


 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

คำนำ 
 

 ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 9 
กำหนดไว้ว่าการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจและให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
ส่วนราชการกำหนดขึ้น สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ใช้เป็นกรอบ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับพื้นที่จังหวัด โดยความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ (XYZ)  และมี
โครงการที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2564 ในคราวประชุมวันที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ขอขอบคุณคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการฉบับนี้ และหวัง
เป็นอย่างย่ิงว่าการดำเนินงานตามแผนในทุกขั้นตอนจะเกิดผลสำเร็จ และบรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายท่ี
กำหนดต่อไป    
 

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 สารบัญ 
                     หน้า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อมูลทั่วไป         1 
 สภาพภูมิศาสตร์         1 
 โครงสร้างการบริหารจัดการ       3 
 ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา       4 

 
ส่วนที่ 2 (บทคัดย่อ) บริบทแผนยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องด้านการศึกษา 
   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 2 

        ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)       20 
      แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)    25 
      แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา    29 
      นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   37 
      นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม  40 
      แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)      41 
         ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
      นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     42 
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565   
      แผนปฏิบัติราชการด้านพัฒนาการศึกษา (แผนงานบูรณาการ)    44 
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดน่าน   

 
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

        นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  48 
      นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 50 
      นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   51 
      นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  56 

     มมีาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา    
      นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 59 
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สารบัญ (ต่อ) 
                    หน้า 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ) 
      นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   61 

 
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา   64 
          ประถมศึกษานา่น เขต 2 
 
ส่วนที่ 5 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน        67 
          ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 
ส่วนที่ 6 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 งบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจำพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา    70 
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา      71 

โครงการตามกลยุทธ์ที่ 1 พฒันาผู้เรยีนทกุคนให้มีความรักในสถาบนัหลักของชาติ  
และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   1. “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี     72 
    ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564” 

   2. “เสรมิสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน”   77 
โครงการตามกลยุทธ์ที่ 2 พฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ใหมี้ความเป็นเลศิ 
ทางด้านวิชาการ มีทักษะท่ีจำเปน็ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีทักษะความรูด้้านดิจิทลั (Digital Literacy) 

1. “การพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร English for all     81 
    และขยายผล BOOT Camp” 
2. “พัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและ Digital literacy”    87 
3. “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระคุณภาพการศึกษา”     93 
4. “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะทีส่อดคล้องกับทักษะการเรียนรู้    98 
    ในศตวรรษที่ 21 มุ่งสูก่ารพัฒนาผู้เรียนแบบพหุปัญญา” 
5. “ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการเรียนการสอน      102 
     ทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารเป็นภาษาที่ 2” 
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สารบัญ (ต่อ) 
                     หน้า 

ส่วนที่ 6 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) 
โครงการตามกลยุทธ์ที่ 2 พฒันาคุณภาพของผูเ้รียน ใหมี้ความเป็นเลศิ 
ทางด้านวิชาการ มีทักษะท่ีจำเปน็ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีทักษะความรูด้้านดิจิทลั (Digital Literacy) 

7. “พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ส่งเสริมเครือข่าย     107 
    ความร่วมมอืเพ่ือมุ่งสู่คณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 
8. “จัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา    112 
    ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2564” 
9. “พัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 3   117 
    โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

               ประถมศึกษาน่าน เขต 2” 
โครงการตามกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผูเ้รียนให้มีความพรอ้มทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปญัญา สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณคา่ และสนับสนนุใหค้รแูละ
บุคลากรทางการศึกษา เปน็ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ให้มีความ
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

1. “การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0”    128 
2. “การนิเทศติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา”    134 
3. “ยกระดับคณุภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21”    139 
4. “ยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน     144 
    ที่มคีวามต้องการจำเป็นพิเศษ”  
5. “ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่”        151 
6. “เจ้าหน้าทีธุ่รการมือโปรที่องคก์รต้องการ”      156 
7. “ส่งเสริมความเป็นเลิศในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา           160 
    ของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน” 
8. “สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างความก้าวหน้าทางอาชีพ”                165 
 
 
 

 
 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

สารบัญ (ต่อ) 
                        หน้า 

 
ส่วนที่ 6 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ) 

โครงการตามกลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคณุภาพ  
จัดการศึกษาเพื่อให้บรรลเุปา้หมายโลกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Global Goals for 
Sustainable Development)  และสนบัสนนุการนำเทคโนโลยีดิจิทลั Digital 
Technology มาใช้เปน็เคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
 1. “พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก Nan2 Quality Small School” 170 

2. “สานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้นำ”  177 
3. “โรงเรียนคณุภาพของชุมชน”      182 
4. “ส่งเสริมการศึกษาทางไกล และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั   187 
     เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา” 

 
โครงการตามกลยุทธ์ที่ 5 สง่เสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคณุภาพชีวิต 
ที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. “อบรมพัฒนาจิตอาสาเพ่ือพิทักษ์สิ่งแวดล้อม”    196 
 
โครงการตามกลยุทธ์ที่ 6 พฒันาประสิทธภิาพการบริหารจัดการศึกษา ปรับบทบาท
ภารกิจให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรบัตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
นำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสทิธภิาพการ 
บริหารงานทั้งระบบ 

