษะสำคัญประการหนึ่งในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 

ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ จึงต้องการจัดทำโครงการการเสริมสร้าง
ศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาที่ ๓ 
เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษนำไปใช้ในห้องเรียนจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ มีสื่อและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และความสามารถด้านการสื่อสารของนักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ให้มีคุณภาพตามท่ีกำหนดต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และภาษาท่ี ๓  

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และนำไปจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร และส่ือสารภาษท่ี ๓ ตามเกณฑ์ท่ีเขตพื้นท่ีกำหนด 
 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับ 
ประถมศึกษาและศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ
พัฒนาของโรงเรียนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3.  เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครูประจำศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ทุกอำเภอ 
จำนวน 8 อำเภอ ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และภาษาท่ี ๓ อย่าง
น้อย ๑ ภาษา  

1.๑ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน ๑๗0คน 
1.๒ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน ๔๐ คน 

 

• เปา้หมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome) 
๑. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

และภาษาท่ี ๓ อย่างน้อย ๑ ภาษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกศูนย์ จำนวน ๘ ศูนย์ สามารถส่งเสริม  

สนับสนุนการดำเนินการพัฒนาของโรงเรียนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและภาษาท่ี ๓ อย่างน้อย ๑ ภาษา ได้อย่างมี  

ประสิทธิภาพ 
 

• ดัชนชีีว้ดัความสำเร็จ 
- เชิงปริมาณ    

ร้อยละ ๙๐ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และครูประจำศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนระดับ 
ประถมศึกษา ทุกอำเภอ จำนวน 8 อำเภอ ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร และภาษาท่ี ๓ อย่างน้อย ๑ ภาษา  
 

- เชิงคุณภาพ   
๑. ร้อยละ ๙๕ ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และภาษาท่ี ๓ อย่างน้อย ๑ ภาษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกศูนย์ จำนวน ๘ ศูนย์ 

สามารถส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาของโรงเรียนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ 

การส่ือสารและภาษาท่ี ๓ ตามเกณฑ์ท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษากำหนด 
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• ผลทีค่าดวา่จะเกดิ  
๑. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาด้าน 

ภาษา (CEFR) 
๒. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและภาษาท่ี ๓ อย่างน้อย ๑ ภาษา และสามารถ 

นำไปจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และภาษาท่ี ๓ ในสถานศึกษาและในชีวิตประจำวันได้ 
๔. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมี Best Practice การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 

• กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์
        ๑. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน ทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
น่าน   เขต ๑  

  2.  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและภาษา 
ท่ี ๓ ตามเกณฑ์ท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษากำหนด 
 

4.  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ     
           1  เมษายน  2564 -  30  กันยายน  2564 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                      : M4 - M5 
 

กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

กจิกรรม  การจัดกิจกรรมการพฒันาครูสู่
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อการส่ือสาร
และภาษาท่ี ๓ ตามบริบทของพื้นท่ี 

1. ประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจ กำหนด
ทิศทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและ
ภาษาท่ี ๓ 
๑.๑ ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องด่ืม สำหรับผู้เข้าประชุมฯ จำนวน 
๓๐ คน คนละ ๑๑๐ บาท  
2. จัดกิจกรรมการพัฒนาครูสู่การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  เพื่อการส่ือสารและภาษาท่ี 
๓ ตามบริบทของพื้นท่ี 
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กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

กจิกรรม ส่งเสริม สนับสนุน ให้ศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุก
ศูนย์ จำนวน ๘ ศูนย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินการพัฒนาของโรงเรียนในพื้นท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- - - - - 

กจิกรรม การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และการสะท้อนคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอด
บทเรียน และการกำกับ นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (EP/MEP)     
๓.๑ ค่าเบ้ียเล้ียง สำหรับการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลและการสะท้อนคิด แลกเปล่ียน
เรียนรู้ ถอดบทเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนา 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกศูนย์ 
จำนวน ๘ ศูนย์ เวลา ๘ วัน  (วันละ ๔ คน 
คนละ ๑๒๐ บาท เวลา ๘ วัน)  
๓.๒ ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP)  จำนวน ๓ 
โรงเรียน เวลา ๓ วัน (วันละ ๕ คน คนละ 
๑๒๐ บาท เวลา ๓ วัน) 
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1,800 

กจิกรรม การสรุปรายงานผล 
  -  ค่าวัสดุโครงการ 

- - - 1,060 1,060 

รวมงบประมาณ - - 7,140 2,860   1๐,๐๐๐ 
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โครงการ ยกระดบัคณุภาพผู้เรยีนเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการประเมนิ PISA 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ    นางเรณู หมื่นพรมแสน   
เบอรโ์ทรศพัท์  0918586641  e-mail uefafifaksw@gmail.com 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                          : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย    คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ประเด็น      ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (12 ) การพัฒนาการเรียนรู ้
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจำเป็นของ 
  โลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับ 
  ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 
  ท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
 
 
ชื่อองคป์ระกอบ : V0๓ รูปแบบและระบบการเรยีนรู ้
ชื่อปจัจยั :         F๐๓๐๕  ระบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่  ๓ การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยทุธท์ี่ ๓      พัฒนาศักยภาพคนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่   26  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียม 
  ความพร้อมด้านการรู้เรื่องด้านการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
  (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวทิยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
  ในการระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 27   ร้อยละ 5 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด 
  การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลแก่นักเรียน    
  
 
 
 
 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:uefafifaksw@gmail.com
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                           : M2 – M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนดให้มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมคนไทยสู่สังคม
ในโลกศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ 
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และทักษะท่ีจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21  

 

 PISA เปนโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติริเริ ่มโดยองคการเพื่อความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มี
วัตถุประสงคเพื ่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพรอมใหประชาชนมีศักยภาพหรือ
ความสามารถพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย PISA เนนการประเมินสมรรถนะ
ของนักเรียนเกี่ยวกับการใชความรูและทักษะ ในชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรในโรงเรียน โดยประเมิน
เด็กอายุ ๑๕ ปีท่ัวโลก ซึ่งจัดการทดสอบทุก ๓ ปี และสับเปล่ียนจุดมุ่งเน้นในการทดสอบใน ๓ วิชาหลัก 
 

 จากผลการศึกษาวิจ ัยผลการประเมิน PISA 2015 ซึ ่งเปนครั ้งแรกที ่จัดใหมีการสอบด วย
คอมพิวเตอร (Computer-Based Assessment หรือ CBA) เต็มรูปแบบ พบวานักเรียนไทย ขาดทักษะการทําขอสอบ  
ดวยการใชคอมพิวเตอร และถึงแมจะมีการสรางความเขาใจถึงวิธีตอบขอสอบ แตนักเรียนยังขาดการฝกฝนจนเกิด
ทักษะความชํานาญ รวมท้ังการประเมิน PISA ในป 2021 ท่ีจะเกิดขึ้นในครั้งตอไปนี้ การประเมินการรูเรื่องดานการอาน
ไมใชการอานสื่อแบบดั้งเดิม แตจะเป็นการอานจากสื่อดิจิทัล (Digital Reading) ซึ่งนักเรียนไทยบางสวนจะ       
คุนเคยอยูบางแตสวนใหญยังไมคุนชิน รวมทั้งตองมีการสรางแรงกระตุนใหผูเรียนเกิดความมุงมั่นตั้งใจในการเขารวม
โครงการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดดําเนิน
โครงการวิเคราะห วิจัย สรางประเมินคลังขอสอบ และวัดสมรรถนะแบบออนไลนดานการรูเรื่องอิงตามแนว PISA 
เพื่อการจัดทําระบบบริการสอบออนไลนผานระบบคลาวน เพื่อรองรับการเขาทดสอบและวัดสมรรถนะผูเรียน
แบบออนไลน ตามแนว PISA ใน 3 ดาน ไดแก การรูเรื่องการอาน การรูเรื่องคณิตศาสตร และการรูเรื่องวิทยาศาสตร 
โดยใชช่ือวา “ระบบ PISA STYLE” 
  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ จึงจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรสู่การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมินของ PISA เพื ่อพัฒนาครูผู ้สอนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อสอบตามแนวทางการประเมิน PISA และการใช้งาน
ระบบ PISA  STYLE และให้นักเรียนสามารถทำข้อสอบ PISA ก่อนทำแบบทดสอบจริง 
 
2.  วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อสอบ  ตามแนวทางการประเมิน 
PISA 
 2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ในการใช้งานระบบ PISA  STYLE  
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3.  เป้าหมาย 
 

 เปา้หมายเชงิผลผลติ (Output). 
 ๑. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑มีความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อสอบตามแนวทางการประเมิน PISA 
 ๒. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้งานในระบบ PISA  STYLE 
  

                   เปา้หมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)  
          ๑. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะท่ีจำเป็น ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์  (Mathematical  
Literacy) ตามแนวทางการประเมินPISA 
                 ๒.  สถานศึกษาทุกโรงในสังกัด สพป.น่าน เขต ๑ ท่ีเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการ 
เตรียมความพร้อมด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ในระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 

          ดชันีชีว้ดัความสำเรจ็ 
                   เชิงปรมิาณ    
                   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3  ในสังกัด สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑  จำนวน ๔๑ คน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อสอบตามแนวทางการประเมิน 
PISA และสามารถใช้งานในระบบ PISA  STYLE 
                  เชงิคณุภาพ   
                  ๑. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะท่ีจำเป็น ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) ตามแนวทางการประเมินPISA 
                      ๒. สถานศึกษาทุกโรงในสังกัด สพป.น่าน เขต ๑ ท่ีเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ
การเตรียมความพร้อมด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  ในระดับนานาชาติตามโครงการ  PISA 
 

 ผลทีค่าดวา่จะเกดิ  
         ๑. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3  ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑  จำนวน ๔๑ คน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อสอบตามแนวทางการ                               
ประเมิน PISA และสามารใช้งานในระบบ PISA  STYLE 
  ๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ Mathematical 
Literacy) ตามแนวทางการประเมินPISA 
                     ๓. สถานศึกษาทุกโรงในสังกัด สพป.น่าน เขต ๑ ท่ีเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการ              
ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ในระดับนานาชาติตามโครงการ  PISA 
 

  กลุม่เปา้หมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน์. 
  ๑. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ในสังกัดสำนักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ จำนวน ๔๑ คน 
        ๒. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะท่ีจำเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์  (Mathematical 
Literacy) ตามแนวทางการประเมินPISA 
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                ๓. สถานศึกษาทุกโรงในสังกัด สพป.น่าน เขต ๑ ท่ีเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการ
เตรียมความพร้อมด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy Literacy) ในระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

 

4.  ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ 
  1  เมษายน  2564 -  30  กันยายน  2564 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                       : M4 - M5 
 

กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 
กจิกรรม  อบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
1.1 ค่าอาหารว่าง เครื่องด่ืมและ
อาหารกลางวัน  จำนวน ๖๒ คน 
จำนวน ๑ วัน (1๑0*๖๒*๑) 
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร
บุคคลภายนอกจาก สพฐ. จำนวน  
๑ คน จำนวน ๖ ช่ัวโมง ๆ ละ  
๑,๒00 บาทต่อคน จำนวน ๑ วัน  
(๑*๑,๒๐๐*๖) 
1.3 ค่าพาหนะของวิทยากรภายนอก
จาก สพฐ. จำนวน ๑ คน  
๑.๔ ค่าท่ีพักวิทยากร จำนวน ๑ คืน 
คืนละ ๑,๕๐๐ บาท 
๑.๕ ค่าจัดจ้างเอกสารจัดอบรม  

 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

6,820 
 
 

7,200 
 
 
 
 

6,000 
 

1,500 
 

1,800 

 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

6,820 
 
 

7,200 
 
 
 
 

6,000 
 

1,500 
 

1,800 
กจิกรรม   นิเทศกำกับ ติดตาม - - - - - 

กจิกรรม  สรุปรายงานผล - - - ๖๘๐ - 

รวมงบประมาณ - - ๒๓,๓๒๐ ๖๘๐ ๒๔,๐๐๐ 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

โครงการ ส่งเสรมิการพฒันากจิกรรมการเรยีนรูศ้ิลปะ (ทัศนศลิป ์ดนตรี นาฏศลิป)์ 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพิจักนภัสถ์  สุริยะพรหม 
โทรศัพท์/โทรสาร   0866469515        E-mail  thanya.boy@hotmail.com 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                          : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็น  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (11)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  . 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย 
  สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
  รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  วัยเรียน/วัยรุ่น มคีวามรู้ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์  
  รักการเรียนรู้ มีจิตสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ 
  ในการแก้ปัญหา ปรับตัว  ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
  ตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ :   V04 เด็กและเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 
ชื่อปจัจยั :            F0404 ทักษะด้านภาษา/ศิลปะ 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นกานพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สพป. นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยทุธท์ี่ 3   พฒันาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที ่ 12   ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการส่งเสริมพัฒนาตาม 
  ความถนัดและความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา ศิลปะ  
  และเทคโนโลยี ฯลฯ 
 27   ร้อยละ 5 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด 
  การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลแก่นักเรียน    
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:thanya.boy@hotmail.com
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                           : M2 – M3 
 

1. หลกัการและเหตผุล 
 

 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับงานวัฒนธรรม พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ส่งเสริมให้
เด็กไทยและเยาวชนไทยมีความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะอย่างน้อย 1 ชนิด  นโยบายของรัฐบาล เรื่อง
การอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปะวัฒนธรรมไทย         
ตามยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง  
มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  โดยมุ่งประเด็นไปท่ีการปรับเปล่ียนค่านิยม และวัฒนธรรม  แต่
ผลสำรวจสภาวการณ์ส่งเสริมการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย พ.ศ. 2558 พบปัญหาพื้นฐานสำหรับ
การเรียนการสอน คือ ขาดแคลนบุคลากรในการจัดการสอน (ครูผู้สอน) และงบประมาณในการสนับสนุน 
 

 การดำเนินการในระดับกระทรวงนั้น  ถึงแม้ว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ในปี พ.ศ. 2562 
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถให้แก่ครูท่ัวประเทศ  แต่การดำเนินการในครั้งนี้ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลเรื ่องการจัดการศึกษา  จึงเห็นควรขยายผลการ
ดำเนินการพัฒนาศักยภาพครูผู ้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์) ให้กว้างขวาง
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  แผนย่อยของ
แผนแม่บทฯ 11 (3) การพัฒนาคนทุกช่วงวัย (วัยเรียน/วัยรุ่น) มีเป้าหมายตามแผนแม่บทย่อย คือ วัยเรียน/
วัยรุ่น มีความรู้  และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  รู้จักคิดวิเคราะห์  รักการเรียนรู้ มีจิตสำนึกพลเมื อง มี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  เป็นการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ได้
มีส่วนร่วมในการดำรงสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  อันจะนำไปสู่การต่อยอดใน
เด็กและเยาวชน  รวมถึงเป็นแนวทางหนึ ่งในการช่วยผลักดันนโยบายส่งเสร ิมให้เด ็กไทยได้ส ืบทอด
ศิลปะวัฒนธรรมไทยท่ีตนถนัดอย่างน้อยคนละ 1 ชนิด บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 

 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะซึ่งประกอบด้วยสาระทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็น กลุ่มสาระท่ีช่วย
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชวีิต
มนุษย์ ช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เห็นความสำคัญของ
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษา  สพป. น่าน เขต 1 (พ.ศ. 2564 - 2565)  สนองตอบจุดเน้น
ยุทธศาสตร์/นโยบายท่ี 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพคน
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการ
ส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี ฯลฯ ตัวช้ีวัดท่ี 27 ร้อยละ 5 
ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
แก่นักเรียน ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)   
ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน  ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  ทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานครูและ
นักเรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตลอดจนสนองตอบนโยบายของรัฐบาลได้อย่างตรงประเด็นมากท่ีสุด 
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2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนศิลปะ  ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) 
 2.2 เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2.3 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานของครูผู้สอนศิลปะ และนักเรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 

3. เปา้หมาย 
 

  เปา้หมายเชงิผลผลติ (OutPut) 
      1. ครูผู้สอนศิลปะ มีความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์)       
           2. ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 เปา้หมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome) 
     1. นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) 

ตามความถนัด  และศักยภาพของตัวเอง 
     2. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานของนักเรียนและครู  นำไปสู่การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ศิลปะ  

(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  อย่างหลากหลาย   
     3. นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  มีความพร้อมท้ังกาย 

ใจ สติปัญญา มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ ใฝ่เรียนรู้  มีจิตสำนึกวัฒนธรรมท่ีดีงาม รู้ค่าความเป็นไทย และมีความ
รับผิดชอบ เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของชุมชน สังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  

 ดัชนชีีว้ดัความสำเร็จ 
       - เชงิปรมิาณ 
         ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับการอบรมพัฒนา เรื่อง 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) คิดเป็นร้อยละ 100  
       - เชงิคณุภาพ 

        1. ครูมีความรู้ และทักษะในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) 
         2. ครูสามารถปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         3. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการจัดการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์)  คิดเป็นร้อยละ 100 
   

  ผลทีค่าดวา่จะเกดิ 
            1. ครูท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์)  
นำความรู้ไปปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และขยายผลให้กับครูในโรงเรียน 

        2. นักเรียนรู้คุณค่า และสามารถสืบทอด อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์      

       - ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
       - นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

4. ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ 
 1  กรกฎาคม  2564  ถงึ 30 กันยายน 2564 
 

สว่นที ่3  กจิกรรมและงบประมาณ 
 

 

กิจกรรม 
/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 
กิจกรรมท่ี 1  การอบรมสาระทัศนศิลป์ 
สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด โรงละ 
2 คน จำนวน 296 คน 
ครูโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 14 คน  
รวมทั้งหมด 310 คน 
(งบจาก อบจ.น่าน 150,000 บาท) 
1.1 ค่าอาหารว่างสำหรับการประชุม
คณะทำงาน (22 คน × 30 บาท) 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
สำหรับผู้เข้าอบรมและทีมงาน จำนวน 
332 คน จัดอบรม 2 รุ่น  
(166 คน× 110 บาท × 4 วัน)  
     1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร    
      - วิทยากรหลัก จำนวน 1 คน  
บรรยายวันละ 6 ช่ัวโมง  ช่ัวโมงละ 
1,200 บาท จำนวน 4 วัน 
     - วิทยากรผู้ช่วย จำนวน 3 คน 
บรรยายวันละ 6 ช่ัวโมง  ช่ัวโมงละ 
300 บาท จำนวน 4 วัน 
     - ค่าท่ีพักวิทยากร 1200 บาท 
จำนวน 3 ห้อง พัก 4 คืน  
     - ค่าน้ำมันรถวิทยากร กิโลเมตรละ 
4 บาท  ระยะทาง 235 กิโลเมตร ไป-
กลับ สำหรับพาหนะ 2 คน     