1. “การจัดทำแผนอัตรากำลงัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  202 
    ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2564 – 2573)” 
2. “ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2564 ” 207 
3. “จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”   212 
4. “พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา  218 
    ใหส้่งผลต่อการจัดการศึกษา” 
5. “ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างระบบควบคุมภายใน ให้มีความเข้มแข็ง” 223 
6. “สง่เสริมประสิทธิภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  227 

              และบุคลากรทางการศึกษา” 
 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

สารบัญ (ต่อ) 
                        หน้า 
                     
ส่วนที่ 7 การบริหารแผนสูก่ารปฏิบัติ 

 แนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ            231 
 ปัจจัยความสำเร็จ                       232 
 กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ              232 

เอกสารอ้างอิง                   234 
ภาคผนวก 
                  คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ที ่331/2563          235 

  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ 
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
ข้อมูลทั่วไป 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โดยมีโครงสร้างของเขตพื้นที่การศึกษา 178 เขต ต่อมา
ได้มีประกาศเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมเติมทั่วประเทศทั้งหมดเป็น 183 เขตพ้ืนที่การศึกษา 

หลังจากนั้น ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เพ่ือกำหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา รับผิดชอบดูและการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ลงวันที ่ 18 สิงหาคม 2553 ซึ ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูและของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ สพฐ. รวมทั้งสิ้น 225 เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 จังหวัดน่าน มีเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 2 เขต คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาในพื้นที่ 8 อำเภอโซนใต้ของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอเมือง 
อำเภอภูเพียง อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น อำเภอบ้านหลวง อำเภอแม่จริม และอำเภอ
สันติสุข สำหรับ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาใน
พื้นที่ 7 อำเภอโซนเหนือของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอสองแคว 
 
สภาพภูมิศาสตร์ 

 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป ็นหน่วยงานสังก ัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่กำกับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของพื้นที่ 7 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน มีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สถานที่ตั้งเลขที่ 418 หมู่ที่ 8 
บ้านปรางค์พัฒนา ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน  รหัสไปรษณีย์ 55120 โทรศัพท์ 054-791510 โทรสาร 
054-791250 เว็บไซต์ www.nan2.go.th  มีเขตบริการที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ครอบคลุมพื้นที่ใน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าวังผา อำเภอสองแคว อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่ง
ช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    
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 สภาพภูมิศาสตร์ของเขตพื้นที่การศึกษา พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน สลับกับที่ราบลุ่ม
แม่น้ำระหว่างหุบเขา เนื้อท่ีประมาณ 3,940,415 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ทิศใต้   ติดต่อกับ อำเภอเมืองน่านและอำเภอสันติสุข   
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
ตามแผนทีด่ังนี้ 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขตบริกาานเขตพนที่ก 
ารศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 
แผนภาพแสดงพ้ืนที่ในการกำกับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และอาณาเขตติดต่อของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

โครงสร้างการบริหารจัดการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 

 
 

 
 
 
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
                
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 
 
 

สพป.น่าน เขต 2 

ผอ.สพป.น่าน เขต 2  - คณะ ก.ต.ป.น. 

    หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  

กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มอำนวยการ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  

กลุ่มนโยบายและแผน   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

         สถานศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 



4 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

  ตารางแสดงจำนวนบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
1. ข้อมูลจำนวนบุคลากรทางการศึกษา   
 
 
 

ที ่ ประเภทบุคลากร จำนวนบุคลากร 
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 

2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 

3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 16 

4 กลุ่มอำนวยการ  5 

5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 8 

6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 

7 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 

8 กลุ่มนโยบายและแผน 4 

9 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 

10 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 

11 กลุ่มกฎหมายและคดี 2 

12 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 

13 พนักงานราชการ 7 

14 ลูกจ้างประจำ 4 

15 ลูกจ้างชั่วคราว 11 

  รวม 81 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

ตารางแสดงจำนวนข้าราชการครูจำแนกรายอำเภอ  

2. ข้อมูลจำนวนข้าราชการครู 
 
 
 

 
ที ่ อำเภอ ข้อมูล ณ 1 สิงหาคม 2563  

ผอ.ร.ร. รอง ผอ.ร.ร. ครู รวม 
1 ท่าวังผา 30 1 225 256 
2 ปัว 32 4 317 353 
3 เชียงกลาง 17 1 118 136 
4 ทุ่งช้าง 13 - 117 130 
5 สองแคว 8 1 76 85 
6 บ่อเกลือ 11 - 104 115 
7 เฉลิมพระเกียรติ 12 - 104 116 

 รวมทั้งสิ้น 123 7 1,061 1,191 
 
3. ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา 

ตารางแสดงจำนวนสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด (10 สิงหาคม 2563) 
 

ที ่ อำเภอ 
สถาน 
ศึกษา 

ในสังกัด 

โรงเรียน
สาขา 

สถานศึกษานอกสังกัด 
รวม

ทั้งสิ้น เอกชน ตชด. 
พระปริยัติ 

ธรรม 
รวม 

1 ท่าวังผา 35 - 3 - 2 5 40 
2 ปัว 38 - 1 - 2 3 41 
3 เชียงกลาง 24 - 1 - 1 2 26 
4 ทุ่งช้าง 13 - - - 1 1 14 
5 สองแคว 10 1 - - - - 11 
6 บ่อเกลือ 12 2 - 1 1 2 16 
7 เฉลิมพระเกียรติ 12 - - - - - 12 