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 

660 
 

73,040 
 
 
 
 

28,800 
 
 

21,600 
 
 

14,400 
 

3,760 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

150,000 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

กิจกรรม 
/รายละเอียดการใช้งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ รวม

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

1.4 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
พร้อมเข้าเล่มจำนวน 332 ชุด  ชุดละ 
40 หน้า  หน้าละ 0.50 บาท 
332×40×0.50) = 6,640 บาท 
เข้าเล่มเอกสารจำนวน   44 เล่ม เล่ม
ละ 25 บาท เป็นเงิน 1100 บาท  

- - 7,740 -  

กิจกรรมท่ี 2  การอบรมสาระฯ 
นาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนและ
ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด 
จำนวน 20 โรง โรงละ 5 คนผู้ควบคุม
โรงละ 1 คน รวมจำนวน 120 คน 
(งบจาก สพป.น่าน เขต 1 จำนวนเงิน 
50,000 บาท) 
  2.1 ค่าอาหารว่างสำหรับการประชุม
คณะทำงาน จำนวน 22 คน ๆ ละ 
30 บาท  
  2.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
สำหรับผู้เข้าอบรมและทีมงาน จำนวน 
240 คน จัดอบรม 1 รุ่น ๆ  ละ  
120 คน รวมทีมงานและวิทยากร  
27 คน รวมเป็นวันละ 147 คน 
(147× 110 × 2 วัน)  
  2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร    
  - วิทยากรหลัก จำนวน 1 คน  
บรรยายวันละ 6 ช่ัวโมง  ช่ัวโมงละ 
600 บาท จำนวน 2 วัน 
  - วิทยากรผู้ช่วย จำนวน 4 คน 
บรรยายวันละ 6 ช่ัวโมง  ช่ัวโมงละ 
300 บาท จำนวน 2 วันเป็นเงิน 
3,600 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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- 
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32,340 
 
 
 
 
 
 

7,200 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 

กจิกรรม 
/รายละเอยีดการใชง้บประมาณ แผนการใชง้บประมาณ รวม

งบประมาณ ไตรมาสที่ 
1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
3 

ไตรมาสที่ 
4 

กิจกรรมท่ี 3   
     การนิเทศติดตาม การนำองค์
ความรู้ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์) ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
   - จัดทำคู่มือการนิเทศการจัด
กิจกรรมเพี่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ศิลปะ ค่าถ่ายเอกสาร    พร้อมเข้าเล่ม
จำนวน 25 ชุด  ๆ ละ 12 หน้า ๆ ละ  
0.50 บาท พร้อมเข้าเล่ม ๆ ละ 
10 บาท (25×12×0.50×10) = 
1,500 บาท 

 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

1,500 

 
 
 
 
 
 

1,500 

กิจกรรมท่ี 4 
     สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
   4.1 จัดซื้อวัสดุสำหรับทำรายงาน 
เป็นเงิน 4,700 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4,700 

 
 

4,700 

รวมงบประมาณ - - - 50,000 50,000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

โครงการ  พฒันาครใูหม้ทีกัษะกระบวนการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ  (Active Learning)  
             เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะในศตวรรษที ่21 

 
 

หนว่ยงาน  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ นายพิจักนภัสถ์  สุริยะพรหม 

โทรศพัท/์โทรสาร 0866469515  E-mail  thanya.boy@hotmail.com 
 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                         : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เปา้หมาย   คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเดน็  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (12)* การพัฒนาการเรียนรู้   
เปา้หมายระดบัประเดน็ (Y2)   คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจำเป็น  
 ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงาน 
 ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนยอ่ยของแผนแมบ่ทฯ   การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21        
เปา้หมายแผนแมบ่ทยอ่ย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้และ  
 ทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ตลอดชีวิตดีขึ้น 

 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ :  V02  ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ชื่อปจัจยั :           F0201 ผู้สอนยุคใหม่ท่ีมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีตอบสนองต่อ 
                                   ความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สพป. นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) 
 

จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยทุธท์ี่ 3    พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที ่21   ร้อยละ 85 ของครูมีการเปล่ียนบทบาทจากครูผู้สอนเป็น Coach ผู้ให้คำปรึกษา  
            ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:thanya.boy@hotmail.com
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                           : M2 – M3 
 

1. หลกัการและเหตผุล 
 

 การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกในการพัฒนา  
กำลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข ตามกระแสการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ ๒๑ รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มุ ่งเน้นให้คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 และปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของโลก  พัฒนาคนไทยในอนาคต
ให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ  มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  มีจิตสำนึกวัฒนธรรมท่ีดีงาม รู้ค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของชุมชน 
สังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจำแนกแนวทางการพัฒนาตามประเด็น ดังนี้  (1) การพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนเพื่อเติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  (2) การพัฒนาระบบครูให้มี
คุณภาพ  (3) การสร้างความรับผิดชอบ (accountability)   ในระบบการศึกษา  และ (4) การลดปัญหาความเหล่ือมล้ำ
ด้านต่าง ๆ ในระบบการศึกษา หรืออาจกล่าวได้ว่าการปฏิรูประบบการเรียนการสอนระดับห้องเรียนเป็นเป้าหมาย
ที่ต้องกระทำอันดับต้น ๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนมีทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  แนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ต้ังอยู่บนฐานความคิดท่ีเช่ือว่า การปลูกฝัง “ทักษะ” ท่ีจำเป็น ได้แก่  
1. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) และการแก้ปัญหา (problem solving) หมายถึง การคิดอย่าง 
ผู้เช่ียวชาญ (expert thinking) 2. การส่ือสาร (communication) และความร่วมมือ (collaboration) หมายถึง          
การส่ือสาร อย่างซับซ้อน (complex communicating) 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (creativity) และนวัตกรรม 
(innovation) หมายถึง  การประยุกต์ใช้จินตนาการและการประดิษฐ์  ผู ้เรียนจะต้องใช้ทักษะเหล่านี้ในการ
ดำรงชีวิต  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตนเอง และเพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์  เป็นการท้าทายว่าผู้สอนจะ
ออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้มีทักษะเหล่านี้ติดตัว   ทักษะด้านการเรียนรู้ และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) คือ ทักษะพื้นฐานที่มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ทุกคนต้องเรียนรู้  เพราะโลก
เปล่ียนแปลงเร็วขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น  ทักษะเหล่านี้ไม่สามารถสอนได้โดยตรง แต่จัดกระบวนการเรียนรู้
ได้  กิจกรรมสำคัญ คือ การฝึกตั้งคำถาม  ผู้สอนต้องชักจูงหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียน  ตั้งคำถามแปลก ๆ  และ
ช่วยกันหาวิธีทดลองหรือค้นคว้าเพื่อตอบคำถามนั้น  การบ่มเพาะดังกล่าวเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนกระตือรือร้น กระหายใคร่รู้ นำไปสู่การทดลอง หรือการลงมือปฏิบัติจริง    

 

 การเปล่ียนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษท่ี 21 ประเทศต่าง ๆ ได้ดำเนินการปฏิรูป
ขนานใหญ่อย่างเป็นระบบ เพื่อรับมือกับโอกาส  ความเสี่ยง และภัยคุกคามชุดใหม่ โดยการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสังคม  โครงสร้างพื้นฐานปรับเปล่ียนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการดำรงชีวิตการทำงานและการเรียนรู้ 
เพื่อยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วนปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ประเทศไทยมีความมุ่งหวังพัฒนา
ประเทศให้เป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่งภายในปี 2580 ซึ่งได้ระบุตัวช้ีวัดไว้ 6 ประการด้วยกัน คือ 1. มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นชาติ และวัฒนธรรมของตน  2. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  3. มีสังคมท่ีมีคุณภาพ  4. มีสภาพแวดล้อม
ที่น่าอยู่  5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง  6. การมีบทบาทสำคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก  ดังนั้น
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบันจึงมุ่งไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้  คนไทยได้รับการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน   มีทักษะ การเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
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อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น ให้มีศักยภาพในการพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เป็นกระบวนการท่ีสามารถทำให้เกิดส่ิงเหล่านี้ในตัวผู้เรียนได้ 

 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนในสังกัด จึงได้กำหนด 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยกำหนดตัวชี้วัดให้ร้อยละ 85 ของครู
มีการเปล่ียนแปลงบทบาทจากครูผู้สอนเป็น Coach ผู้ให้คำปรึกษา  ข้อเสนอแนะทางการเรียนรู้ หรือผู้อำนวยการ
เรียนรู้  สามารถพัฒนาวิสัยทัศน์ และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ครูอาจารย์ได้ปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาคน
ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ของสมอง (Brain-based Learning) การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและ
ความสามารถของผู ้เร ียนรายบุคคลตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligence) ส่งผลให้ผ ู ้ เร ียนมี
ความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สร้างความรู้ความเข้าใจ เจตคติค่านิยมท่ีถูกต้องได้
ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ไปใช้ผลิตผลงานมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิตได้จริง  สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษา นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (O-NET)  ในโรงเรียนได้
สูงขึ้น มีการพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน ให้มีสมรรถนะ         
ท่ีจำเป็น  ดังนั้น  เพื่อเป็นการตอบสนองแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
น่าน   เขต 1 จึงจัดทำโครงการพัฒนาครูให้มีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และมีความพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 
 

2. วัตถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู เรื่องจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) ในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูนำองค์ความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 2.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

3. เปา้หมาย 
 เปา้หมายเชงิผลผลติ (OutPut) 
 1. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ 
      2. ครูมีความรู้  ความเข้าใจ เกิดทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
      3. ครูมีการเปล่ียนแปลงบทบาทจากครูผู้สอนเป็น Coach ผู้ให้คำปรึกษา  ข้อเสนอแนะทางการเรียนรู ้
หรือผู้อำนวยการเรียนรู ้
 

       เป้าหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome) 
     1. นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
         2. นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  มีความพร้อมท้ังกาย 
ใจ สติปัญญา มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ ใฝ่เรียนรู้  มีจิตสำนึกวัฒนธรรมท่ีดีงาม รู้ค่าความเป็นไทย และมีความ
รับผิดชอบ เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของชุมชน สังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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   ดัชนีชีว้ดัความสำเรจ็ 
    - เชิงปริมาณ 
      ครูผู้สอน  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ทุกโรงเรียน 
ได้รับการอบรมพัฒนา เรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
      - เชิงคุณภาพ 
      1. ครูมีความรู้  ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
      2. ครูมีการเปล่ียนแปลงบทบาทจากครูผู้สอนเป็น Coach ผู้ให้คำปรึกษา  ข้อเสนอแนะทางการ
เรียนรู้ หรือผู้อำนวยการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 85 
      3. นักเรียนในโรงเรียน ได้รับการพฒันาศักยภาพจากการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)       
ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 คิดเป็นร้อยละ 85 

 

   ผลที่คาดว่าจะเกดิ 
       1. ครูท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 นำความรู้ไปปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง และขยายผล
ให้กับครูในโรงเรียน 

   2. นักเรียนมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และดำเนินชีวิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา  มีทักษะการคิดวิเคราะห์  มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  มีจิตสำนึกวัฒนธรรมท่ีดีงาม รู้ค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ   เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของชุมชน 
สังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

   กลุม่เปา้หมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์ 
   กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา      

    - ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

             ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
    - นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

4. ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ 
  1  เมษายน  2564 ถึง 30 กันยายน 2564 
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สว่นที ่3  กจิกรรมและงบประมาณ 

 
 

 

กจิกรรม 
/รายละเอยีดการใชง้บประมาณ 

แผนการใชง้บประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสที ่

1 
ไตรมาสที ่

2 
ไตรมาสที ่

3 
ไตรมาสที ่

4 
กิจกรรมท่ี 1  อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 
เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนใน
สังกัด  
     1.1 ค่าอาหารว่างสำหรับการประชุม
คณะทำงาน จำนวน 22 คน × 30 บาท  
     1.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
สำหรับผู้เข้าอบรมและทีมงาน จำนวน 
156 คน × 110 บาท ×   2 วัน  
     1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน  
2 คน  คนละ 6 ช่ัวโมง   จำนวน 2 วัน 
หมายเหตุ วิทยากรและวัสดุอุปกรณ์ในการ
อบรมขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิศักดิ์พร
ทรัพย์ 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 

660 
 

34,320 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 

660 
 

34,320 
 
 
- 
 

กิจกรรมท่ี 2   การนิเทศติดตาม การนำ
องค์ความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ไปใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมท่ี 3   
 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
    

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมงบประมาณ - - 34,980 - 34,980 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

โครงการ งานศลิปหัตถกรรมนกัเรยีน  ครั้งที ่70  ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางดวงเดือน  พูดสัตย์                 นางจีรวรรณ  ศรีริ             
                                 นางอรวรรณ  ติลสาร      
โทรศัพท์/โทรสาร 0827655162  

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                          : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)   ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ท้ังด้านร่างกาย 
  สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21  
  รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  วัยเรียน/วัยรุน่ มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์  
  มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา   
  ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมปีระสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ :  V04  เด็กและเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 
ชื่อปจัจยั :          F0409 ทักษะการคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์ 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
 

จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่  3 การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยทุธท์ี่  3  พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่  6   ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ 
   ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและ 
   โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
  16   ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพใน 
   ด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง 
   ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายท่ีเป็นพลวัตร 
   ของโลกในศตกวรรษท่ี 21 
  27   ร้อยละ 5 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด 
   การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลแก่นักเรียน    

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                           : M2 – M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สำหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นผู ้ที ่ถ ึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที ่พึงประสงค์สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยได้นำพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลท่ี 6 ท่ีทรงริเริ่มการจัดงานมาสืบสาน
ถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 100 ปี ของการจัดงานมีวิวัฒนาการทั้งรูปแบบ วิธีการและ
เนื้อหาในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สิ่งสำคัญที่สุดในการจัดงานและควรให้
ความสำคัญ คือ การยึดมั่นในพระปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลท่ี 6 “ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิง
ในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเล้ียงอาชีพต่างๆ  เพื่อจะกันการท่ีเด็กท้ังหลาย พากันนิยม
ในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลง” และสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งหวังให้ การจัดงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ 
บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปและส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะวิชาการความเป็นเลิศ โดยการจัดกิจกรรมเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 20 โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพราะถ้าเด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทาง
วิชาการและวิชาชีพให้มีศักยภาพสูง ได้รับการการเอาใจใส่ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างถูกต้องแล้ว 
จะนำไปสู่ความเป็นเลิศได้ในท่ีสุด 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนา 
นักเรียนท่ีมีความสามารถทุกด้าน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ โดยได้จัดทำโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70 ปีการศึกษา 2564 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นความสามารถ 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียน ให้มีศักยภาพสูงสุดและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์.. 
  2.1  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและนักเรียนทุกคน ท้ังเด็กปกติ เด็กพิเศษและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ
ได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันทุกคนพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศด้านต่าง ๆ  ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ มีทักษะชีวิตไปประยุกต์ให้กับการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 
 2.2 เพื่อพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนดไว้ 
  2.3 เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70 
ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

3. เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output). 

1. ครูผู้ฝึกสอน      จำนวน   2,354  คน 
2. นักเรียน  จำนวน     3,198   คน 

 

 เปา้หมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)   
1. ครู นักเรียน  ได้เพิ่มพูนประสบการณ์เต็มตามศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  นำความรู้และทักษะ 

ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ร้อยละ 100 
2. ครู นักเรียน  มีความพึงพอใจในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70 ปีการศึกษา 2564 

 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ร้อยละ 80 
   

• ดัชนชีีว้ดัความสำเร็จ 
- เชิงปริมาณ   

ร้อยละของนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมวิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ครั้งท่ี 70 ปีการศึกษา 2564 

- เชิงคุณภาพ   
นักเรียน ครู ท่ีมีผลงานได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพื้นท่ี ไปแข่งขันแสดง และแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ ในเวทีระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
 

• ผลทีค่าดวา่จะเกดิ  
    นักเรียน ครู  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  โรงเรียน 

สังกัดสถานศึกษาเอกชนและสังกัดอื่น ๆ  

 

• กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน์   
 นักเรียน  ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

สังกัดสถานศึกษาเอกชน 
 

4.  ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ       
 1  เมษายน  2564 30 กันยายน 2564 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                       : M4 - M5 

   งบประมาณ  จำนวน    120,000  บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กจิกรรม แผนการใชง้บประมาณ 

รายละเอยีดการใชง้บประมาณ ไตรมาสที ่
1 

ไตรมาสที ่
2 

ไตรมาสที ่
3 

ไตรมาสที ่
4 

รวม
งบประมาณ 

กจิกรรม  การแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
1. ค่าอาหารว่างและน้ำด่ืมประชุม
คณะกรรมการ/และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ประชุม
วางแผน จำนวน 50 คน ๆ ละ 30 บาท  

 
 

- 

 

 
- 

 
 

1,500 

 

 
- 

 
 

1,500 

2. ค่าอาหาร อาหารว่างและน้ำด่ืมประชุม
ปฏิบัติการครูวิชาการ/จนท. ผู้ท่ีทำหน้าท่ี 
Admin กลุ่ม รร. โปรแกรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 70 กลุ่มละ 2 คน  จำนวน  
50 คน ๆ ละ 110  บาท 

 

- 

 

- 

 

5,500 

 

 

 

- 

 

5,500 

3.ค่าอาหารว่างและน้ำด่ืมประชุม
คณะกรรมการดำเนินงาน/คณะกรรมการ
ตัดสินกิจกรรมก่อนการแข่งขัน 
จำนวน  460  คน ๆ ละ 30  บาท  

- - 13,800 - 13,800 

4.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำด่ืม
ประชุมเจ้าหน้าท่ีจัดเตรียมสถานท่ีแข่งขัน  
7 จุดการแข่งขัน  จำนวน   25  คน   
คนละ 110 บาท จำนวน  1  วัน 

- - 2,750 - 2,750 

5.ค่าอาหารอาหารว่างและน้ำด่ืมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีจัดทำจัดเตรียมแฟ้ม
เอกสารการแข่งขันเพื่อประมวลผลการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 70  
จำนวน 20 คน ๆละ 110 บาท  
จำนวน 2 วัน  

- - 4,400 - 4,400 

6. ค่าจ้างเหมาอาหารและอาหารกลางวัน 
คณะกรรมการดำเนินงาน/คณะกรรมการ
ตัดสินกิจกรรม  คนละ 110  บาท  จำนวน   
460 คน 

- - 50,600 - 50,600 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

กจิกรรม 

รายละเอยีดการใชง้บประมาณ 

แผนการใชง้บประมาณ 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่
2 

ไตรมาสที ่3 ไตรมาส
ที ่4 

รวม
งบประมาณ 

7. ค่าบำรุงสถานท่ีจัดการแข่งขัน จำนวน 
5  จุด   (จุดละ 2,000  บาท) 

- - 10,000 - 10,000 

8. ค่าเช่าเครื่องเสียง ตามสถานท่ีแข่งขัน 
5 จุด และเวทีกลางเวที ประกวดร้องเพลง  

- - 10,000 - 10,000 

9.ค่าจัดจ้างจัดทำป้ายสถานท่ีแข่งขัน/ป้าย - - 5,000 - 5,000 

10. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินจาก
บุคคลภายนอก /ชาวต่างชาติ (กรรมการ
ตัดสินท่ีต้องใช้ความรู้ เฉพาะทาง เช่นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี/ดนตรีไทย
ดนตรีพื้นเมือง/กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี กอท.ภาษาต่างประเทศ 
(การพูดภาษาจีน/การพูดภาษาอังกฤษ  
วันละ 400 บาท จำนวน 20 คน 

- - 8,000 - 8,000 

11. ค่าวัสดุสำนักงาน/วัสดุการแข่งขัน - - 8,450 - 8,450 

รวม - - 120,000  120,000 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

โครงการ   การสรรหาบคุคลเปน็พนกังานราชการ และสอบคัดเลอืกบคุคลเปน็ลกูจ้าง  
              ครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางนิตยา  สุขวนวัฒน ์
โทรศัพท์/โทรสาร   086-9246166        E-mail  sukkavanawat@hotmail.com 
 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                          : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์ 
เปา้หมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ ท่ี 21 
ประเดน็  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (12)  การพัฒนาการเรียนรู้    
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจำเป็นของ 
  โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับ 
  ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ ท่ี 21 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 
  ท่ีจำเป็นของโลก ศตวรรษ ท่ี 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด 
  ชีวิตดีขึ้น 

 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ :   V02  ผู้สอน (ครู / อาจารย์) 
ชื่อปจัจยั :           F0205 การผลิตครู อัตรากำลังครู/ผู้สอน เหมาะสมเพียงพอ  
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 

จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
กลยทุธ ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้      
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่  22  ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
                               ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 

 

 
 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:sukkavanawat@hotmail.com
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                           : M2 – M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นให้ครูไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ ท่ี 21  การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพได้ จำเป็นจะต้องมีครูท่ีสอน
ตรงตามความถนัดหรือตามคุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีได้ศึกษามา และมีผู้ปฏิบัติการสอนครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด  
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ให้สามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนา
ประเทศต่อไป 
 

 ขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ยังมีอัตรากำลังครูไม่ครบตามเกณฑ์ท่ี 
ก.ค.ศ.กำหนดจำเป็นท่ีจะต้องสรรหาบุคลากรให้ครบทดแทนตำแหน่งท่ีว่าง ตามสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื ่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เหมาะสมกับสภาพ
อัตรากำลังของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ 

 ๒.๒ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาท่ีขาดแคลนอัตรากำลัง ตามสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน 
 ๒.๓ เพื่อดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ และสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว เพื่อสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนในสถานศึกษา ตามสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน 
 

3.  เป้าหมาย 
 

• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ต้องการสรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงาน

ราชการ ลูกจ้างช่ัวคราวตามจำนวนท่ีได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
• เปา้หมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome) 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สามารถสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ทดแทนอัตราที่ว่าง  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาท่ี   
ขาดแคลนอัตรากำลัง ตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 

 

• ดัชนชีีว้ดัความสำเร็จ 
- เชิงปริมาณ   

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สรรหาพนักงานราชการ/ลูกจ้างช่ัวคราว 
ครบตามจำนวนท่ีได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร้อยละ 100 

- เชิงคุณภาพ   
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน

ราชการ/ลูกจ้างช่ัวคราว เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดท่ีขาดแคลนอัตรากำลัง ตามสาขา
วิชาเอกท่ีขาดแคลนได้ครบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

•  ผลทีค่าดวา่จะเกดิ  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดมีอัตรากำลังท่ี

เพียงพอในการบริหารและสามารถจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ส่งผล
ต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 

• กลุม่เป้าหมาย / ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

1) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
  1  ตุลาคม 2563 ถึง 31  ธันวาคม 2563 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                      : M4 - M5 
 

กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 

กจิกรรมที ่1 : สรรหาพนกังานราชการ      

1.ประกาศรับสมัคร - - - - - 

2.รับสมัครสอบ 1,450 - - - 1,450 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ - - - -  

3.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 800 - - - 800 

4.ตรวจสอบคุณสมบัติ 2,000 - - - 2,000 
5.ดำเนินการสอบคัดเลือก 
    5.1 ประเมินเอกสาร                             
    5.2 สอบข้อเขียน 
    5.3 สอบสัมภาษณ์ 

 

2,000 
4,500 
4,500 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 

2,000 
4,500 
4,500 

กจิกรรมที ่2 : สรรหาลกูจา้งชัว่คราว      

1.ประกาศรับสมัคร - - - - - 

2.รับสมัครสอบ 1,450 - - - 1,450 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ - - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 800 - - - 800 

4.ตรวจสอบคุณสมบัติ 1,000 - - - 1,000 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 

กจิกรรมที ่2 : สรรหาลกูจา้งชัว่คราว      
5.สอบคัดเลือก 
    5.1 ประเมินเอกสาร 
    5.2 สอบสัมภาษณ์ 

 

2,000 
4,500 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 

2,000 
4,500 

กิจกรรมที่ 3 :  

สรุปรายงานผลการสรรหาบุคคลเป็น
พนักงานราชการและสอบคัดเลือกลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

รวมงบประมาณ 25,0000 - - - 25,000 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

โครงการ  การประเมนิการเตรยีมความพรอ้มและพฒันาอย่างเขม้ตำแหน่งครูผูช้ว่ย  
            ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 256 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส.ต.ต.หญิงเกษร  สุธรรม 
โทรศัพท์/โทรสาร   054 – 712254 089-8388192      E-mail kasornsu@hotmail.com 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                           : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เปา้หมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ ท่ี 21 
ประเดน็  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (12)   การพัฒนาการเรียนรู้    
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจำเป็นของ 
  โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับ 
  ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต    
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ ท่ี 21 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 
  ท่ีจำเป็นของโลก ศตวรรษ ท่ี 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด 
  ชีวิตดีขึ้น 

 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ :   V02 ผู้สอน (ครู / อาจารย์) 
ชื่อปจัจยั :           F0204  การประเมินครูผู้สอนท่ีเป็นผลลัพธ์จากผู้เรียนเป็นหลัก  
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1  (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่ 3   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
กลยทุธ ์ที่ 3   พัฒนาศักยภาพคนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่  22  ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
                              ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                           : M2 – M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้กำหนดตำแหน่งที่ใช้
ในการบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วย และผู้ท่ีได้รับการบรรจุและ
แต่งต้ังในตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ผู้นั้นเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปี ก่อน
แต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ในกฎคณะกรรมการข้าราชการครูและ

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
กรณีผู้มีอำนาตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความประพฤติไม่ดี   
ไม่มีความรู้ ไม่มีความเหมาะสมหรือมีผลการประเมิน  ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด โดยไม่ควรให้
รับราชการต่อไปก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ ไม่ว่าจะครบกำหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
เตรียมความพร้อมแลพัฒนาอย่างเข้มหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าพ้นกำหนดทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 พิจารณา เห็นว่าควรให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปก็สั่งให้    
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งหรือวิทยฐานะท่ีจะได้รับแต่งต้ังต่อไป  

 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 โดยให้ใช้บังคับสำหรับ
ผู้ท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้การเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปีก่อนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งครู เป็นไปอย่างมีระบบ 
เป็นมาตรฐาน บรรลุความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาให้ครูผู ้ช่วยมีความรู้ความประพฤติ คุณลักษะเหมาะสม และ        
มีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 (ศธจ.) พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประกอบด้วย 

   (1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                    ประธานกรรมการ 
          (2) ผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษา           กรรมการ 
           (3) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา (ศึกษานิเทศก์) กรรมการ 

ให้คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วางแผนและดำเนินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มร่วมกับครูผู้ช่วยด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา สอนงาน 
ช่วยเหลือ และแนะนะการปฏิบัติหน้าที่เพื ่อให้ครูผู ้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะ ในการปฏิบัติตนและ        
การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะ ๆ 
อย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการประเมินทุกหกเดือน โดยมุ่งเน้นการประเมินเพื่อการพัฒนา รวมส่ีครั้งในเวลาสองปี
ตามแบบประเมินที่ ก.ค.ศ.กำหนด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการ  
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2564  

 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ตามมาตรฐานตำแหน่ง ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด   

 2.2 เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูท่ีดี
มีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน  
 2.3 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
(หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2561) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

3.  เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ต้องรับการประเมินเตรียมความพรอ้ม
และพัฒนาอย่างเข้ม เป็นเวลา 2 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 53 อัตรา 

 

• เปา้หมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome) 

    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาผ่านการประเมิน    
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครบทุกราย 
 

• ดัชนชีีว้ดัความสำเร็จ 
- เชิงปริมาณ   

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย และได้รับการแต่งต้ังให้ดำรง 
ตำแหน่งครู ครบทุกราย ร้อยละ 100  

- เชิงคุณภาพ   
ครูผู้ช่วยกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ครบทุกราย 
 

•  ผลทีค่าดวา่จะเกดิ  
          ครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ครบทุกราย 
ส่งผลต่อการเป็นครูท่ีดีมีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลต่อผู้เรียน  

 

• กลุม่เป้าหมาย / ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์
ครูผู้ช่วยที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

4.  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ   
 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                       : M4 - M5 
 

กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 

กจิกรรม  การประเมินการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
- ค่าเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการประเมินฯ 
จำนวน 53 คน 

 
 

17,280 

 
 

2,640 

 
 

6,120 

 
 

6,720 

 
 

32,760 

 



117 
 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

โครงการ  การประเมนิสมรรถนะรองผูอ้ำนวยการโรงเรยีนบรรจใุหม่ 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ   นายรัฐพงศ์  ปุริสาท 
โทรศพัท/์โทรสาร   093-5964252   E-mail Pong2895@hotmail.com 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                                 : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เปา้หมาย    คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเดน็    ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (12)  การพัฒนาการเรียนรู ้
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)    คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจำเป็นของโลก 
                                       ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
    อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1   คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ี 
  จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ :   V02  ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ชื่อปจัจยั :           F0203  มาตรฐาน/จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 ( พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายท่ี 3   การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่   3                         พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองต่อตัวช้ีวัดท่ี  2                ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
   ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

1. หลกัการและเหตผุล     
 

  ประชากรพลเมืองเป็นทร ัพยากรบุคคลที ่มีควรค่าในการนำพาในการพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต ในส่วนทักษะการศึกษาเรียนรู้เป็นส่วนที่ จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาโดยมีการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาบุคลากรในช่วงวัยรุ่นวัยเรียน ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ให้มี
ความพร้อมท้ังกาย ใจ สติ ปัญญา มีการพัฒนาท่ีดีรอบด้าน มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21     

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูงในการนำพาพัฒนาประเทศต่อไป 
    

                  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญหลายประการท่ีพัฒนาทักษะความสามารถข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา 
ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัลและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  
จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อโลกการทำงาน  
จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะอาชีพกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิต ท่ีสามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมท่ี
เป็นพหุวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์  รวมท้ังสร้าง
ความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติภารกิจในการดำรงชีพ 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  มีภารกิจเป้าประสงค์มุ่งหวังเจตนาที่จะปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  มุ่งเน้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษที่ 21 ,การเปลี่ยนโฉมบทบาท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นข้าราชการยุคใหม่” , การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ , การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต, การสร้างความต่ืนตัว
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสร้างโอกาสและ
คุณภาพทางการศึกษาในส่วนภูมิภาค  ซึ่งทุกภาคส่วนมีบทบาทในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่ความสำเร็จ 
โดยเฉพาะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาถือว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ เป็นจุดเชื่อมของนโยบายกับการปฏิบัติท่ี
ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากท่ีสุด ซึ่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษานอกจากจะมีความรู้ความสามารถสูงแล้ว  จะต้องเป็นผู้นำครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนให้มาร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษารวมถึง
จะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาสมรรถนะศักยภาพและประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปีของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 2. วัตถุประสงค์     
 

 เพื่อให้การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนโฉม
บทบาทพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นข้าราชการยุคใหม่” โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับในการพัฒนาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย 
และภารกิจท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ มีศักยภาพ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถรอบด้านท้ัง 
“เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ”  เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษานำพาพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในการพัฒนาประเทศชาติ 
 

3. เปา้หมาย 
 เปา้หมายเชงิผลผลติ (Output)  

 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีบริหารราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

 เปา้หมายเชงิผลลพัธ(์Outcome)  
 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาผ่านการพัฒนาสมรรถนะเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีบริหารราชการ 
การผ่านพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

               ผลสมัฤทธิข์องโครงการตอ่การปดิชอ่งวา่งของเปา้หมาย (project’s contribution to target agp)  
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีศักยภาพ ในการนำพาข้าราชการครู นักเรียน ประชาชน ในการพัฒนา
การศึกษาให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ดัชนวีดัความสำเรจ็ 
 เชงิปรมิาณ 

                รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 11  คน 7 โรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตาม และรับการประเมินผล
สัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยพัฒนาศักยภาพผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าท่ี 
คิดเป็น ร้อยละ 100   

 

 เชงิคณุภาพ 

    รองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 11 คน 7 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาทุกด้าน มีศักยภาพและมีภาวะผู้นำ 
มีความสามารถรอบด้านทั้ง “เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ”  เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา มีความ ภาคภูมิ  และองอาจในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับ
สถานศึกษา  
  

             นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับความรู้ทางด้านทักษะเพิ่มขึ้นในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนความคิดสร้างสรรค์ การทำงาน
ร่วมกับผู ้อ ื ่น ทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัลและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที ่สอดคล้องกับ
ความสามารถ ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมต่อโลกการทำงาน จัดให้มีการเรียนรู้
ทักษะอาชีพกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตท่ีสามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็น
และสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติภารกิจในการดำรงชีพ 
 

 ผลทีค่าดวา่จะเกดิ  
                รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีศักยภาพ ในการนำพาข้าราชการครู นักเรียน ประชาชน ในการพัฒนา
การศึกษาให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีร่บัผลประโยชน ์ 
               นักเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน ชุมชน ส่วนราชการในพื้นท่ีในเขตบริการ
ของสถานศึกษา  
4.  ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ  
  1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                            : M4 - M5 
 

กจิกรรม/รายละเอยีดการใชง้บประมาณ 
แผนการใชง้บประมาณ รวมงบ 

ประมาณ ไตรมาสที ่1  ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
กจิกรรมที่ 1 คณะกรรมการท่ีปรึกษา/พี่เลี้ยง  นิเทศให้
คำแนะนำ ปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงานของรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ  สถานศึกษา 
จำนวน 11 คน จำนวน 7 โรงเรียน , ราชานุบาล , 
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) , บ้านสองแคว ,  
บ้านปางเป๋ย , ศรีเวียงสาวิทยาคาร , บ้านนาราบ 
(จุลเกษตรศึกษาคาร) , ประกิตเวชศักด์ิ 
1.2 ค่าเบ้ียเลี้ยง 7 คนๆละ 120บาท/วัน  
จำนวน 6 วัน 
1.2  ค่าเบ้ียเลี้ยง 7 คนๆละ 240บาท/วัน  
จำนวน 2 วัน 
1.3  ค่าพาหนะ 1 คน จำนวน 8 วัน 
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1,680 
 

1,824 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,040 
 

3,360 
 

3,648 

กจิกรรมที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ  สถานศึกษา 

จำนวน 11 คน จำนวน 7 โรงเรียน , ราชานุบาล ,  
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) , บ้านสองแคว ,  
บ้านปางเป๋ย , ศรีเวียงสาวิทยาคาร , บ้านนาราบ 
(จุลเกษตรศึกษาคาร) , ประกิตเวชศักด์ิ 
2.1 ค่าเบ้ียเลี้ยง 7 คน ๆ ละ120 บาท/วัน  
จำนวน 8วัน 
2.2 ค่าเบ้ียเลี้ยง 7 คนๆละ 240บาท/วัน จำนวน 2วัน 
2.3 ค่าพาหนะ 2 คนจำนวน 10 วัน 
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6,720 
3,360 
6,,320 

กจิกรมที ่3 ตรวจสอบและประเมนิผล  
3.1 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน      
สัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าท่ี  
3.2 จัดทำข้อมูลผลคะแนนการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติหน้าท่ี 

3.3 จัดทำสรุปข้อมูลคะแนนประเมิน รายงานผล
การดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาและเสนอ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้งบประมาณ  รวมงบ 

ประมาณ ไตรมาสที่ 1  ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

กจิกรรมที ่4  สรปุผลประเมนิสมัฤทธิผ์ล  
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียน/ของการประเมิน 
สัมฤทธิผลในระยะเวลา 1 ปีและเชิดชูเกียรติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน , คณะกรรมการการประเมนิ
สัมฤทธิผลฯ 