 รวมทั้งสิ้น 144 3 5 1 7 13 160 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนจำแนกรายอำเภอ (ข้อมูล 10 สงิหาคม 2563) 

4. ข้อมูลจำนวนนักเรียนในสังกัด 
 

             
 
 

ที ่ อำเภอ 
จำนวนนักเรียนแยกตามระดับช้ัน 

ก่อนประถม ประถม มัธยมตอนต้น รวมทั้งสิ้น 
1 ท่าวังผา 734 2,609 214 3557 
2 ปัว 1,140 3,889 529 5558 
3 เชียงกลาง 415 1,365 111 1891 
4 ทุ่งช้าง 486 1,177 242 1905 
5 บ่อเกลือ 322 1,182 210 1714 
6 สองแคว 220 991 156 1367 
7 เฉลิมพระเกียรติ 277 798 231 1306 

 รวมทั้งสิ้น 3,594 12,011 1,693 17,298 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

4.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ณ วันที ่10 สิงหาคม 2563 จำนวน 100 โรง 
 

 
 

อ ำเภอปัว

ท่ี โรงเรียน
จ ำนวน

นักเรียน
จ ำนวนครู

1 บ้านเส้ียว (ปัว) 1 1

2 บ้านหนาด 4 1

3 บ้านนาฝาง 13 1

4 บ้านนาก้อ 16 3

5 บ้านดอนมลู (แงง) 22 2

6 บ้านขอน 30 2

7 บ้านพาน 36 2

8 บ้านแดนพนา 37 2

9 บ้านสกาดใต้ 37 2

10 บ้านป่าลาน 38 3

11 บ้านห้วยท่าง 42 3

12 บ้านกอกจูน 41 3

13 บ้านทุ่งเฮ้า 44 3

14 บ้านดอนมลู  (ศิลาเพชร) 61 7

15 บ้านปางยาง 64 4

16 บ้านผาเวียง 66 4

17 บ้านป่าหัด 69 4

18 ศรีสระวงค์ 72 5

19 จอมแจ้งวิทยาคาร 72 4

20 บ้านน้้าปัวพัฒนา 73 4

21 พนาสวรรค์ 79 5

22 จตุราษฎร์ศึกษา 81 9

23 บ้านน้้ายาว 94 7
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 

อ ำเภอท่ำวังผำ

ท่ี โรงเรียน
จ ำนวน

นักเรียน
จ ำนวนครู

1 บ้านมว่ง 1 0

2 บ้านหนองบัว 10 5

3 บ้านน้้าแป่ง 18 1

4 บ้านพร้าว 18 2

5 พัฒนานิคมวิทยา 19 2

6 บ้านสบสาย 27 3

7 บ้านน้้าลักใต้ 27 3

8 บ้านวังว้า 28 2

9 บ้านน้้าฮาว 34 2

10 บ้านสบหนอง 36 4

11 บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 44 3

12 บ้านถ่อน 50 3

13 บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 58 4

14 บ้านแหน 60 6

15 บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 65 4

16 ไตรราษฎร์วิทยา 66 4

17 บ้านท่าค้้า    (ไตรราษฎร์บ้ารุง) 67 5

18 บ้านคัวะ 68 4

19 บ้านน้้าพุร้อน 69 6

20 บ้านนาฝ่า 70 5

21 บ้านสันเจริญ 70 4

22 บ้านนาหนุน 2 75 4

23 บ้านเส้ียว (ท่าวังผา) 80 5

24 ชุมชนบ้านดอนตัน 81 9

25 บ้านยู้ 84 5

26 บ้านปง 89 6

27 บ้านสบขุ่น 94 5
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอเชียงกลำง

ท่ี โรงเรียน
จ ำนวน

นักเรียน
จ ำนวนครู

1 บ้านหนองผุก - 1

2 บ้านต๊ึด 11 1

3 ไลออนส์บ้านหนองปลา 17 2

4 บ้านดอนแท่น 26 2

5 บ้านเหล่าอ้อ 28 1

6 บ้านชี 36 2

7 บ้านกอก 41 3

8 บ้านดอนสบเปือ 41 3

9 บ้านผาน้้าย้อย 43 3

10 บ้านหนอง 45 3

11 บ้านพร้าวกลาง 46 3

12 บ้านใหม่ 47 4

13 บ้านเกวต 47 3

14 ธาราบรรพต 50 3

15 ไตรคามวิทยา 57 3

16 ไตรมติรวิทยา 68 4

17 บ้านส้อเด่นพัฒนา 70 4

18 บ้านน้้าคา 74 4

19 ชุมชนเจดีย์เชียงโคม 86 5

20 บ้านดอนแก้ว 97 6
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 
 

 
 
 
 
 
 