 - ค่าเกียรติบัตร จำนวน 11 คน ๆ ละ 150 บาท 
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1,650 

                           รวมงบประมาณ     5,975       -     8,200 15,825 30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

โครงการ การประเมนิสมรรถนะผูบ้ริหารโรงเรยีนบรรจใุหม่ 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายรัฐพงศ์  ปุริสาท 
โทรศัพท์/โทรสาร   093-5964252        E-mail Pong2895@hotmail.com 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                                  : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
เปา้หมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเดน็   ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (12)  การพัฒนาการเรียนรู ้
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจำเป็นของโลก 
  ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
  อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ    การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็น 
  ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
 

 

ช่ือองค์ประกอบ :  V02  ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ช่ือปัจจัย :           F0203  มาตรฐาน/จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 ( พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเน้นยุทธศาสตร์/นโยบายท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่  3   พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองต่อตัวช้ีวัดท่ี 22  ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม 
                            มาตรฐานวิชาชีพ 
 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
 

1.  หลกัการและเหตผุล     
 

 ประชากรพลเมืองเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีควรค่าในการนำพาในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
ต่อไปในอนาคต ในส่วนทักษะการศึกษาเรียนรู้เป็นส่วนท่ี จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาโดยมีการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาบุคลากรในช่วงวัยรุ่นวัยเรียน ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ให้มีความพร้อมท้ัง
กาย ใจ สติ ปัญญา มีการพัฒนาท่ีดีรอบด้าน มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและภาษท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูงในการนำพาพัฒนาประเทศต่อไป 
 

                       กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญหลายประการท่ีพัฒนาทักษะความสามารถข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา 
ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัลและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  
จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อโลกการทำงาน  
จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะอาชีพกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิต ท่ีสามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมท่ี
เป็นพหุวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์  รวมท้ังสร้าง
ความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติภารกิจในการดำรงชีพ 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  มีภารกิจเป้าประสงค์มุ่งหวังเจตนาที่จะปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  มุ่งเน้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษท่ี 21 ,การเปล่ียนโฉมบทบาท ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นข้าราชการยุคใหม่” , การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ , การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต, การสร้างความต่ืนตัว
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสร้างโอกาสและ
คุณภาพทางการศึกษาในส่วนภูมิภาค  ซึ่งทุกภาคส่วนมีบทบาทในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่ความสำเร็จ 
โดยเฉพาะผู้อำนวยการสถานศึกษาถือว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ เป็นจุดเช่ือมของนโยบายกับการปฏิบัติท่ีใกล้ชิดกับ
ผู้เรียนมากท่ีสุด ซึ่งผู้อำนวยการสถานศึกษานอกจากจะมีความรู้ความสามารถสูงแล้ว  จะต้องเป็นผู้นำครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนให้มาร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษารวมถึงจะต้องผ่าน
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะศักยภาพและประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ในระยะ 1 ปีของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 2. วัตถุประสงค์     
  

  เพื่อให้การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนโฉม
บทบาทพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นข้าราชการยุคใหม่” โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับในการพัฒนาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย 
และภารกิจท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ มีศักยภาพ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถรอบด้านท้ัง 
“เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ”  เหมาะสมท่ีจะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานำพาพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ในการพัฒนาประเทศชาติ 
3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีบริหารราชการคิดเป็น
ร้อยละ 100 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

 เปา้หมายเชงิผลลพัธ(์Outcome)  
 ผู้อำนวยการสถานศึกษาผ่านการพัฒนาสมรรถนะเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการ      
การผ่านพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project’s contribution to target agp)  
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีศักยภาพ ในการนำพาข้าราชการครู นักเรียน ประชาชน ในการพัฒนาการศึกษา
ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ดัชนีวัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ 

              ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 13  คน 13 โรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตาม และรับการประเมินผล
สัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยพัฒนาศักยภาพผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าท่ี 
คิดเป็นร้อยละ 100   

 

เชิงคุณภาพ 
  1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 13 คน 13 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาทุกด้าน มีศักยภาพและมีภาวะผู้นำ  

มีความสามารถรอบด้านท้ัง “เก่งคน เก่งงาน และเก่งวิชาการ”  เหมาะสมท่ีจะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
มีความ ภาคภูมิ  และองอาจในฐานะท่ีเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษา  
            2. นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับความรู้ทางด้านทักษะเพิ่มขึ้นในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนความคิดสร้างสรรค์ การทำงาน
ร่วมกับผู ้อ ื ่น ทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัลและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที ่สอดคล้องกับ
ความสามารถ ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมต่อโลกการทำงาน จัดให้มีการเรียนรู้
ทักษะอาชีพกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตท่ีสามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็น
และสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติภารกิจในการดำรงชีพ 
 

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
               ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีศักยภาพ ในการนำพาข้าราชการครู นักเรียน ประชาชน ในการพัฒนาการศึกษา
ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่รับผลประโยชน์  
               นักเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน ชุมชน ส่วนราชการในพื้นที่ในเขตบริการของ
สถานศึกษา  
 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน  2564 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                             : M4 - M5 
 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้งบประมาณ รวม 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

กจิกรรมที ่1  คณะกรรมการท่ีปรึกษา/พี่เล้ียง  
นิเทศให้คำแนะนำ ปรึกษา ติดตามการปฏิบัติงาน
ของผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ  สถานศึกษา 
1.1 รุน่ที่ 3 ครัง้ที ่1, 2 บ้านป่าสัก,บ้านปิงใน 
      - ค่าเบ้ียเล้ียง วันละ 120 วันละ 7 คน  
จำนวน 2 วัน 
      - ค่าเบ้ียเล้ียง วันละ 240 วันละ 7 คน  
จำนวน 2 วัน 
     - ค่าพาหนะ  วันละ 600 จำนวน 4 วัน 
1.2 รุน่ที่ 4 ครัง้ที ่2 บ้านดอนหล่ายทุ่ง  
     - ค่าเบ้ียเล้ียง วันละ 120 วันละ 7 คน 
จำนวน 1 วัน 
     - ค่าพาหนะ  วันละ 600  จำนวน 1 วัน 
1.3 รุน่ที่ 5 ครัง้ที ่1,2 บ้านน้ำเคิม  บ้านน้ำลี 
      - ค่าเบ้ียเล้ียง วันละ 240 วันละ 7 คน 
จำนวน 3 วัน 
      - ค่าพาหนะ  วันละ 600  จำนวน 3 วัน 
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กจิกรรมที ่2 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  

     2.2.1 รุน่ที่ 1 ครัง้ที่ 2 บ้านห้วยไฮ, บ้านก้อ, 
บ้านสาล่ีบ้านนาคา, บ้านเป้า, ชุมชนบ้านนาหลวง,  
 ไตรธารวิทยา ,บ้านหนองห้ามิตรภาพท่ี 125   
    -  ค่าเบ้ียเล้ียง วันละ 120 วันละ 6 คน 
จำนวน 3 วัน 
    - ค่าเบ้ียเล้ียง วันละ 240 วันละ 6 คน จำนวน 
2 วัน 
   -   ค่าพาหนะ  วันละ 400 จำนวน 5 วัน 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้งบประมาณ รวม 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

     2.2.2 รุน่ที่ 2 ครัง้ที่ 1,2 บ้านป่าแดด ,  
บ้านพี้ใต้ 
   - ค่าเบี้ยเล้ียง วันละ 120 วันละ 6 คน  
จำนวน 4 วัน 
   - ค่าพาหนะ  วันละ 400 จำนวน 4 วัน 
     2.2.3 รุน่ที่ 3 ครัง้ที่ 1,2 บ้านป่าสัก, บ้านปิง
ใน 
   - ค่าเบี้ยเล้ียง วันละ 120 วันละ 6 คน  
จำนวน 2 วัน 
   - ค่าเบี้ยเล้ียง วันละ 240 วันละ 6 คน  
จำนวน 2 วัน 
   -  ค่าพาหนะ  วันละ 400 จำนวน 4 วัน 
     2.2.4 รุน่ที่ 4 ครัง้ที่ 1, 2 บ้านดอนหล่ายทุ่ง 
   - ค่าเบี้ยเล้ียง วันละ 120 วันละ 6 คน  
จำนวน 2 วัน 
    - ค่าพาหนะ  วันละ 400 จำนวน 2 วัน 
     2.2.5 รุน่ที่ 5 ครัง้ที1่ บ้านน้ำเคิม บ้านน้ำลี 
    - ค่าเบ้ียเล้ียง วันละ 240 วันละ 6 คน 2 วัน 
    - ค่าพาหนะ  วันละ 400  จำนวน  2 วัน 
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กจิกรรมที ่3 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าท่ี  
3.1 จัดทำข้อมูลผลคะแนนการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติหน้าท่ี จัดทำสรุปข้อมูลคะแนนประเมิน 
รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาและ
เสนอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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กจิกรรมที ่4. สรุปผลประเมินสัมฤทธิ์ผล 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียน/ของการประเมิน 
สัมฤทธิผลในระยะเวลา 1 ปีและเชิดชูเกียรติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน , คณะกรรมการการประเมนิ
สัมฤทธิผลฯ 

 - ค่าเกียรติบัตร  
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920 
              รวมงบประมาณ 13,920 7,500 15,160 3,420 40,000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

โครงการ ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตขิ้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
 

หนว่ยงาน  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเฉลิมขวัญ  แก้วปัน 
โทรศัพท์/โทรสาร  085-0401729   E-mail :  lormkhwan2482@hotmail.com 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                       : M1 
 

 

ยุทธศาสตร์ (Z)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย     คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศรวรรษท่ี 21 
ประเด็น    ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น (12)   การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจำเป็นของโลก 
      ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
      อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y)   คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ี 
      จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

 
 

ชื่อองค์ประกอบ :  V02  ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ชื่อปัจจัย :          F0202  แรงจูงใจและระบบสวัสดิการท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.น่าน เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่ 3  การพฒันาและเสริสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที ่ 22  ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม 
                               มาตรฐานวิชาชีพ  
 
 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)       M2 – M3 
 

1.  หลกัการและเหตผุล 
 

   กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญหลายประการท่ีพัฒนาทักษะความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถใน
การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะ
ด้านดิจิทัลและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจการพัฒนาทักษะ

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

ในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงินตลอดจนทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมต่อโลกการทำงาน จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะอาชีพ
กับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตท่ีสามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ รวมท้ังสร้างความอยากรู้ อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติภารกิจในการดำรงชีพ 
 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีวิสัยทัศน์ คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคต 
ท่ียั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนีย้ังมีการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนท่ีหลากหลาย ท้ังในระดับต่าง ๆ ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีการขับเคล่ือนการพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ท้ังความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์นำพาประเทศชาติ
ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตในส่วนทักษะการศึกษาเรียนรู้เป็นส่วนท่ีจะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาโดยมีการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาบุคลากรในช่วงวัยรุ่น วัยเรียน ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพให้มี
ความพร้อมท้ังกาย ใจ สติ ปัญญา มีการพัฒนาท่ีดีรอบด้าน มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21    
มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นมีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูงในการนำพาพัฒนาประเทศต่อไป 
 

   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีภารกิจ เป้าประสงค์ มุ่งหวังเจตนาท่ีจะปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาโดยการปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 การเปล่ียนโฉมบทบาทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นข้าราชการยุคใหม่การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ , การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต , การสร้างความต่ืนตัวให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาในส่วนภูมิภาค 
ซึ่งทุกภาคส่วนมีบทบาทในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาไปสู่ความสำเร็จ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานและจรรยาบรรณ ด้านการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพในแขนงต่าง ๆ 
และมีผลงานจากการพัฒนาทักษะวิชาชีพสู่ความการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนและประเทศชาติ ตามนโยบายการเปล่ียนโฉม 
และบทบาทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม่มีความกระตือรือร้นท่ีจะสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมและพัฒนา 
การจัดการศึกษาให้มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
และคุณภาพการเรียนแก่ผู้เรียนให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตอย่างผาสุกและเป็นพลเมืองท่ีดี มีทักษะและกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพความสามารถเข้าถึงทักษะการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาผลงาน
ด้านการเรียน ด้านความสามารถพิเศษเฉพาะตนนำไปสู่ความผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพความรู้ความสามารถทางการศึกษา
ท่ีสูงขึ้นตามมาตรฐานและมีทักษะท่ีจำเป็นทันต่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในศตวรรษท่ี 21    
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

2.  วัตถุประสงค์   
 

 2.1 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความกระตือรือร้น 
ในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและสร้างศรัทธาความเช่ือถือในวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพการใช้ส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรม ต่าง ๆ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนพัฒนาคุณภาพคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มี
ทักษะการเรียนรู้และผลการเรียนตามมาตรฐานและสูงขึ้น มีผลงานด้านวิชาการ มีสามารถเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพตามความถนัดของตน ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีความประพฤติ ปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีผลงานด้านการพัฒนาการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ตามนโยบายในเรื่องการเปล่ียนโฉมบทบาทพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เป็นข้าราชการยุคใหม่ สู่การปฏิบัติ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับในการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถในการปฏิบัติงานและภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้เกิดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพเพื่อนำพาพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญ ให้มีความรู้ ความสามารถ 
รอบด้าน เท่าทันเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปัจจุบันและอนาคต และมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ท่ีสูงขึ้น นักเรียนมทัีกษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 เพื่อนำไปสู่การเป็นทรัพยากรสำคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

3. เป้าหมาย 
  ● เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
   1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร ับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสนอขอเข้ารับการคัดเลือกตามผลงาน และโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   2.  จัดทำกรอบเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่อง  
เชิดชูเกียรติ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ จำนวน 170 อัน 

  ● เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณในความต้ังใจ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความภาคภูมิใจในจรรยาบรรณวิชาชีพที่มี
คุณภาพ เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลท่ัวไปได้ 

  ● ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap) 
   1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความอุสาหะ มีความรู้ ความสามารถ  
และมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ เข้ารับการคัดเลือกตามโครงการ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป้าหมาย ร้อยละ 90  
   2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีคุณธรรมในการนำไปใช้  
ในวิถีชีวิตประจำวันและวิถีชีวิตการปฏิบัติราชการ  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

  ● ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย ร้อยละ 90 
 

   - เชิงปริมาณ 
    1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลงานเพื่อรับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ และ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ส่งรายช่ือเข้ารับการคัดเลือกในระดับท่ีสูงขึ้น 
    2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานเพื่อขอมีและเล่ือนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
    3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

   - เชิงคุณภาพ  
    1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานท่ี
สามารถเป็นแบบอย่างได้และพัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐาน จำนวนผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเสนอผลงาน
ทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน 
    2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
    3. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  ● ผลที่คาดว่าจะเกิด  
    1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทมีความศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์
ผลงานท่ีสามารถเป็นแบบอย่างได้และพัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐาน  
    2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทำงานอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
    3. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  ● กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัด ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญและ
กำลังใจ มีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาความรู้และทักษะ ประสิทธิภาพ มาตรฐาน จรรยาบรรณในวิชาชีพ  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4. ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ 
       1  มกราคม  2564  ถึง 30 กันยายน 2564  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

ส่วนที่  3 กิจกรรมและงบประมาณ                   :M4 – M5 

กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ 
รวม 

งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี  

1 
 

ไตรมาสท่ี 
2 
 

ไตรมาสท่ี 
3 
 

ไตรมาสท่ี 
4 
 

กจิกรรมที ่1 :  คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ให้ได้รับการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ  
   - รางวัล “พระพฤหัสบดี”  
   - รางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” โครงการ “ตาม
รอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์ และจิตวิญญาณครู”   
   - รางวัล “ครูดีในดวงใจ”  
   - รางวัล “คุรุสดุดี”    
   - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
   - รางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
   - รางวัลครูดีของแผ่นดิน   
   - รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  
   - โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” และ  
     “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข”  
   - รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”  

     

   1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
   1.2 ประชุมคณะกรรมการฯ 
         1.2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  จำนวน  
10 โครงการ ×โครงการละ 8 คน × คนละ 30 บาท   

    1.2.2 ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการออกประเมิน 
ตามโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง 
ภาคราชการและเอกชน  
 

 

 
- 
 
- 
 

 
720 

- 

 

 

960 

900 

 

 

720 

900 

 

 

2,400 

1,800 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ 
รวม 

งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี  

1 
 

ไตรมาสท่ี 
2 
 

ไตรมาสท่ี 
3 
 

ไตรมาสท่ี 
4 
 

  
กจิกรรมที ่2 :  การมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือก 
/ ผู้ท่ีทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาในปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2564 และของท่ีระลึก 

 
 
 

 

 
 
 

 

   

          2.1 จัดซื้อกรอบวิทยาศาสตร์ 
 จำนวน 170 อันๆ ละ 150 บาท 
          2.2 วัสดุ 
        2.3 ของท่ีระลึกสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ 
ด้านการศึกษา จำนวน 89 คน คนละ 300 บาท 
 

- 
 
- 
 

- 

- 
 
- 

- 

10,500 
 
- 
 

- 

15,000 
 

3,600 
 

26,700 

25,500 
 

3,600 
 

26,700 

รวมงบประมาณ - 720 12,360 46,920 60,000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

โครงการ  การอบรมข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา “หลกัสตูรสมรรถนะทีด่ใีนการทำงาน” 
             สพป.นา่น เขต 1 
 

หนว่ยงาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสมรี  เกิดกล่ำ 
โทรศัพท์/โทรสาร        054-774600 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ     : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เปา้หมาย     คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเดน็       ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ ( 12) การพัฒนาการเรียนรู้  
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจำเป็นของโลก 
  ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง 
  มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจำเป็น 
  ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
 

  
 
 

ชื่อองค์ประกอบ :  V02  ผู้สอน (ครู/อาจารย์)  
ชื่อปัจจัย :          F0203  มาตรฐาน/จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.น่าน เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่ 3   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที ่ 22  ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม 
          มาตรฐานวิชาชีพ 
 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)       M2 – M3 
 

1.  หลกัการและเหตผุล 
   กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญหลายประการท่ีพัฒนาทักษะความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ  ทักษะ
ด้านดิจิทัลและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจการพัฒนาทักษะ

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

ในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมต่อโลกการทำงาน จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะ
อาชีพกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตท่ีสามารถอยู่ร่วม และทำงานภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ รวมท้ังสร้างความอยากรู้ อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติภารกิจในการดำรงชีพ 
 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิสัยทัศน์ คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคต 
ท่ียั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีการขับเคล่ือนการพัฒนา
การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู ้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะ ท่ี         
พึงประสงค์นำพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 1 ตระหนักในบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนา
ทักษะความสามารถ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21  และส่งเสริม
สมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง ในองค์กร ให้มีสมรรถนะที่เข้มแข็ง และมีขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานเขตท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้  จึงจัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ใน “หลักสูตรสมรรถนะท่ีดีในการทำงาน”  
 

2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด 

  2.2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่งหน้าท่ี ให้มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

 2.3 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ความผูกพันในองค์กรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2.4 เพื่อมุ่งสร้างสรรค์บรรยากาศและจิตสำนึกให้กับบุคคลในองค์กรในการใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของตนไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ (personal mastery) 
 

3) เป้าหมาย 
  ● เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
      ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน  เขต 1 และลูกจ้าง จำนวน  300  คน 
  ● เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน มีการพัฒนาสมรรถนะ ด้านสุขภาพกายและจิตใจ เกิดการพัฒนางานในการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อหน่วยงาน 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

  ● ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap) 
     ผู้บริหารการศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสำนักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการพัฒนาคุณภาพ
ร่างกาย และสุขภาพจิต ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนางานและสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจ   
และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้เรียน 
 

  ● ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
   - เชิงปริมาณ  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 1 และลูกจ้างจำนวน  300  คน  เข้ารับการอบรมทุกคน 
   - เชิงคุณภาพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน มีการพัฒนาสมรรถนะ ด้านสุขภาพกายและจิตใจ เกิดการพัฒนางานในการบริหาร   
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงาน 
 

  ● ผลที่คาดว่าจะเกิด  
    ผู้บริหารการศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างในสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการพัฒนาคุณภาพ
ร่างกาย และสุขภาพจิต ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนางานและสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจ 
และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้เรียน 
 

  ● กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
               ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาน่าน  เขต 1 และลูกจ้าง จำนวน  300  คน 
 

4) ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ  
     1  กรกฎาคม  2564 -  30  กันยายน  2564  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

 

ส่วนที่  3 กิจกรรมและงบประมาณ                   : M4 – M5 

กิจกรรมและงบประมาณ                                                                                  
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ 
รวม 

งบประมาณ 
ไตรมาสท่ี   

1 
 

ไตรมาสท่ี 
2 
 

ไตรมาสท่ี 
3 
 

ไตรมาสท่ี 
4 
 

กจิกรรม  อบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง และยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ (การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ
เพื่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา) 

 
 
 

 

    
 
 

1. ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องด่ืมสำหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน  300 คน ๆ ละ 300  บาท  
จำนวน  1 วัน  
2. ค่าตอบแทนวิทยากร  
3. ค่าวัสดุอบรมฯ 
4.จัดทำเอกสารจำนวน 300 เล่มๆละ 150 บาท  

 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
90,000 

 
2,400 
2,600 

45,000 

 
90,000 

 
2,400 
2,600 

45,000 
รวมงบประมาณ     140,000 140,000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

โครงการ อบรมบคุลากรทางการศกึษาผูป้ฏบิตังิานใน สพป.นา่น เขต 1 “หลกัสตูรยทุธศาสตร์ 
            การพฒันาองคก์ร บรหิารคน บรหิารงาน” 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสมรี  เกิดกล่ำ 
โทรศัพท์/โทรสาร   054-774600     E-mail :  somree@hotmail.com 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                                  : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)    การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เปา้หมาย    คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ประเดน็     ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (12)  การพัฒนาการเรียนรู ้
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจำเป็นของโลก 
  ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
  อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ    การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจำเป็น 
  ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ :   V02   ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 
ชื่อปจัจยั :            F0203 มาตรฐาน/จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตรท์ี ่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
กลยทุธท์ี่ 3  พัฒนาศักยภาพคนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่   22  ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม 
                       มาตรฐานวิชาชีพ 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                                 : M2 – M3 
 

1.  หลกัการและเหตผุล 
 

 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการ
ท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี     
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสาร

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ  โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง 
 

         ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญต่อการเปล่ียนแปลงองค์กร  บุคลากรจึงจำเป็นท่ีจะต้องได้รับการพัฒนา
ตลอดเวลา เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ  การพัฒนาบุคลกร จึงเป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคล
มาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ รวมท้ังกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีจำเป็นในการปฏิบัติราชการ 
และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติ  ท่ีดีต่อองค์กร ตลอดจน
เกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อน ร่วมงาน  
 

 อย่างไรก็ตามในการพัฒนาองค์กรต้องอาศัยองค์ประกอบท่ีสำคัญ คือการพัฒนาระบบในการทำงาน ซึ่งระบบ
ในการทำงาน เมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต่ศักยภาพของบุคลากรจะต้องมีการพัฒนา 
และปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึง
ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องท่ีจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานท่ีนับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากร
ในองค์กร ซึ่งจะทำให้บุคลากรได้รับความรู้นำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเห็นความสำคัญของการพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการเพื่ออบรมบุคลากรในสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ในหลักสูตร “ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร “ บริหารคน บริหารงาน” แก่
บุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานใน สพป.น่าน เขต 1 ” ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้บุคลากร เกิดแนวคิดใหม่ๆในการวางแผน บริหาร และพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีคุณภาพ 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ตลอดจนแนวคิด และวิธีการในการเสริมสร้างภาพพจน์ขององค์กร 
 2.2 เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นในการทำงาน 
 2.3 เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมงาน และงานท่ีทำ 
 2.4 สร้างจิตสำนึกท่ีดีต่อการทำงาน และทำงานอย่างมีความสุข 
 2.5 เพื่อให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีวินัย และมีจิตสาธารณะต่อผู้ผู้อื่น  

 

3. เป้าหมาย 
 

 เปา้หมายเชงิผลผลติ (Output )  
 บุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานใน สพป.น่าน เขต 1 จำนวน  85 คน 

 

 เปา้หมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)  
 บุคลากรทางการศึกษาใน สพป.น่าน เขต 1 ได้ทักษะการทำงานการบริหารเพื่อนร่วมงาน มีแนวคิดใหม่ ๆ 
มีการวางแผนการทำงานท่ีเป็นระบบ ก่อให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนมีแนวคิด และวิธีการในการเสริมสร้าง
ภาพพจน์ขององค์กร  มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นในการทำงาน มีทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมงาน 
และงานท่ีทำ 



139 
 

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

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  เชิงปริมาณ     
  บุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานใน สพป.น่าน เขต 1 จำนวน  85 คน 

เชิงคุณภาพ    
     บุคลากรทางการศึกษาใน สพป.น่าน เขต 1 มีแนวคิดใหม ่ๆ และ มีการวางแผนการทำงานท่ีเป็นระบบ 

งานมีประสิทธิภาพ  รวมถึงมีแนวคิด วิธีการในการเสริมสร้างภาพพจน์ขององค์กร บุคลากรในสำนักงานมีโอกาสได้
แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ ความคิดเห็นในการทำงาน มีทัศนคติท่ีดีต่อตนเองต่อผู้ร่วมงาน และงานท่ีทำ 

 

ผลที่คาดว่าจะเกิด  
บุคลากรทางการศึกษาใน สพป.น่าน เขต 1 มีแนวคิดใหม่ๆ และ มีการวางแผนการทำงานท่ีเป็นระบบ 

งานมีประสิทธิภาพ   รวมถึงมีแนวคิด วิธีการในการเสริมสร้างภาพพจน์ขององค์กร บุคลากรในสำนักงานมีโอกาสได้
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ความคิดเห็นในการทำงานมีทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมงาน และงานท่ีทำ 
 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
     บุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานใน สพป.น่าน เขต 1 จำนวน  85 คน 

 

4.  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
  1  เมษายน  2564 -  30  กันยายน  2564 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ  (จัดสรรงบประมาณให้ 102,510 บาท)                             : M4 - M5 

 
กิจกรรม 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

กจิกรรมที่ 1 จัดอบรมบุคลากรตามหลักสูตรท่ี
กำหนด จำนวน  2 วัน  

     

1.1 ค่าเบ้ียเลี้ยง 85 คน คนละ 4 วัน ๆ ละ 
240 บาท  

- - 81,600 - 81,600 

1.2 ค่าท่ีพัก จำนวน 3 คืน ๆ ละ 600 บาท 
จำนวน  85  คน 

- - 153,000 - 153,000 

1.3 ค่าพาหนะ คนละ 2,000 บาท 85 คน - - 170,000 - 170,000 

1.4 ค่าวิทยากร จำนวน 2 วัน  
จำนวน 12 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  

- - 7,200 - 7,200 

กจิกรรมที่ 2   ศึกษาดูงาน สพป.ต้นแบบ 
2.1 จัดซื้อของท่ีระลึก 

- - 1,500 - 1,500 

รวมงบประมาณ - - 413,300         - 413,300  
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โครงการ  พฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาเรยีนรวม 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ     นางศิริรัตน์ แย้มศิลป์ 
โทรศพัท์   ๐๙๗-๒๘๗๕๒๐๓           E-mail :  Siriratyamesin@gmail.com 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เป้าหมาย     สร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำทุกมิติ    
ประเด็น      การลดความเหล่ือมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y)  ประเดน็ (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   การคุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) คนไทยทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและ 
  มีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 
 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ : V0๓ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมทุกคน  โดยเฉพาะ 
               กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง 
ชื่อปจัจยั :          F0๓๐๔ สมรรถนะ (องค์ความรู้/ทัศนคติ/ประสบการณ์) ของบุคลากรท่ีเหมาะสม 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่  ๔. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและ 
                                           ลดความเหล่ือล้ำทางการศึกษา 
กลยทุธท์ี่ ๔   ส่งเสริมการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่  15  ร้อยละ 5 ของผู้เรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น 
  27   ร้อยละ 5 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด 
   การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลแก่นักเรียน    
  32  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการการศึกษาและ 
   การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจำเป็น              

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
 

1. หลกัการและเหตผุล  
                ด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายท่ีการพัฒนาท่ี
สำคัญเพื่อพัฒนามนุษย์ทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพโดยเป็นคนไทยท่ีมีความพร้อมท้ังกาย 
จิตใจ สติปัญญามีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม            

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ความสำคัญต่อการดึงเอาพลังจากภาคส่วนต่างๆมามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานพัฒนาทุกมิติ ลดความเหล่ือมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคมทุกมิติโดยเฉพาะการสร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้กำหนดตัวชี้วัดร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้ร ับการ
ส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆอาทิเช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะและเทคโนโลยี 
  

            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีวิสัยทัศน์คือการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมมนุษย์
อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์มีการพฒันาและเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้เรียนท่ีหลากหลายท้ังในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับก่อนประถม ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัยมศึกษา
ตอนปลาย แก่ผู้เรียนทุกกลุ่มท้ังกลุ่มปกติและผู้พิการและด้อยโอกาสซึ่งโดยเฉพาะผู้เรียนกลุ่มพิการนี้ต้องให้สิทธิและ
โอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพท้ังด้านวิชาการ 
ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข 
 

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นของการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนกลุ่มพิการท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคมให้แก่ผู ้เรียนกลุ่มนี้ได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาในรูปแบบการจัดเรียนรวม (Inclusive 
Education)  เป็นทางเลือกท่ีสำคัญสำหรับการพัฒนาเด็กพิการในวัยเรียน  (อายุ ๐ – ๑๘ ปี )  ได้อย่างกว้างขวางท่ัวถึง
เสมอภาค  กระจายโอกาสให้เด็กพิการทุกคนทุกประเภทความพิการได้สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยเด็กพิการทุกคนท่ีอยากเรียนต้องได้เรียนและได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดโดยได้รับบริการจัดทำแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP : Individualized  Education Program) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP : Individual Implementation 
Plan)ได้รับส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็นพิเศษของ
แต่ละบุคคล  จึงได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี การจัดการ
เรียนรวมจึงเป็นกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็กพิการทุกคน ครอบครัวเด็กพิการและสะท้อน
ประโยชน์ด้านสังคมสันติสุขของประเทศ 
 

2. วัตถุประสงค์   
 ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษาท่ีเรียนร่วมอยู่ในโรงเรียน ได้รบั
การพัฒนาสมรรถภาพด้านการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและได้รับส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือบริการและความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาท่ีกำหนดในกฎหมายตามท่ีกำหนดตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต 
ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทางสังคม ทักษะทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
             ๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนท่ีจัดการเรียนร่วม เรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภทเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ นวัตกรรม Best Practice 
เป็นแหล่งเรียนรู้ (Resource Center) ท้ังด้านหลักสูตร การเรียนการสอนและการวัดผลเด็กพิการ เป็นโรงเรียนท่ี
รองรับเด็กพิการเข้าเรียนรวมในโรงเรียนใกล้บ้าน 
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            ๓. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนท่ีจัดการ เรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนพิการใน
แต่ละประเภทให้เป็นศูนย์บริการเครือข่ายด้านการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS) เป็นศูนย์รวมส่ือ      
การเรียนรู้นวัตกรรม Best Practice เป็นแหล่งเรียนรู้ (Resource Center) ทั้งด้านหลักสูตร การเรียนการสอน
และการวัดผลเด็กพิการเป็นโรงเรียนท่ีรองรับเด็กพิการเข้าเรียนรวมในโรงเรียนใกล้บ้าน 

 

3. เป้าหมาย 
               เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

๑. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพตามความต้องการจำเป็นพิเศษและ 
ความสามารถพิเศษสองคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

๒. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับสิทธิและโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา การแสดงออกถึง 
ศักยภาพและความสามารถพิเศษเท่าเทียมกับนักเรียนปกติ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

๓. นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถพิเศษในทุกด้านตาม 
ศักยภาพของตนเองต่อสังคมสาธารชน อย่างมั่นใจและมีความสุข 

 

                ความเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                 ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนได้สิทธิและโอกาส เข้าถึงบริการการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีเหมาะสม  และได้รับส่ิงอำนวยความสะดวก 
ส่ือบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ท่ีกำหนดในกฎหมายตามท่ีกำหนดตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
และได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต ทักษะการดำรงชีวิต ทักษะทางสังคม  ทักษะทางวิชาการ  โดยเฉพาะด้านการอา่น
การเขียนและการคิดคำนวณ เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
            

ดัชนชีีว้ดัความสำเร็จ 
  

               เชงิปรมิาณ   
 ๑. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจำเป็นพิเศษตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 
               ๒. โรงเรียนจัดการเรียนรวมทุกโรงเรียน 
            ๓. โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ๘ โรงเรียน 

 

              เชงิคณุภาพ  
 ๑. นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษาท่ีเรียนร่วมอยู่ในโรงเรียนท่ัวไปในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาน่าน เขต ๑ ได้รับสิทธิโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนดสามารถ
พึ่งตนเองได้และเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนท่ัวไปได้อย่างมีความสุข 
             ๒. โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม เรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพ
ความพิการในแต่ละประเภทเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ นวัตกรรม Best Practice เป็นแหล่งเรียนรู้ 
(Resource Center) ทั้งด้านหลักสูตร การเรียนการสอนและการวัดผลเด็กพิการ เป็นโรงเรียนที่รองรับเด็กพิการ
เข้าเรียนรวมในโรงเรียนใกล้บ้าน มีสภาพแวดล้อม สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับความต้องการจำเป็น
พิเศษของผู้เรียน 
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            ๓. โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมมีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเรียนร่วมและเป็น
ศูนย์บริการทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(SSS: Student Support Services) สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม เรียนร่วม
และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่โรงเรียนใกล้เคียง ชุมชน ผู้ปกครองได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาพิเศษ                

 

 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 ๑. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
ในรูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลายวิธีการให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กแต่ละประเภท
ความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษทางการศึกษาอย่างยั่งยืนและการส่งต่อสู่การสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู ้พิการให้สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน์  
นักเรียนกลุ่มพิการท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 

 

4. ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ 
  1  กรกฎาคม  2564 – 30  กันยายน  2564 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
 

กิจกรรม 
/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 
กจิกรรมที ่๑ การประชุมเสริมสร้างความเข้าใจ
และวางแผนการดำเนินงานโครงการพฒันา
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ จำนวน ๑๔๐ โรงเรียนด้วยระบบ 
คอนเฟอเรนซ ์

- 
 
 
 

- - - - 

กจิกรรมที ่๒ เวทีวิชาการการจัดการศึกษาการจัด
การศึกษาพิเศษ 

     

๑. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับ
ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ครูผู้สอน พี่เล้ียงเด็ก
พิการ ผู้บริหารและนักเรียนทีมีความต้องการพิเศษ 
จำนวน  ๒๐๐ คน ๆ ละ ๑๑๐บาท จำนวน ๑ วัน 

- - - ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ 

๒.ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าดำเนินการสำหรับการการ
จัดนิทรรศการของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
จำนวน ๘ โรง ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท  

 
- 

 
- 

 
- 

 
๑๖,๐๐๐ 

 
๑๖,๐๐๐ 
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กิจกรรม 
/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 
กจิกรรมที ่๒ เวทีวิชาการการจัดการศึกษาการจัด
การศึกษาพิเศษ (ต่อ) 

     

๓.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด 
Best Practices ๔ ด้าน ๆ ละ ๓ คนๆ ละ 
 ๒๐๐ บาท  
๑.ด้านการบริหารการจัดการเรียนรวม 
๒.ด้านครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนรวม 
๓.ด้านส่ือ นวัตกรรมการสอนนักเรียนท่ีมีบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้
๔.ด้านวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียนพิการ 
เรียนรวม 
๕.โครงการและโล่รางวัลสำหรับ ผลงานดีเด่น  
๔ ด้าน อันละ ๘๐๐ บาท 
๖.ค่าวัสดุโครงการ 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
๒,๔๐๐.- 

 
 
 
 
 
 
 

๓,๒๐๐ 
 

๒,๔๐๐ 

 
2,๔๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๓,๒๐๐ 
 

๒,๔๐๐ 
รวมงบประมาณ - - - ๔6,๐๐๐ ๔6,๐๐๐ 
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โครงการ  โรงเรยีนสวย ภมูทิศันส์ดใส ลดใชพ้ลงังาน จดัการขยะ และอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ   นางจีรวรรณ  ศรีริ 
โทรศพัท/์โทรสาร    088-2668510      E-mail  jirawan.mw2018@gmail.com 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
เปา้หมาย  อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่าง 
  ยั่งยืน มีสมดุล 
ประเดน็    สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมและเศรษฐกิจสีเขียว 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  พื้นท่ีสีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 

 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ : V05  สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ้น 
ชื่อปจัจยั :         F0503  การมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน และการสร้างเครือข่าย 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่  5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
กลยทุธท์ี่   5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
                  ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สนองตอ่ตวัชีว้ดั  41   ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  และส่ิงแวดล้อม มีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  และส่ิงแวดล้อม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและขยายผลสู่ชุมชน 

 42  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้เรียนในการสร้างจิตสำนึกรักษ์ 
  ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  นำไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนออกแบบประดิษฐ์และ 
  นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างรายได้สร้างอาชีพเสริม 

  44  ร้อยละ 90 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีการพัฒนาสถานท่ี ให้เป็น 
   สำนักงานและสถานศึกษาสีเขียวต้นแบบ และเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ 
         ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล   

  โรงเรียนมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งหวังพัฒนาคุณภาพประชากรทุกคนให้เป็นคนดี 
คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 โรงเรียนจึงเป็นองค์กรสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชน เพราะโรงเรียนเป็นสถานท่ี
ที่เด็กต้องไปใช้ชีวิตวันละหลายชั่วโมง เพื่อเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของโรงเรียนล้วนมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนรวมทั้งส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของ
นักเรียน บรรยากาศในโรงเรียนมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ใคร่เรียนให้แก่นักเรียน โรงเรียนที่มี
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ย่อมเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกที่กระตุ้นให้นักเรียนรักการเรียน รักการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนและในชั้นเรียน และช่วยปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความประพฤติอันดีงามให้แก่นักเรียน นอกจากนี้การมีโรงเรียนที่มีบรรยากาศแจ่มใส  สะอาด สว่าง 
กว้างขวางพอเหมาะ มีโต๊ะเก้าอี้ท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมวิชาการส่งเสริมความรู้ มีการตกแต่งโรงเรียนให้สดใส 
ก็เป็นอีกส่ิงหนึ่งส่งผลให้นักเรียนพอใจมาโรงเรียน เข้าห้องเรียนและพร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดังนั้น การจัดบรรยากาศภายในและภายนอกโรงเรียนให้มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบและมี
ความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีดีเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนจึงเป็นส่ิงสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย 

 

   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื ่น สวยงาม และเป็นระเบียบ สามารถบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรี ยน 
รวมถึงส่ิงอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอและตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ภายใต้มาตรการ
ความปลอดภัยของโรงเรียน ท้ังนี้ การดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นปกติวิสัยดังกล่าวนี้ เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียน บุคลากรภายในโรงเรียน เครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชน จนก่อเกิดเป็นค่านิยมท่ีดีงามในองค์กร จึงได้
จัดทำโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดมีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ร่มรื่น สวยงาม และ
เป็นระเบียบ สามารถบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมถึงส่ิงอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
และตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนภายใต้มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนและส่งเสริม ปลูกฝังจิตอาสา
ภายในโรงเรียน 

 

3. เป้าหมาย 
 

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)         
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรง 
 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
โรงเรียนในสังกัด มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ร่มรื่น สวยงาม และเป็นระเบียบ สามารถบริหารจัดการ 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  รวมถึงส่ิงอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอและตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ภายใต้มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน ท้ังนี้ การดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นปกติวิสัยดังกล่าวนี้ 
เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บุคลากรภายในโรงเรียน เครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชน จนก่อเกิดเป็นค่านิยมท่ีดีงาม
ในองค์กร และส่งเสริมปลูกฝังจิตอาสาภายในโรงเรียนในระดับดีมาก 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

ดัชนชีีว้ดัความสำเร็จ 
                เชงิปรมิาณ    
 ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

 เชงิคณุภาพ   
 ระดับความสำเร็จในการประเมินโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ให้เป็นโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน จัดการขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ปีการศึกษา 2564 อยู่ใน
ระดับดีมาก 

 ผลทีค่าดวา่จะเกดิ   
  1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีภูมิทัศน์สวยงาม บรรยากาศสภาพแวดล้อม
ท่ีสะอาด น่าอยู่ มีการบริหารจัดการขยะท่ีดีและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและผู้มาติดต่องาน  
 2. โรงเรียนในสังกัด มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ร่มรื่น สวยงาน และเป็นระเบียบ สามารถ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมถึงส่ิงอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อย่างเพียงพอและตอบสนอง
การเรียนรู้ของนกัเรียนภายใต้มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน 

 

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน์    
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 

 

4.  ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ 
  1  เมษายน  2564  ถึง  30  กันยายน  2564 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
                   

กิจกรรม 
/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

กจิกรรมที ่1  การประเมินโรงเรียนสวย 
ภูมิทัศน์สดใส ลดใช้พลังงาน จัดการขยะฯ 
 - ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการประเมิน
โรงเรียนและค่าเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถ 
 - ค่าวัสดุ 

กจิกรรมที ่2 ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
- ค่าโล่รางวัล จำนวน 3 อัน  
- ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ จำนวน  
  18 อัน ๆ ละ 150  บาท 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

โครงการ ประชมุสมัมนาเชิงปฏบิตักิารการรายงานผลการดำเนนิงานและเทคนคิการเขยีนโครงการ 
            ใหส้อดคลอ้งกบัแผน 3 ระดบั 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ   นางจงลักษณ์   เจริญธีรวิทย์ 
โทรศัพท์/โทรสาร   095-6975966   E-mail  jongluck18jt@gmail.com 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เปา้หมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ 
  ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเดน็   ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยง 
  การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (20)  การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ : V03 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ชื่อปจัจยั :         F0301  ระบบติดตามประเมินผลท่ีสามารถเช่ือมโยงผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และ 

                   สามารถใช้พัฒนาตัวชี้วัดได้ 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยทุธท์ี่ 6      ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ี 
                          การศึกษาและสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่  46   สพป.น่าน เขต 1 มีผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 

  พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ ตามระยะเวลาและรายการท่ีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด 
และ“ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒” ได้กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการให้มีการรายงานผลการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติจัดให้มีขึ ้น (ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  : eMENSCR ) ตามรายการและภายใน
ระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ สำนักงานจะกำหนดรายการที่หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งจะต้องรายงานให้
แตกต่างกันตามความเหมาะสมเพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีรายการอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
   (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือการดำเนินงาน  
   (๒) ความสอดคล้องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
   (๓) ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ  
   (๔) ปัญหาหรืออุปสรรค   
   (๕) ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ตระหนักในภารกิจและการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายสำคัญ
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีผลสำเร็จของงานเป็นที่ตั้ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ 
และมีหน้าท่ีท่ีจะต้องนำข้อมูลโครงการหรือการดำเนินงานเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
จึงได้ดำเนินการจัดทำ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานและเทคนิคการเขียน
โครงการให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ เพื ่อสามารถนำข้อมูลเข้าสู ่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  
(eMENSCR) และเป็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งต่อไป   

2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด ได้มีความรู้ และความเข้าใจในการเขียนโครงการและรายงานผลการ 

ดำเนินงานตามโครงการ ให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
  2. เพื่อนำข้อมูลโครงการหรือการดำเนินงานเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

ได้อย่างถูกต้อง 
  3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ 

ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตลอดจนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 
 

3. เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  จำนวน 64 คน ได้รับการ 

พัฒนาให้มีความรู้ และความเข้าใจในการเขียนโครงการและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ให้สอดคล้องกับ 
แผน 3 ระดับ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

 

    1. ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  มีความรู้ และความ
เข้าใจในการเขียนโครงการและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ได้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
                     2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นำข้อมูลโครงการหรือการดำเนินงาน
เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ได้อย่างถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา 
      3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap) 
 

    ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  มีความรู้ และความเข้าใจในการ 
เขียนโครงการและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ได้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ สามารถนำข้อมูลโครงการ
หรือการดำเนินงานเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ได้อย่างถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา 
 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 เชงิปรมิาณ  
 ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 64 คน ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ และความเข้าใจในการเขียนโครงการและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้สอดคล้องกับ
แผน 3 ระดับ 
 เชงิคณุภาพ   
 ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ขับเคล่ือนโครงการได้สอดคล้อง
กับแผน 3 ระดับ สามารถรายงานผลการดำเนินงานในระบบ eMENSCR ได้ถูกต้อง   
  

   ผลทีค่าดวา่จะเกดิ  
 

  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สามารถนำข้อมูลโครงการหรือการดำเนินงาน
เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  ได้อย่างถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลา และมีแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 

 กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน์  
 ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 64 คน 
 

4.  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31  มีนาคม  2564 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
 

กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 

กิจกรรมท่ี 1 : การประชุมเชิงปฏิบัติ การ การรายงานผลการดำเนินงานและเทคนิคการเขียนโครงการให้
สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผล
การดำเนินงานและเทคนิคการเขียน
โครงการให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 64 คน จำนวน 1 วัน        
- ค่าอาหารกลางวัน 
   (64 คน x 120 บาท x 1 วัน ) 
- อาหารว่างและเครื่องด่ืม 
   (64 คน x 30 บาท x 2 ครั้ง) 

 

 

 

7,680 
 

3,840 

 
 
 
 
 - 
 
 - 
 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 

 

 

 

7,680 
 

3,840 

กิจกรรมท่ี 2 : การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ค่าวัสดุโครงการ - 3,480 - - 3,480 

รวมงบประมาณ 11,520 3,480 - - 15,000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

โครงการ  ประชมุเชงิปฏบิตักิารจดัทำแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนว่ยงาน    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ    นางรุง่ทิพย์  สายมา  ,  นางรัตนา  ภูเขียว 
โทรศพัท/์โทรสาร    054-711328               E-mail  ratana1313.hotmail.com 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เปา้หมาย   ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
  ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเดน็     ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนา 
 ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (20 )* การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ  V01 แผนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ชื่อปจัจยั :         F01004  แผนท่ียืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่  6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยทุธท์ี่  6  ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ 
                 สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่  46  ร้อยละของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  
                              ตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
  

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 21) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการโดยจัดทำเป็นแผนห้าปี และต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยในวาระเริ่มแรกให้จัดทำ
แผนปฏิบัติราชการเป็นแผนสามปี โดยมีระยะเวลาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ 
ประกอบด้วย แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับท่ี 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง และแผนระดับท่ี 3 หมายถึง แผนท่ีจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และ 2 ให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ หรือจัดทำขึ้นตามท่ีกฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้น
ตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ  
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จะต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 ตามท่ี
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทาง เป้าหมายในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุวิสัยทัศน์
ที่กำหนดร่วมกัน โดยจัดทำเป็นโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม  
 

2. วัตถุประสงค์ 
               2.1 เพื่อให้สำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งบรรจุโครงการท่ีสอดคล้อง เช่ือมโยงกับแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 
  2.2 เพื ่อใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเครื ่องมือในการบริหาร
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

3. เป้าหมาย 
           เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  
บรรจุโครงการท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
 

   เปา้หมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)  
              1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
              2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

   ผลสมัฤทธิข์องโครงการต่อการปิดช่องวา่งของเป้าหมาย (project's contribution to target gap) 
 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีและใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการ 
ขับเคล่ือนลงสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
- เชิงปริมาณ     

  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564) บรรจุโครงการท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2  

- เชิงคุณภาพ   
   1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขับเคล่ือนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด 
กำหนด ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
                   2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีกำหนด 

  ผลทีค่าดวา่จะเกดิ  
   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ขับเคล่ือนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   

  กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 1  ตุลาคม 2563 ถึง 30  กันยายน  2564 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
 

กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

กจิกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.1 แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้เข้าร่วมประชุม 55 คน 
จำนวน 2 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง   
(60 คน x 180 บาท x 2 วัน) 
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155 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 

กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

กจิกรรมที่ 2  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพป.นา่น เขต 1 
2.1 รวบรวมโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จาก สพป.น่าน เขต 1 
2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรอง/ตรวจสอบการ 
ใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ 
2.3 ประชุมกลัน่กรอง/ตรวจสอบการใชจ้่าย
งบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม 
(30 คน x 110 บาท x 1 วัน) 
2.4 แจ้งผลการตรวจสอบ/กลั่นกรองงบประมาณราย
โครงการให้ผู้รับผิดชอบปรับปรุง แก้ไข 
2.5 นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของ สพป.นา่น เขต 1 เพื่อขอความ
เห็นชอบต่อ กศจ. (อกศจ./กศจ.) 
- ค่าจ้างจัดทำเอกสาร (50 เล่ม ๆ ละ 60 บาท) 
2.7 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับ
ทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.น่าน เขต 1 
เป็นเครื่องมือการดำเนินการและบริหาร งบประมาณ
และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ 
- ค่าจ้างจัดทำเอกสาร  
(40 เล่ม x 150 บาท x 2 แผนฯ) 
2.8 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.9 ค่าวัสดุโครงการ (รวมทุกกิจกรรม) 
กจิกรรมที ่3 กำกับ ติดตาม และรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
3.1 กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
3.2 สรุป และรายงานผลการดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
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รวมงบประมาณ 24,900 25,000 - - 49,900 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

โครงการ พฒันางานประชาสมัพนัธส์ำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานา่น เขต 1 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายมานพ  เถรหมื่นไวย 
โทรศัพท์/โทรสาร   093-9353225 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เปา้หมาย   ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ 
               ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเดน็  ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการค่าสาธารณะและกิจกรรม 
  สาธารณะอย่างเหมาะสม 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ :   V01  การส่ือสารการรับฟังความคิดเห็น 
ชื่อปจัจยั :            F0101  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ผลการดำเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่  6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยทุธท์ี่   6  ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ 
           สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม       
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่  47  สพป.น่าน เขต 1 เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้ 
                      สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกตำบล 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
 

1 .หลกัการและเหตผุล 
 

 การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนองตอบต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มีหน้าท่ีรับผิดชอบส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องดูแลให้การจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต 1  ซึ่งกระจายอยู่ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบ 8 อำเภอ ให้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 
นโยบายฯ และกลยุทธ์ สพฐ. และนโยบาย สพป.น่าน เขต 1  จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการศึกษา องค์คณะบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและนักเรียน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

อันจะนำไปสู่คุณภาพและประสิทธิภาพตามกรอบภารกิจและพันธกิจของ สพป.น่าน เขต 1 ด้วยกระบวนการประชาสัมพันธ์
และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ครอบคลุม รวดเร็ว 
ท่ัวถึง และเกิดประโยชน์โดยรวม 
 

2.วตัถปุระสงค ์

 2.1  ผลิตส่ือรองรับการรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาของ สพป.น่าน เขต 1 

     2.2  บริการและอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างไกล ท่ัวถึงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

      2.3  กิจกรรม/โครงการ ของ สพป.น่าน เขต 1/ สถานศึกษา/ ครู/นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน อย่างท่ัวถึง 

 2.4  สร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานฯ  และผู้เกี่ยวข้อง 

 2.5  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับความร่วมมือ เกิดการมีส่วนร่วม       
จากหน่วยงาน องค์กร และสาธารณชน 
 

3. เปา้หมาย 

เปา้หมายเชงิผลผลติ (Output) 
 โรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1  ส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ประชาชน สามารถรับข้อมูลข่าวสารจาก สพป.น่าน เขต 1  ได้อย่างท่ัวถึง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทางส่ืออินเทอร์เน็ต 
และส่ือส่ิงพิมพ์  

 

เปา้หมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome) 
 1. บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชน มีความเข้าใจตรงกันและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. เกิดประสิทธิผลการมีส่วนร่วมทั้งในหน่วยงาน องค์กร สาธารณชน 

 3. นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน สาธารณชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจ 
ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของ สพป.น่าน เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

 

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
 

เชงิปรมิาณ 

 โรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 1  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน สามารถรับข้อมูลข่าวสาร สพป.น่าน เขต 1 ได้อย่างท่ัวถึง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ทางส่ืออินเทอร์เน็ต และส่ือส่ิงพิมพ์ 
           เชงิคณุภาพ 
  1.  บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชน มีความเข้าใจตรงกันและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสาธารณชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจ 
ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของ สพป.น่าน เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

ผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 
 1. มีส่ือรองรับการรายงานผลคุณภาพการจัดการศึกษาของ สพป.น่าน เขต 1 
 2. บริการและอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างไกล ท่ัวถึง ประหยัด มีประสิทธิภาพ
 3. กิจกรรม/โครงการของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และ
หน่วยงาน ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 4. สพป.น่าน เขต 1 ได้รับความร่วมมือเกิดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน องค์กร สาธารณชน
 5. ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสาร มีความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารของ สพป.น่าน เขต 1 

 กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์
 นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ  

4.  ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ 
 1  ตุลาคม  2563 ถึง  30  กันยายน  2564 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
 

กิจกรรม 
/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาส

ท่ี1 
ไตรมาส

ท่ี2 
ไตรมาส

ท่ี3 
ไตรมาส

ท่ี4 
กจิกรรมที ่1  
ค่าเช่าหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

 
6,000 

 
6,000 

 
6,000 

 
6,000 

 
24,000 

กจิกรรมที ่2  
ค่าผลิตรายการวิทยุรูปแบบโทรทัศน์ 
ความยาว 25-30 นาที สัปดาห์ละ  
1 ครั้งๆ เดือนละ 2,5oo จำนวน  
12 เดือน 

 
7.500 

 
7.500 

 
7.500 

 
7.500 

 
30,000 

กจิกรรมที ่3 
 ค่าหนังสือพิมพ์ส่วนกลางวันละ 2  ฉบับ 

- - - - - 

รวมงบประมาณ 13,500 13,500 13,500 13,500 54,000 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