อ ำเภอสองแคว

ท่ี โรงเรียน
จ ำนวน

นักเรียน
จ ำนวนครู

1 บ้านปางส้าน 10 2

2 บ้านสองแควสาขาบ้านน้้าโมง 17

3 บ้านผาสิงห์ 17 1

4 ต้ารวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือรถไฟมกักะสัน

41 2

5 บ้านปางปุก 82 5

6 บ้านสะเกิน 82 6

7 บ้านผาหลัก 95 5

8 บ้านปางกอม 102 6

อ ำเภอทุ่งช้ำง

ท่ี โรงเรียน
จ ำนวน

นักเรียน
จ ำนวนครู

1 บ้านน้้าพิ 29 2

2 บ้านปอน 43 2

3 เพียงหลวง 7 ในทูลกระหมอ่มหญิง   อุบล

รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี

48 3

4 บ้านน้้าลาด 55 3

5 บ้านแพะกลาง 71 4

6 บ้านเวียงสอง 89 5

7 บ้านน้้าสอด 102 6
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอบ่อเกลือ

ท่ี โรงเรียน
จ ำนวน

นักเรียน
จ ำนวนครู

1 ยอดดอยวัฒนาสาขาน้้าหมาว 45

2 บ้านนาบง 48 3

3 บ้านนาขวาง 51 2

4 บ้านยอดดอยวัฒนา 55 6

5 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 70 4

6 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 76

7 บ้านขุนน้้าน่าน 94 5

8 บ้านผักเฮือก 102 8

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ท่ี โรงเรียน
จ ำนวน

นักเรียน
จ ำนวนครู

1 บ้านบวกหญ้า 29 2

2 บ้านปางหก 48 3

3 บ้านก่ิวจันทร์      (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 53 3

4 บ้านห้วยทรายขาว 64 4

5 หมอ่มเจ้าเจริญใจ  จิตรพงศ์ 79 7

6 บ้านห้วยโก๋น 83 6

7 บ้านสบปืน 103 6
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

5.ข้อมูลโรงเรียนขนาดกลาง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 จำนวน 43 โรง 

 
 

อ ำเภอปัว

ท่ี โรงเรียน
จ ำนวน

นักเรียน
จ ำนวนครู

1 ชุมชนศิลาเพชร 148 9

2 บ้านทุ่งกวาง 151 9

3 บ้านนาวงศ์ 164 15

4 บ้านไร่ 216 16

5 สกาดพัฒนา 218 15

6 บ้านร้อง 219 10

7 บ้านปงสนุก 225 15

8 ไตรประชาวิทยา 225 12

9 สหราษฎร์บ้ารุง 239 10

10 ภูคาวิทยาคม 269 16

11 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 277 16

12 ชุมชนศิลาแลง 281 16

13 ป่ากลาง(มติรภาพท่ี 166) 378 16

อ ำเภอท่ำวังผำ

ท่ี โรงเรียน
จ ำนวน

นักเรียน
จ ำนวนครู

1 ชุมชนไตรคามราษฎร์บ้ารุง 124 9

2 แสนทองวิทยา 138 13

3 บ้านน้้าโมงปางสา 175 15

4 ตาลชุมมติรภาพท่ี 186 180 10

5 บ้านดอยต้ิว 290 18

6 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 307 13

7 บ้านสบเป็ด 351 17
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 

 
 
 
 
 

อ ำเภอทุ่งช้ำง

ท่ี โรงเรียน
จ ำนวน

นักเรียน
จ ำนวนครู

1 ไตรราษฎร์สามคัคี 154 14

2 บ้านน้้าเลียง 159 14

3 ไทยรัฐวิทยา98 (บ้านงอบ) 171 14

4 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง 184 16

5 ชุมชนบ้านเฟือยลุง 255 11

6 มณีพฤกษ์ 341 18

7 บ้านปางแก 358 19

อ ำเภอเชียงกลำง

ท่ี โรงเรียน
จ ำนวน

นักเรียน
จ ำนวนครู

1 พระพุทธบาทวิทยา 176 15

2 ชุมชนรัชดาภิเษกมติรภาพท่ี 

115

220 10

3 บ้านสบกอน 411 19

อ ำเภอสองแคว

ท่ี โรงเรียน
จ ำนวน

นักเรียน
จ ำนวนครู

1 บ้านสองแคว 174 10

2 บรรณโศภิษฐ์ 239 16
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอบ่อเกลือ

ท่ี โรงเรียน
จ ำนวน

นักเรียน
จ ำนวนครู

1 บ้านห่างทางหลวง 141 9

2 บ้านบ่อหลวง 143 11

3 บ้านสะปัน 153 9

4 บ้านสบมาง 187 15

5 บ้านบ่อหยวก 258 16

6 บ้านสว้า 291 16

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ท่ี โรงเรียน
จ ำนวน

นักเรียน
จ ำนวนครู

1 บ้านด่าน 145 14

2 บ้านน้้าช้างพัฒนา 147 14

3 บ้านน้้ารีพัฒนา 166 15

4 บ้านเปียงซ้อ 181 15

5 บ้านห้วยฟอง 208 15
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 

6.ข้อมูลโรงเรียนขนาดใหญ่ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 จำนวน 4 โรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภอปัว

ท่ี โรงเรียน
จ ำนวน

นักเรียน
จ ำนวนครู

1 วรนคร 501 22

2 บ้านปรางค์ 955 39

อ ำเภอท่ำวังผำ

ท่ี โรงเรียน
จ ำนวน

นักเรียน
จ ำนวนครู

1 บ้านท่าวังผา 584 24

อ ำเภอสองแคว

ท่ี โรงเรียน
จ ำนวน

นักเรียน
จ ำนวนครู

1 สมาคมพยาบาลไทย 508 23
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

7.ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส ณ 10 สิงหาคม 2563 จำนวน 33 โรง 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โรงเรียน อ ำเภอ
จ ำนวน

นักเรียน

จ ำนวน

ครู

1 บ้านปงสนุก ปัว 225 15

2 บ้านนาวงศ์ ปัว 164 15

3 ศรีสระวงค์ ปัว 72 5

4 ภูคาวิทยาคม ปัว 269 16

5 ชุมชนศิลาแลง ปัว 281 16

6 สกาดพัฒนา ปัว 218 15

7 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ปัว 277 16

8 จตุราษฎร์ศึกษา ปัว 81 9

9 บ้านไร่ ปัว 216 16

10 บ้านสบเป็ด ท่าวังผา 351 17

11 บ้านน้้าโมงปางสา ท่าวังผา 175 15

12 บ้านน้้าพุร้อน ท่าวังผา 69 6

13 บ้านดอยต้ิว ท่าวังผา 290 18

14 แสนทองวิทยา ท่าวังผา 138 13

15 ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) ทุ่งช้าง 171 14

16 มณีพฤกษ์ ทุ่งช้าง 341 18

17 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง ทุ่งช้าง 184 16

18 บ้านปางแก ทุ่งช้าง 358 19

19 บ้านน้้าเลียง ทุ่งช้าง 159 14

20 ไตรราษฎร์สามคัคี เชียงกลาง 154 14
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 

 
 
8. ข้อมูลโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ  

8.1 กลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ  
กลุ่มโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

สยามบรมราชกุมารี  ภาคเหนือ  (ระดับประถมศึกษา) 

ท่ี โรงเรียน อ ำเภอ
จ ำนวน

นักเรียน

จ ำนวน

ครู

21 พระพุทธบาทวิทยา เชียงกลาง 176 15

22 บ้านสว้า บ่อเกลือ 291 16

23 บ้านบ่อหยวก บ่อเกลือ 258 16

24 บ้านสบมาง บ่อเกลือ 187 15

25 บรรณโศภิษฐ์ สองแคว 239 16

26 สมาคมพยาบาลไทย สองแคว 508 23

27 บ้านผาหลัก สองแคว 95 5

28 บ้านเปียงซ้อ เฉลิมพระเกียรติ 181 15

29 บ้านห้วยฟอง เฉลิมพระเกียรติ 208 15

30 บ้านด่าน เฉลิมพระเกียรติ 145 14

31 บ้านน้้าช้างพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 147 14

32 บ้านน้้ารีพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ 166 15

33 หมอ่มเจ้าเจริญใจ  จิตรพงศ์ เฉลิมพระเกียรติ 79 7
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 

ล ำดับ โรงเรียน อ ำเภอ

1 บ้านเปียงซ้อ เฉลิมพระเกียรติ

2 บ้านห้วยฟอง เฉลิมพระเกียรติ

3 บ้านด่าน เฉลิมพระเกียรติ

4 บ้านบวกหญ้า เฉลิมพระเกียรติ

5 บ้านก่ิวจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) เฉลิมพระเกียรติ

6 บ้านปางหก เฉลิมพระเกียรติ

7 บ้านห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ

8 บ้านน้้าช้างพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ

9 บ้านน้้ารีพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ

10 บ้านสบปืน เฉลิมพระเกียรติ

11 บ้านห้วยทรายขาว เฉลิมพระเกียรติ

12 หมอ่มเจ้าเจริญใจ  จิตรพงศ์ เฉลิมพระเกียรติ

13 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ บ่อเกลือ

14 บ้านสะปัน บ่อเกลือ

15 บ้านสว้า บ่อเกลือ

16 บ้านนาขวาง บ่อเกลือ

17 บ้านบ่อหลวง บ่อเกลือ

18 บ้านผักเฮือก บ่อเกลือ

19 บ้านยอดดอยวัฒนา บ่อเกลือ

20 ยอดดอยวัฒนาสาขาน้้าหมาว บ่อเกลือ

21 บ้านนาบง บ่อเกลือ

22 บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง บ่อเกลือ

23 บ้านบ่อหยวก บ่อเกลือ

24 บ้านขุนน้้าน่าน บ่อเกลือ

25 บ้านห่างทางหลวง บ่อเกลือ

26 บ้านสบมาง บ่อเกลือ

27 ต้ารวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมกักะสัน สองแคว

28 สมาคมพยาบาลไทย สองแคว
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

8.2 กลุ่มโรงเรียนในโครงการเฉลิมพะเกียรติ 
  8.2.1 โรงเรียนพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร จำนวน 
1 โรง ได้แก่ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ พ้ืนที่อำเภอท่าวังผา 

8.2.2 โรงเรียนพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
จำนวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
พ้ืนที่อำเภอทุ่งช้าง 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
        การสื่อสาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต 2 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
   

ส่วนท่ี 2 
(บทคัดย่อ) บริบทแผนยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องด้านการศึกษา 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

   ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคนและใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั ่งยั ่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคงมั่งคั ่งยั ่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยการดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น
มีความมั ่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความ
เจร ิญเต ิบโตของชาต ิความเป ็นธรรมและความอย ู ่ด ีม ีส ุขของประชาชนความย ั ่ งย ืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
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สอดคล้องกันด้านความมั ่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเก ียรติและศักดิ ์ศรี 
  เป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคมสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมโดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 
  1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  2) ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
  3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
  4) ความเท่าเทยีมและความเสมอภาคของสังคม 
  5) ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
รูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย6ยุทธศาสตร์ได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐโดยแต่ละยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาดังน้ี 
  (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญคือประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุขเน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยเอกราช
อธิปไตยและมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติสังคมชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือ
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบและทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการภาคเอกชนประชา
สังคมและองค์กรที ่ไม่ใช่ร ัฐรวมถึงประเทศเพื ่อนบ้านและมิตรประเทศทั ่วโลกบนพื ้นฐานของหลัก 
ธรรมาภิบาลเพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืนๆให้สามารถขับเคลื่อนไป
ได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
   1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
   1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
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   1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ 
   1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
   1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 
  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด3ประการได้แก่(1) “ต่อยอด
อดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆนำมา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัลและการปรับ
สภาพแวดล ้อมให ้ เอ ื ้ อต ่อการพ ัฒนาอ ุตสาหกรรมและบร ิการอนาคตและ (3) “สร ้างค ุณค ่าใหม่  
ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการพัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน
พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้น
ของคนช้ันกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกันโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
   2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
   2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
   2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
   2.4 โครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมไทยเช่ือมโลก 
   2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม ่
 
  (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรพัยากรมนษุย์มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพโดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกายใจสติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่นมัธยัสถ์อดออมโอบอ้อมอารีมีวินัยรักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่
ถูกต้องมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามและอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่นมีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง
เป็นนวัตกรนักคิดผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆโดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองโดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
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   3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
   3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 
   3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกายใจสติปัญญาและ
สังคม 
   3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
   3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ  
 
  (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆท้ังภาคเอกชนประชาสังคมชุมชนท้องถิ่นมาร่วม
ขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวมการกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการจัดการตนเองและการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจสังคมและ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัวชุมชนและ
สังคมให้นานที่สุดโดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
   4.1 การลดความเหลื่อมล้ำสรา้งความเป็นธรรมในทุกมิติ 
   4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 
   4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
   4.4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิน่ในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง 
  (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนในทุกมิติทั ้งด้านสังคม
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการ
เติบโตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 
3 ด้านอันจะนำไปสู่ความย่ังยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริงโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
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   5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.2 การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25ลุ่มน้ำ เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
   5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 
  (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ
ที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูงยึดหลักธรรมาภิ
บาลปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากลรวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสโดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิงนอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจนมีเพียงเท่าที่จำเป็นมีความทันสมัยมี
ความเป็นสากลมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรม โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
   6.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส 
   6.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจและทกุพ้ืนที่ 
   6.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
   6.4 ภาครัฐมีความทันสมัยทนัการเปลี่ยนแปลงและมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
   6.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลกัคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนกึ 
มีความสามารถสงูมุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 
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   6.6 ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6.7 กฎหมายมคีวามสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆและมีเท่าที่จำเป็น 
   6.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
  กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการ
พัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
ความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที ่ให้
มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัย
การประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนด
เก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนำยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการ
และหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเน่ืองและบูรณาการ 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติมีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติ 
รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะนำไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทย
ทุกคน ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้สั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนตามประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผน
ย่อยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพขับเคลื่อน
ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดน่าน จึงขอนำประเด็นในส่วนที่เก่ียวข้องบรรจุไว้ในแผน ดังน้ี  
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(11) ประเด็น การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
   แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต ได้กำหนดแผนย่อยไว้ 5 แผนย่อย เพ่ือพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วง
วัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังน้ี  
    1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมติิและในทุกช่วงวัยให้
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ ่งจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 
   2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อม
ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
โรงพยาบาลทุกระดับดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสารอาหารที่จำเป็นต่อสมองเด็ก การกระตุ้นพัฒนาการสมอง 
และการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้าน  
   3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่
ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้าน
ดิจิทัล และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้
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มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการ
ทำงาน จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่
ร่วมและทางานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่
เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาด
ทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็น
และสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  
   4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพทักษะและ
สมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ เสริมสร้างความ
อยากรู้และยกระดับตนเอง สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาความรู้แรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์
งานใหม่ ๆ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัยทำงานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริม
การออม  
  5) การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้
ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การออม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความ
จำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 
 