โครงการ ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนเิทศการจัดการศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายวัชรพงค์   โนทะนะ 
โทรศัพท์/โทรสาร   089-5616405    E-mail :  watch241@gmail.com 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                           : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เปา้หมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ 
              ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเดน็    ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)   บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ   การสร้างและพัฒนาบถคลากรภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
  มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ :  V04  การติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ชื่อปจัจยั :  F0401  กลไกและเครื่องมือการติดตามผลการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 

จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่  6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กลยทุธท์ี่  6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่  47  สพป.น่าน เขต 1 เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้ 
                      สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกตำบล 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 

การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี  
มีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมี
ประสิทธิภาพ  จำเป็นที่จะต้องมีการกระจายอำนาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐  มาตรา  ๔๓  ท่ีกำหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพเสมอกันใน
การรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   

 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด  บทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาไว้  6  ประการ  ดังนี ้1) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีการนำมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล   และนิเทศการบริหารและการดำเนินการ
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา 2) กำหนดแนวทางการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย  การบริหาร
และการดำเน ินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังก ัดเขตพื ้นที ่การศ ึกษา  3) พิจารณาแผนการ
ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา  4) ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา และดำเนินการตามแผนงานท่ี
กำหนด 5) รับทราบผลการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ 6) ส่งเสริมให้มีการประสานการ
ดำเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 ดังนั้น เพื่อให้มีการส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จึงได้ดำเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื ้นที ่การศึกษา รวมทั ้งจัดประชุมเพื ่อทราบ
ความก้าวหน้าการจัดการศึกษา  ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผล และเป็น
แนวทางในการสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เป็นอีกแนวทางในการดำเนินงาน
ยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมรวมทั้งเพื่อให้สถานศึกษาได้รับการติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและท่ัวถึง 

2. วัตถปุระสงค ์

เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัดอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง  
 

เปา้หมาย 
เปา้หมายเชงิผลผลติ  
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดจำนวน 168 แห่ง (เฉพาะท่ีเปิดทำการเรียนการสอน) ได้รับการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทุกด้านท้ังด้านบริหารงานวิชาการ บริหารงาน งบประมาณ บริหารงาน
บุคคล และบริหารท่ัวไป  

 

เปา้หมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)  
สถานศึกษาในสังกัดมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารงานท่ัวไป  
 

ผลสมัฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap) 
โรงเรียนมีคุณภาพสามารถบริหารงานท้ัง 4 ด้านได้บรรลุเป้าหมาย 
 

ดัชนชีีว้ดัความสำเร็จ 
- เชิงปริมาณ    

สถานศึกษาในสังกัดจำนวน 168 โรงเรียนได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

- เชิงคุณภาพ   
สถานศึกษาในสังกัดมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการ บริหารงานงบประมาณ 

บริหารงานบุคลากร และบริหารท่ัวไป อยู่ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉล่ียระดับ 3.51 ขึ้นไป จาก 5 ระดับ)  
 

ผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  
ความเป็นระบบ ความถูกต้องตามระเบียบ และผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารงานวิชาการ งาน 

บริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคลากร และบริหารท่ัวไป  
 

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

 

4.  ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ 
    1  มกราคม  2564  ถึง  30  กันยายน  2564 
 
สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                        : M4 - M5 
 

(งบประจำ 50,000 บาท งบพฒันา 50,000 บาท รวม 100,000 บาท) 
 

กิจกรรม/ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 
กจิกรรมที ่1 : วิเคราะห์และจัดทำเครื่องมือ  
วิเคราะห์ผล, ออกแบบ สร้างและพัฒนา
เครื่องมือติดตามฯ และจัดทำคู่มือและ
เครื่องมือติดตามฯ จัดทำแผนการติดตาม         
ก.ต.ป.น. 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าถ่ายเอกสารจัดทำคู่มือ ก.ต.ป.น. และ
แบบประเมิน ก.ต.ป.น. จำนวน 210 เล่ม 
เล่มละ 40 บาท 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
 

 
 
 
 
 

3,960 
8,400 

 
 

 
 
 
 
 
- 
- 

 
 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

3,960 
8,400 

 
 

กจิกรรมที ่2 : ประชุมสัมมนา (งบประจำ 
50,000 บาท) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เขต
พื้นท่ี จำนวน 3 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา 
- พิจารณาเครื่องมือ / ให้ความเห็นชอบ / 
กำหนดประเด็นในการติดตาม ให้ความเห็น
และให้ความช่วยเหลือโรงเรียน รับทราบ
รายงานผลการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 
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กิจกรรม/ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 
กจิกรรมที ่2 : ประชุมสัมมนา (ต่อ)  
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน 3 ครั้งครั้งละ 
180 บาทจำนวน 15 คน 
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการครั้งละ 
1,600 บาท จำนวน 3 ครั้ง  
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการ
คนละ 1,200 บาท จำนวน 8 คน 3 ครั้ง 
- ค่าวัสดุจัดทำเอกสารประกอบการประชุม 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
2,700 

 
1,600 

 
9,600 

 
8,300 

 
2,700 

 
1,600 

 
9,600 

 
- 

 
2,700 

 
1,600 

 
9,600 

 
- 

 
8,100 

 
4,800 

 
28,800 

 
8,300 

กจิกรรมที ่3 ลงพื้นท่ีติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาการศึกษา/
ติดตามประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 
2 ครั้ง/ภาคเรียน 
- ค่าเบ้ียเล้ียงคณะกรรมการ/อนุกรรมการคน
ละ 120 บาท จำนวน 68 คน  2 ครั้ง 4 วัน  

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

32,640 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

32,640 

กจิกรรมที ่4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
- ประชุมสัมมนา/จัดทำรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานค่าจ้างถ่ายเอกสารรูปเล่มรายงาน
จำนวน 50 เล่ม เล่มละ 100 บาท 

 
 
- 

 
 
- 
 
 

 
 

5,000 

 
 
- 
 
 

 
 

5,000 

รวมงบประมาณ - 67,200 18,900 13,900 100,000 
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โครงการ พฒันาประสทิธิภาพการบรหิารจดัการศกึษาดว้ยการตรวจสอบภายใน 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางวรพรรณ  ภัทรกรณ์ 
โทรศัพท์/โทรสาร   099-4719141  E-mail : worrapun1967@hotmail.com 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เปา้หมาย  ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเดน็   ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การป้องแนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ :  V04  การติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ชื่อปจัจยั :  F0401  กลไกและเครื่องมือการติดตามผลการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
 

จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่  6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กลยทุธท์ี่  6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่  52  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรม 
  และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &  Transparency 
  Assessment : ITA) ระดับดีขึ้นไป และมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลัก 
  ธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
 

1. หลกัการและเหตผุล 

 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และ (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการ
จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ   กรณีหน่วยงานของรัฐ ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบให้ข้ึน
ตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อน และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ โดย
นำผลการประเมินความเส่ียงมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญท่ีจะช่วย
ใหก้ารปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:worrapun1967@hotmail.com
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้วางแผนการ
ตรวจสอบตามผลการประเมินความเส่ียง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  รวมทั้ง ครอบคลุมตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยยึดหลักตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจน กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  และให้บริการ
ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ท่ีเหมาะสม ท้ังด้านการเงินและการบริหารงาน รวมท้ังการเป็นผู้ให้คำปรึกษา (Consult ) กับฝ่ายบริหารในการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาแก่หน่วยรับตรวจ 
ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนด 
 

2.วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถช่วยเหลือ สนับสนุนการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด โดยมีระบบการตรวจสอบภายใน
ท่ีมีประสิทธิภาพ นำเอาระบบ IT (ระบบการตรวจสอบการเงินบัญชีในสถานศึกษา) มาใช้ในการปฏิบัติงาน และให้
คำปรึกษาท่ีเพิ่มมูลค่าในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานทางการเงินการบัญชีของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้มีระบบการ
ควบคุมการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม รัดกุมและปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

 4. เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  ให้สถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา ท่ีจะ
ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐเกิดกระบวนการกำกับดูแลท่ีดี (Good Governance) ตามหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ
และการทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

 6. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายท่ีกำหนด เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
   

3. เปา้หมาย/ขอบเขตการดำเนนิงาน 

 เปา้หมายเชงิผลผลติ 

- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 50 แห่ง ได้รับการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายใน ตามกิจกรรมท่ีกำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 

- สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 170 แห่ง  ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
และการพัสดุ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ังและมติคณะรัฐมนตรี 

- สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 170 แห่ง ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 

- สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 170 แห่ง  มีระบบ School Accounting Program  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ทางด้านการเงินและการบัญชี 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 เปา้หมายเชงิผลลพัธ ์
 1) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 50 แห่ง ได้รับการตรวจสอบเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 170 แห่ง ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชีและการพัสดุ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ังและมติคณะรัฐมนตรี  
 3) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 170 แห่ง มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด 
 4) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 170 แห่ง ได้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการด้าน
การเงินและการบัญชี  สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณได้ท้ังระบบ 

 ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

 1) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 170 แห่ง  มีผลการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน การบัญชีและการพัสดุ  เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ังและมติคณะรัฐมนตรี  
 2) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 170 แห่ง มีผลการปฏิบัติงานทางด้าน
การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด  

 3) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสถานศึกษา  

  
 ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี  
 2. มีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุม เพียงพอและเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนด 

 3. หน่วยงานของรัฐ มีระบบการตรวจสอบ  ระบบป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบตามหลักธรรมาภิบาล 
มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

 4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1  มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
 

 กลุม่เป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 หน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินบัญชีและพัสดุ สถานศึกษา
ในสังกัด จำนวน  170 แห่ง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

4. ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ   
1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
 

5. กิจกรรม/งบประมาณ     

 

กิจกรรม 
แผนการใช้งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

 

กจิกรรมที ่1  ตรวจสอบทางการเงินการบัญชี 
10 ประเด็น 

- ค่าเบ้ียเล้ียง  
   อัตรา 240x4 คน x15 วัน 

   อัตรา 120x4 คน x12 วัน 

 
 

- 

 
 

20,160 

 
 

-  

 
 

- 

 
 

20,160 

กจิกรรมที ่2  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ค่าเบ้ียเล้ียง 

   อัตรา 240x4 คน x3 วัน 

   อัตรา 120x4 คน x15 วัน     

 

- 

 

10,080 

 

- 

 

- 

 

10,080 

กจิกรรมที ่3  ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย - - - - - 

กจิกรรมที ่ 4  ตรวจสอบการดำเนินงาน  
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

กจิกรรมที ่ 5  ตรวจสอบการดำเนินงาน   
เงินรายได้สถานศึกษา    

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

กจิกรรมที ่ 6 ตรวจสอบการดำเนินงาน คชจ.
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตรวจสอบบูรณา
การร่วมกับสพฐ. (ตามรายช่ือท่ีสพฐ.ระบุ) 
-ค่าเบ้ียเล้ียง จนท.และพขร. จำนวน 5 วัน 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

4,000 

 
 
 

- 

 
 
 

4,000 

กจิกรรมที ่ 7  ตรวจสอบการใช้จ่ายและการ
รายงานสาธารณูปโภค  ตามนโยบายรัฐบาล 
  

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 

 

กิจกรรม 
แผนการใช้งบประมาณ รวม 

งบประมาณ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ไตรมาสท่ี 
1 

ไตรมาสท่ี 
2 

ไตรมาสท่ี 
3 

ไตรมาสท่ี 
4 

 

กจิกรรมที ่ 8   ตรวจสอบการเงินการบัญชี 

และหลักฐานการจ่าย  สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตรวจสอบบูรณาการร่วมกับ 
สพฐ.และเครือข่ายท่ี 16   

 

- 
  

 

- 
  

 

- 
  

 

- 
  

 

-  

กจิกรรมที ่9  พัฒนาระบบโปรแกรมบัญชี
ของสถานศึกษา นำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้ทุกสถานศึกษาได้
นำไปใช้ในการบริหารจัดการงานด้าน
การเงินและการบัญชี ปี 2564 โดย 

สถานศึกษาต้นแบบทดสอบระบบโปรแกรม 

-ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

 110 บาท x4 ครั้ง x 25 คน    

 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
 

 
 
 

11,000 

 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 
 

 
 
 

11,000 

กจิกรรมที ่10  สังเคราะห์ วิเคราะห์  
การรายงานผลทางระบบARS และ KRS   
รอบ 6 ด., 12 ด. และประกาศเกียรติคุณแก่
โรงเรียนต้นแบบ 64 

- จัดจ้างทำเกียรติบัตร  3,760  บาท   

 
 

 
 
- 

 
 

 
 
- 

 
 

 
 

3,760 

 
 

 
 
- 

 
 

 
 

3,760 

กจิกรรมที ่11  ตรวจสอบระบบทางการเงิน
การบัญชีสถานศึกษาในสังกัด  ปีงบประมาณ 
2563 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
รวมงบประมาณ 

 
- 

 
30,240 

 
18,760 

 
- 

 
49,000 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

โครงการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีดจิทิลัเพือ่การบรหิารจดัการและตดัสนิใจทั้งระบบ 
 

หนว่ยงาน     สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    น.ส.พิมพ์สมัย  กุณพันธ์            E-mail:pimsamai-1@hotmail.com 
       น.ส.กัญญ์ชิสา พงศ์พัฒนโภคิน    E-mail:jubjangjar@gmail.com 
โทรศัพท์/โทรสาร   081-1791151   081-4594166   

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เปา้หมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ 
      ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเดน็    ภาครัฐมีความทันสมัย 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (20)  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  
 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ :  V01  สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเป็นดิจิทัล (Digital Ecosystem) 
ชื่อปจัจยั :          F0102 ระบบข้อมูลดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์วางแผนตัดสินใจเชิงนโยบายและ/หรือพัฒนาบริการ 
                                 ต่าง ๆ ให้กับประชาชน 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่  6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กลยทุธท์ี่  6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษา 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่  48  ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  
 วิชาการ บุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลและข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ ท่ีสามารถ 
 เช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 (Big DATA) 
 51  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและข้อมูลผู้เรียน 
  รายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์และนำมาใช้ในวางแผน 
  การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 
 
 
 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 

mailto:jubjangjar@gmail.com
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
 

1.  หลกัการและเหตผุล  
 

 การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการส่ือสารการจัดระบบโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคม ท่ีสามารถ
เช่ือมต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการ
ส่งเสริม  สนับสนุน  หน่วยงานทุกระดับนำ  Digitai  Technology  มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เป็นไปตามมาตรฐานท่ีต้องการ  และครอบคลุมภารกิจ
ด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ สำนักงานต้องมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีนำไปสู่คุณภาพ
ของโรงเรียนในสังกัด รวมถึงระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน  และสามารถ
เรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยผู้บริหารบุคคลากรในสำนักงานสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินการต่าง  ๆ 

 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ จึงได้จัดโครงการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ วิชาการ บุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลและข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรในสังกัด มีแพลตฟอร์ม 
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด   
 

2.  วตัถุประสงค ์
 2.1  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  วิชาการ  
บุคลากรทางการศึกษา  
 2.2  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย 
 เปา้หมายเชงิผลผลติ(Output) 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสถานศึกษามีแพลตฟอร์ม  (Digital Platform) 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
 

 เปา้หมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome) 
   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สามารถนำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
วิชาการ บุคลากรทางการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 

 ดัชนชีีว้ดัความสำเร็จ 
  เชงิปรมิาณ 
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ และสถานศึกษามีแพลตฟอร์ม (Digital Platform) 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา ครบทุกโรงเรียน  
  เชงิคณุภาพ 
   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สามารถนำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
วิชาการ บุคลากรทางการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 ผลทีค่าดวา่จะเกดิ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  
สามารถนำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ วิชาการ บุคลากรทางการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
เป็นปัจจุบันและไปใช้ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  
   

4. ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ   
 1  ตุลาคม  2563  ถึง  30 กันยายน  2564 

 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 
กจิกรรมที ่1 จัดทำข้อมูลสำหรับระบบ
ออนไลน ์
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีจะนำมาจัดทำ
ข้อมูลประวัติ ระบบออนไลน์ 
1.2 แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำข้อมูล
ประวัติรายบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน 
จัดทำข้อมูลประวัติรายบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
1.4 จัดทำข้อมูลประวัติรายบุคคล ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
1.5 จ้างจัดทำโปรแกรมข้อมูลประวัติ
รายบุคคล  ระบบออนไลน์ 
 1.6 สรุปประมวลผลข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

กจิกรรมที ่2 จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรม
ประมวลผลสารสนเทศระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑  
(PEAS nan๑)      

 
 
 
 
- 

  
 
 
 
 10,000 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

  
 
 
 

10,000 
รวมงบประมาณ   ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

โครงการบำรงุรกัษาระบบเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ยเพือ่การบรหิารจดัการศกึษา สพป.นา่น เขต 1 
 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ   นายสุวิทย์  ผูกจิต E-mail : damsuwit@gamial.com 
 นายธรรมรัตน์  พรหมพงิค์ E-mail : emmergv@hotmail.com 
 นายอนุชา  รัตนอุบล E-mail : anucharat2014@gmail.com 
 นางบุษบา  ศรีวิชัยอินทร์ E-mail : bussri581@gmail.com 
 นายพิพัฒน์  หมื่นเป็ง E-mail : pipat7824@gmail.com 
 นางสาวศุภางค์  รชตวงศ์ชัย E-mail : gensoft.por@gmail.com 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เปา้หมาย   ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ 
       ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเดน็ ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ    การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ :  V01  สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเป็นดิจิทัล (Digital Ecosystem) 
ชื่อปจัจยั :          F0101  โครงการสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่  6  การปับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยทุธท์ี่  6  ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ 
         สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที่  45  สพป.น่าน เขต 1 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ 
   บริหารจัดการและตัดสินใจท้ังระบบ จำนวนอย่างน้อยกลุ่มละ 1 เรื่อง (AMSS++ ,  
   Budget system , Budget65 ฯลฯ 
  49  ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เพื่อ 
   สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  
 
 
 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
 

1.  หลกัการและเหตผุล 
 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี
เน้นการปรับเปล่ียนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีทำหน้าท่ีในการกำกับหรือในการให้บริการ
ในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และระบบการทำงานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส นั้น 
 

 การบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้สามารถเช่ือมต่อกับโครงข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริม สนับสนุน  ในการบริหารจัดการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีต้องการ ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน     
 

  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มีการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อการบริหารจัดการท่ีสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 1 ระบบ AMSS ระบบโปรแกรม Nan1 Budget System และระบบฐานข้อมูล ฯลฯ ให้บริการแก่สถานศึกษา
เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
แต่เนื่องจากระบบดังกล่าวมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน ทำให้ต้องการบำรุง รักษา เพื่อให้ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายสามารถทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 
  

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อบำรุง รักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้ทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 

 เป้าหมาย 
  เปา้หมายเชงิผลผลติ (Output) 

  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้รับการบำรุง รักษา จำนวน 2 เครื่อง 
 

  เปา้หมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)  
  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ทุกคนได้รับบริการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target gap 
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการบริหารจัดการศึกษา และสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทำงาน 

ได้ดีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
- เชิงปริมาณ    

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง ได้รับการซ่อมแซม บำรุง รักษา 
- เชิงคุณภาพ  

ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
  

 ผลทีค่าดวา่จะเกดิ  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้รับบริการจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์
 นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

4. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 1  มกราคม  2564 ถึง  31  มีนาคม  2564 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                        : M4 - M5 
 

กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 

กจิกรรม ซ่อมแซม บำรุง รักษา เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

- ค่าซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง 

 

 

- 

 

 

30,000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

30,000 

รวมงบประมาณ - 30,000 - - 30,000 

 

 

 

 

 
 



174 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

โครงการการพฒันาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาดา้นทกัษะดจิทิลัในสังกดัสำนกังาน 
           เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานา่น เขต 1 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ    นายสุวิทย์  ผูกจิต               นายธรรมรัตน์  พรหมพิงค์      
                                     นายพิพัฒน์  หมื่นเป็ง           นางบุษบา  ศรีวิชัยอินทร์ 
โทรศพัท/์โทรสาร               054-711328         E-mail : ednan1ict@ednan1.go.th 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เปา้หมาย   ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
               ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส่ 
ประเดน็     ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาตรช์าต ิ(Y) ประเดน็ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

 
 
 

ชื่อองคป์ระกอบ :  V03 การพฒันาบุคลากร 
ชื่อปจัจยั  :          F0301 ทักษะเฉพาะด้านดิจิทัลของบุคลากรของรัฐท่ีมีหน้าท่ีให้บริการและกลุ่มดูแลระบบ 
                 การบริการดิจิทัล         
 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่  6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยทุธท์ี่  6 ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                 และสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม  
สนองตอ่ตวัชีว้ดั   45   สพป.น่าน เขต 1 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน 
  การบริหารจัดการและตัดสินใจท้ังระบบ จำนวนอย่างน้อยกลุ่มละ 1 เรื่อง (AMSS++ ,  
  Budget system , Budget65 ฯลฯ 

 48  ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  วิชาการ  บุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลและข้อมูลสารสนเทศอื่น ๆ ท่ี 
  สามารถเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนจัดการเรียนรู้อย่างมี 
  ประสิทธิภาพ (Big DATA) 

 49  ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เพื่อ 
  สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

   ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสำนักงาน 
ก.ค.ศ. ได้มีมติกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเป็นการสนับสนุนขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยการปรับเปล่ียนรูปแบบการทำงาน และการให้บริการภาครัฐ 
ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ภายใต้แนวคิด“การปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล”  

 

  จากความสำคัญดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดข้ึน เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ด้วยการ
พัฒนาตนเองอย่างหลากหลาย และเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง  
และยั่งยืน โดยการปรับเปล่ียนรูปแบบการทำงาน และการให้บริการภาครัฐด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ต่อไป 

 

2. วัตถปุระสงค ์
          2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาทักษะ เข้าใจนโยบาย 
กฎหมาย และมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติงาน 
          2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เรียนรู้ด้วยการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้  
จากการปฏิบัติงานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
          2.3 ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานให้ง่ายข้ึน 
          ๒.4  เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล Big Data ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
      ๒.5  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
       ๒.6  เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูล Big Data เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลส่วนกลาง  
 

3. เป้าหมาย 
  เปา้หมายเชงิผลผลติ (Output)   
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 1 ทุกคน  
 

   เปา้หมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)  
        1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 1 
ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐาน และเข้าใจนโยบาย กฎหมาย และมาตรฐานแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
        2. สำนักงานเขตพื้นท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล Big Data สนับสนุน
การบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ดัชนชีีว้ดัความสำเร็จ 
- เชงิปรมิาณ    

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 1 จำนวน  219 คน 
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- เชงิคณุภาพ    
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

น่าน เขต 1 ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐาน และเข้าใจนโยบาย กฎหมาย และมาตรฐานแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
    2. สำนักงานเขตพื้นท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล Big Data สนับสนุน
การบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 ผลทีค่าดวา่จะเกดิ    
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ใน สพป. น่าน เขต 1 ได้เพิ่มพูน

ความรู้ ประสบการณ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ นำความรู้ความสำเร็จและประสบการณ์จากการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารจัดการของโรงเรียนและของ สพป.นา่น เขต 1 ให้สูงขึ้น 
  

          กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน ์
                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานใน สพป.น่าน เขต 1 จำนวน 219 คน 
 

4.  ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ 
  1  มกราคม  2564 ถึง 30  มิถุนายน  2564 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ        (ขอถวัจ่ายทกุรายการ)                                      : M4 - M5 

กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 

1 
ไตรมาสท่ี 

2 
ไตรมาสท่ี 

3 
ไตรมาสท่ี 

4 
กจิกรรมที ่1 : การพัฒนาบุคลากรระดับ
เขตและโรงเรียนให้ใช้แพลตฟอร์มเพื่อ
การบริหารจัดการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมและอาหาร
กลางวัน  (20x110) ในการประชุมผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องรับนโยบาย สร้างความ
เข้าใจในการปฏิบัติ 
-แต่งต้ังคณะทำงานวิทยากรกำหนด
จัดทำเนื้อหารายละเอียด 

- ค่าอาหารว่างเครื่องด่ืม และอาหาร
กลางวัน  (135x110) ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรระดับเขต
และโรงเรียน 
-สรุปผล  ติดตามผลการดำเนินงาน 
-จัดทำเอกสารรายงานผล 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

2,200 

 

 

- 

 

14,850 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

2,200 

 

 

- 

 

14,850 

 

 

- 
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กิจกรรม 

/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

แผนการใช้งบประมาณ รวม
งบประมาณ ไตรมาสที ่

1 
ไตรมาสที ่

2 
ไตรมาสที ่

3 
ไตรมาสที ่ 

4 

กจิกรรมที ่2 :สรา้งหลักสูตรมิติการ
เรียนรู้นโยบาย กฎหมาย และแนวทาง
การปฏิบัติงาน 
-ขออนุมัติจัดโครงการฯ 
-ประชุมผู้มสี่วนเกี่ยวข้องรับนโยบาย 
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ  
-แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำเนื้อหา
รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนา 
-ประชุมติดตามกระบวนการจัดทำเนื้อหา
หลักสูตรการพัฒนา คา่อาหารว่างและ
เครื่องด่ืมและอาหารกลางวัน (25x110) 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดทำ
เนื้อหาหลักสูตรเข้าระบบโปรแกรมการ
พัฒนา   
-สรุปผล  ติดตามผลการดำเนนิงาน 
-จัดทำเอกสารรายงานผล 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2,750 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2,750 

 

 

- 

 

- 

กจิกรรมที ่3 : การจัดทำข้อมูล  
Big Dataระดับสำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาฯ 
-ประชุมผู้มสี่วนเกี่ยวข้องรับนโยบาย 
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ 
-แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล  
Big Data 
-ประชุมคณะทำงานสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันการนำส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล 
ค่าอาหารกลางวนัอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม (20x110)  
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกันจัดทำ
เนื้อหาหน้าเว็บไซต์ กำหนดรูปแบบการ
นำเสนอ Big data 
-สรุปผล  ติดตามผลการดำเนนิงานจัดทำ
เอกสารรายงานผล 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

2,200 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 
2,200 

 

- 

 

 

- 

รวมทัง้สิน้     2,750 19,250  22,000 
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โครงการ การประเมนิผลการปฏบิตังิานผูอ้ำนวยการสถานศกึษา/รกัษาการในตำแหนง่ผูอ้ำนวยการ 
           สถานศกึษา สังกดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานา่น เขต 1 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ    นางอัมพร  อินมงคล 
โทรศพัท/์โทรสาร               084-3649309    E-mail : amp1_ch@hotmail.com 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
 

จุดเนน้ยทุธศาสตรช์าต ิ(Z)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เปา้หมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ 
     ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเดน็    บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ 
     เป็นมืออาชีพ 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)    บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ        การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

       มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง และเป็นมืออาชีพ 

 

 
 

ชื่อองคป์ระกอบ : V04  การติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ชื่อปจัจยั :         F0402  ผลการประเมินบนหลักฐานเชิงประจักษ์ และการนำไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนา 
               ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างให้บุคคลของรัฐเป็นคนดีคนเก่ง 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กลยทุธท์ี่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ 
       สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที ่  47   สพป.น่าน เขต 1 เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้ 
              สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกตำบล 

 

 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 

1. หลกัการและเหตผุล 
 

   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 72 และมาตรา 73 กำหนดให้ผู ้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบสมควรได้รับ
บำเหน็จความชอบ หรือการเล่ือนเงินเดือน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2561, หนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2562 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อให้ผู ้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน โดยนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการเล่ือนเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ   
  

   การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานการให้รางวัลจูงใจ การให้ออกจาก
ราชการ  การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ ให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ ครั้งท่ี 1 
ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม ของปีถัดไป ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
ของปีเดียวกัน ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

2.  วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน ของผู้อำนวยการสถานศึกษา/
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 

 2. เพื่อพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา/
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 

 3. เป้าหมาย 
  เปา้หมายเชงิผลผลติ (Output) 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน      

 

     เปา้หมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 100     
 ดัชนชีีว้ดัความสำเร็จ 
 - เชงิปรมิาณ 
                   ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จำนวน 149 คน 
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 - เชงิคุณภาพ 
                  ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้พัฒนาตนเอง ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้รับ    
การเล่ือนเงินเดือนและค่าตอบแทนทุกคน  

           ผลทีค่าดวา่จะเกดิ  
 1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับการเล่ือนเงินเดือนและค่าตอบแทน 

 2. ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับการพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

           กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน์   

 ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 

 

4. ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ   ว ั
   1  มกราคม  2564  ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2564 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
 

กจิกรรม แผนการใชง้บประมาณ รวม 
งบประมาณ 

รายละเอยีดการใชง้บประมาณ ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส 
ที่ 3 

ไตรมาส 
ที่ 4 

กจิกรรมที ่1 จัดทำข้อมูล เอกสารและแบบประเมนิ 
ผลการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสถานศึกษา/
รักษาการในตำแหนง่ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 - คา่เอกสาร (60เล่ม เล่มละ 50บาท) 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

กจิกรรมที ่2  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
- คา่อาหารว่าง คณะกรรมการ                    

 
 
 
- 

  
 
 
 1,280 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

1,280 
กจิกรรมที ่3  คณะกรรมการดำเนนิการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการสถานศึกษา/
รักษาการในตำแหนง่ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
- คา่เบี้ยเลี้ยง (7 กลุ่มx4คนx240บาทx1ครั้ง 2วนั) 
- คา่เบี้ยเลี้ยง (11 กลุ่มx4คนx120บาทx1ครั้ง  
   1 วนั) 

 
 
 
- 
- 

บูรณา
การกับ
โครงการ 
กตปน. 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
13,440 
  5,280 

 
 
 

13,440 
5,280 

รวม - 1,280 - 18,720 20,000 

 



181 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

โครงการ พฒันาการศกึษาตามนโยบายกระทรวงศกึษาธกิาร สพฐ. สพป.นา่น เขต 1 และ 
           แกไ้ขปญัหาเชงิพืน้ทีก่รณเีรง่ดว่น 

หนว่ยงาน   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ    นางรุ่งทิพย์  สายมา        นางรัตนา  ภูเขียว 
โทรศพัท/์โทรสาร               089-8382325          E-mail : ratana1313@hotmail.com 

สว่นที ่ 1  ความเชือ่มโยง/ความสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
 

จุดเนน้ยทุธศาสตรช์าต ิ(Z)  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เปา้หมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ 
    ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ประเดน็   ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 
             ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี 
 

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ (Y) ประเดน็ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)    บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ        การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 
 

ชื่อองคป์ระกอบ : V02  การขับเคล่ือนตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  
ชื่อปจัจยั :         F0202  การดำเนินงานท่ียืดหยุ่นตามสถานการณ์ 

แผนปฏบิัตกิารดา้นการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สพป.นา่น เขต 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) 
จุดเนน้ยทุธศาสตร/์นโยบายที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กลยทุธท์ี่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ 
       สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 
สนองตอ่ตวัชีว้ดัที ่  46   สพป.น่าน เขต 1 มีผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ของงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มขึ้น 

สว่นที ่ 2  สรปุเนือ้หาสำคญัของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 

1. หลกัการและเหตผุล 
 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 ได้
กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศติดตาม ควบคุม กำกับ ให้คำแนะนำและ
ช่วยเหลือเพื่อให้การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดย
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า 

ความสอดคล้องหว่งโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 
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หลักการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามบทบาทหน้าท่ี เช่ือมโยง
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย
สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  
 

 จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นที่ทราบดีว่าหากสถานการณ์รอบข้างมีการปรับเปลี่ยน นโยบาย
การศึกษาก็มีการปรับเปล่ียนตาม การดำเนินงานก็จะมีการปรับเปล่ียนไปด้วย หรือบางครั้งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานมีนโยบายเร่งด่วน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2.  วตัถุประสงค ์
 2.1 เพื่อพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 2.2 เพื่อสนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ , สพฐ. และบริบท สพป.น่าน เขต 1 ในกรณีเร่งด่วน 
 

3. เป้าหมาย 
  เปา้หมายเชงิผลผลติ (Output) 

 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่ีสนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ , สพฐ. , และบริบทของเขตพื้นท่ี ในกรณีเร่งด่วน 

 

     เปา้หมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome) 
     สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

 ดัชนชีีว้ดัความสำเร็จ 
 - เชงิปรมิาณ 
                  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 171 โรง 
 

 - เชงิคุณภาพ 
                  สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอก 

           ผลทีค่าดวา่จะเกดิ  
 1. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ 
      2. โรงเรียนในสังกัดผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
      3.  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับดีขึ้นไป 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

           กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้บัผลประโยชน์   

 1.  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 2.  สถานศึกษาทุกโรงในสังกัด 

 

4. ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุโครงการ    
   1  ตุลาคม  2563  ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2564 

สว่นที ่ 3  กจิกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
 

กจิกรรม แผนการใชง้บประมาณ รวม 
งบประมา

ณ รายละเอยีดการใชง้บประมาณ ไตรมาส 
ท่ี 1 

ไตรมาส 
ท่ี 2 

ไตรมาส 
ท่ี 3 

ไตรมาส 
ท่ี 4 

กจิกรรม ขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ , 
สพฐ. สู่การปฏิบัติ หรือแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วน 
ตามบริบทของเขตพื้นท่ี  
 - จัดสรรงบประมาณให้โครงการ/กิจกรรม
ขับเคล่ือนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ หรือแก้ไขปัญหา
กรณีเร่งด่วน ตามบริบทของเขตพื้นท่ี 

 
 
 
- 

 
 
 
70,000 

 
 
 

52,750 

 
 
 

50,000 

 
 
 

172,750 

รวม - 70,000 52,750 50,000 172,750 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

ส่วนที ่ 4 

การบริหารแผนสูค่วามสำเรจ็ 

 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องเชื ่อมโยงกับแผน 3 ระดับ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและ
ขับเคล่ือนบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดกระบวนการนำแผนสู่การปฏบิัติ
และปัจจัยความสำเร็จ ดังนี้ 
 

การจดัสรรทรพัยากรเพือ่การขับเคลือ่นแผนปฏบิตักิาร 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคล่ือนการดำเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ
จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ดังนี้ 
 1.  จัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อใช้บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1  โดยพิจารณาจัดสรรไว้สำหรับค่าใช้จ่ายประจำ รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                                                                                                                                       
ค่าสาธารณูปโภค 

 2.  บูรณาการดำเนินงานและพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์  โดยให้ผลการ
ดำเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 3.  สร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของการจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ให้
บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถูกต้อง ชัดเจน เพื่อการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.  ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค รวมทั ้งทบทวนนโยบาย ตัวช้ี วัด เป้าหมาย หรือ
ปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณให้มีความเหมาะสม 
 

เงือ่นไขความสำเรจ็ 

 1.  ผู ้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ กำกับ ดูแล โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และการทำงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้มีการระดมความคิดและวิธีการปฏิบัติงานที่หลากหลาย 
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 2.  การขับเคลื่อนการดำเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณตามกลยุทธ์ทั ้ง 6 กลยุทธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดถือการปฏิบัติงานตามปฏิทินปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด การบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัดและเกิด
ประโยชน์สูงสุด มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้าเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น นำมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป 

 3.  ดำเนินการในรูปคณะกรรมการโดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมใน
การดำเนินการพิจารณาจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ และยึดหลักธรรมาภิบาล 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 1 
 

กระบวนการนำแผนสูก่ารปฏบิตัิ 
 

 1.  สื่อสารทิศทางการพัฒนาองค์กรท้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ทิศทางการพัฒนาและ
ตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้บุคคลทุกระดับได้รับรู้และเข้าใจ
ตรงกัน อย่างท่ัวถึง 

 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง 
และผู้สนับสนุน พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานปีที ่ผ่านมา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และเป้าหมาย
ความสำเร็จตามกลยุทธ์ เพื่อกำหนดโครงการ/กิจกรรม และจัดทำแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

 4.  ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการท่ีกำหนด 

 5.  มีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเต็มพิกัด เพื่อให้นำแผนปฏิบัติการลงสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี เพื ่อทบทวนนโยบาย 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณให้มีความเหมาะสม  และการประเมินผล
เมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ 

 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี สู่
สาธารณะชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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