(12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้
   แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การ
เปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเน่ืองแม้จะออกจากระบบ
การศึกษาแล้ว ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้าง
เสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย 
2 แผนย่อย ดังน้ี  
   1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วย
การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่
ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
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ผู้เรียน ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนา
ระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบ
การเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ 
รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวางแผนการ
ผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ 
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท โดยปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้าน
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ที่สูงขึ้น ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกัน
คุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพ
การศึกษา ปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการ
วัดระดับความรู้ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน 
และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยจัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ ่น มี
มาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ 
พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุก
ประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มี
คุณภาพที่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเช่ียวชาญและมีความ
โดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน 
นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบ
ในระดับภูมิภาค จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จัดให้มีการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านในระบบการศึกษา และ
สำหรับประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและนักเรียนกับประเทศเพื่อน
บ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  
    2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที ่หลากหลาย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริม 
พหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไก
การคัดกรองและการส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริม
สนับสนุนครอบครัวในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ทั้งด้านกีฬา ภาษา 
และวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและ
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พัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่
ภาคเอกชนและสื่อ ในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 
การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความเข้มแข็ง
และต่อยอดได้ จัดให ้ม ีกลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกล ุ ่มผ ู ้ม ีความสามารถพิเศษ 
ในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ และสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงย่ิงขึ้น 

 
แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) ด้านการศึกษา 

   ตามที ่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื ่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ไปแล้วนั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กำหนดให้การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศต้อง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต่อมา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 มีผลบังคับใช้เมื ่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลบังคับใช้เมื ่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงแผนการปฏิรูป
ประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเสร็จ 
บัดนี้ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีทั้งสิ้น 13 ด้าน 
ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และรัฐสภารับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงให้ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจึงได้นำแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) บรรจุไว้ในแผนฯ (ฉบับย่อ) มาเพื่อให้ดำเนินการและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบ นำไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและนำไปพิจารณาขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามกิจกรรม
ปฏิรูปฯ ดังน้ี  

 
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 5 กิจกรรม ดังนี้  
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
เด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) เป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการตลอด
ช่วงชีวิตของบุคคล หากเด็กในช่วงวัยน้ี ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม โดยเฉพาะในครอบครัวที่ด้อยโอกาส 
ขาดความพร้อม จะส่งผลให้สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศมีแนวโน้มที่สูงขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเด็กในช่วงอายุก่อนวัยเรียนที ่ไม่ได้เข้าไปอยู ่ในระบบการศึกษาปฐมวัย อาทิ  
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือห้องเรียนระดับอนุบาลยังมีสัดส่วนสูงมากกว่าร้อยละ 10 โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กจาก
ครอบครัวที่มีฐานะยากจน พ่อแม่ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างและทำงานอยู่ต่างถิ่น ซึ่งมักนำบุตรหลานเข้า
เรียนระดับอนุบาลล่าช้า หรือไม่ได้ส่งเข้าเรียน ทำให้เด็กเหล่าน้ี เสี่ยงต่อการมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่ล่าช้า 
ไม่ทันเพื่อน นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา ซึ่งช่องว่างของความเหลื่อมล้ำด้านพัฒนาการน้ี 
หากไม่ถูกค้นพบและได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที จะมีแนวโน้มแย่ลงในอนาคต ส่งผลต่อความสามารถใน
การอ่านออกเขียนได้ ทักษะการเรียนรู้ และความเสี่ยงต่อการออกจากระบบการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในที่สุด รวมทั้งยังมีเด็กและเยาวชนที่ออกนอกระบบการศึกษาจำนวนมากที่ไม่จบการศึกษา 
ภาคบังคับ ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิต 
อีกทั้งยังมีประชากรวัยแรงงานขาดทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์จำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็น 
การขาดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย และป้องกันเด็กเยาวชนออกจากระบบการศึกษา โดยพัฒนาระบบการค้นหา 
เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย และติดตาม ช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ รวมทั้งการพัฒนา
เครื่องมือสำรวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา (School Readiness 
Survey) และการพัฒนาเครื่องมือการประเมินศักยภาพด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของประชากรวัยแรงงาน (Workforce Readiness Survey) เพื่อให้สังคมไทยได้เฝ้าระวังและ
ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้มีกลไกการสนับสนุนอย่างเพียงพอทั้งในการป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย การดำเนินงานในระดับพื้นที่ และต้นสังกัด 
และการติดตามความคืบหน้า และการระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่องอันจะช่วยลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยตามกิจกรรม
ปฏิรูปนี้ นอกจากจะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนของโลกข้อที่ 4 (UN SDG4) แล้ว ยังเป็น
รากฐานสำคัญของการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ไทยให้สามารถก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) สู่การเป็นประเทศรายได้สูง 
(High Income Country) ให้ได้ภายใน 20 ปีตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างย่ังยืน 
 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู ่การเรียนรู ้ฐานสมรรถนะ  
เพื ่อตอบสนองการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาของประเทศ จะต้องเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2560 และยุทธศาสตร์ชาติ คำนึงถึงสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และพลวัตรของโลกยุคใหม่ ที่ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตของประชากรในทุกช่วงวัย ที่จะต้องเผชิญความท้าทายกับวิถีชีวิตใหม่ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล เป็นผู้มี
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ความรู้ มีทักษะและใฝ่เรียนรู้ (Learning Skills) สามารถเชื ่อมโยงนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
ม ีท ักษะช ีว ิต  (Life Skills) ในโลกย ุคใหม่  ร ู ้ เท ่ าท ันการเปล ี ่ ยนแปลงของส ั งคม  เป ็นพลเม ือง 
ที่ตื่นรู้ (Active Citizen) มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
โดยการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) ใน
ปัจจุบัน ไปสู่การเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (Competency-based Learning) เป็นสำคัญ ทั้งน้ี การ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบถักทอ
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ผ่านการทำงานเป็นทีมและ
ความร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน การมีครู อาจารย์ที่มีสมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการ
บริหารงานการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการเรียนรู้ การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถกำหนดเส้นทางและจังหวะก้าวการเรียนรู้ของตนเอง (Personalized Learning) 
อย่างมีความหมาย มีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกมิติอย่างแท้จริง ตลอดจน มีการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและความพร้อมเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยจุดเน้นของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้แต่ละระดับ ดังน้ี 
   ระดับก่อนอนุบาล ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเด็กของผู้ปกครองและชุมชน เน้น
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ บ่มเพาะปลูกฝังวินัยและพัฒนาการที่ดีทั้งกาย ใจ และอารมณ์ระดับ
อนุบาล มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
จิตใจ และสังคม บ่มเพาะปลูกฝังวินัย คุณธรรมและค่านิยมที่ดี ด้วยความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน 
และสถานศึกษา พัฒนาการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ ลงมือปฏิบัติ (Enactive) ด้วยประสบการณ์ตามมุมต่าง ๆ 
เพ่ือให้สัมพันธ์กับการเรียนรู้ของสมอง และจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เห็นแบบอย่างของพฤติกรรม
การดำเนินชีวิตที่ดีงาม 
  ระดับประถมศึกษา พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามแนวทางพหุปัญญาให้หลากหลาย
ตามศักยภาพ พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาหรือ
โครงงานเป็นฐาน (Problem-based Learning & Project-based Learning) รวมถึงพัฒนาทักษะสำคัญ
ในการเรียนรู้ อันได้แก่ ทักษะทางภาษา ทักษะการคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ มีการวัดและการประเมินผลผู้เรียนที่มุ ่งเน้นการเรียนรู้ที ่เป็นชิ้นงาน ผลผลิต 
เชิงประจักษ์ เสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู ้เรียนพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง สร้างงาน สร้างนวัตกรรม ที่สามารถพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้ 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งต่อยอดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ ผู้เรียน
สร้างความรูระดับความคิดรวบยอด และระดับหลักการใช้ความรู้ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ เน้นทักษะ
พื้นฐานทางการเรียนรู้และการดำรงชีวิต คือ ทักษะความเป็นมนุษย์ ได้แก่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื ่อสาร  
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บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี และส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านความรู้ คำนึงถึงความ
แตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ทั้งด้านวิชาการและพื้นฐานวิชาชีพ มีศักยภาพในการ
สร้างผลผลิตจากการเรียนรู้และต่อยอดนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ได้ มีนิสัยปรับปรุงพัฒนางานอยู่เสมอ สร้าง
และผลิตผลงานใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว และเชื่อมโยงทั้งด้าน
สังคมเศรษฐกิจชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งต่อยอดการเรียนรู ้ผ่านกระบวนการคิดขั ้นสูง ผ่าน 
การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ เป็น
นวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว และ
สังคม ต่อยอดพื้นฐานทางการเรียนรู้และการดำรงชีวิต คือ ทักษะความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าระดับสูง เน้น
ทักษะความเป็นผู้นำรวมทั้ง ส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพและฝึกประสบการณ์อย่าง
เข้มข้นในด้านความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความรู้จากปฏิบัติการเชิงวิจัยทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
เพื่อพัฒนาให้เป็นนวัตกรรม ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์และโครงการความร่วมมือปฏิบัติการวิจัยในระดับชุมชน 
เช่ือมโยงกับพหุวัฒนธรรม และบริบทของชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ 
   ระดับอาชีวศึกษา เน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีและการ
สร้างนวัตกรรมนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ พลิกผันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อ
สถานการณ์ตามบริบทของภูมิภาคและโลก ส่งเสริมทักษะเฉพาะทางด้านวิชาการและวิชาชีพและ 
ฝึกประสบการณ์อย่างเข้มข้นในด้านความรู้ ตามความถนัดความสนใจรายบุคคล และต่อยอดทักษะความ
เป็นมนุษย์ ผ่านการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาหรือโครงงานเป็นฐาน ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
ที่มุ่งสร้างความคิดรวบยอดด้านการคิด ด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมขั้นสูง และปลูกฝังจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพและมีความเป็นผู้นำ 
   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มุ่งให้ประชาชนได้รับโอกาสการเรียนรู้ 
สามารถนำหลักการมาใช้พลิกผันแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน พัฒนาอาชีพ ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกและเทคโนโลยีให้ประชาชนทุกช่วงวัยเรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาสู่การเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการพัฒนาคนของประเทศให้มี
คุณภาพ เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และหัวใจสำคัญที่สุดของกระบวนการจัด
การศึกษาก็คือ “ครู” ที่เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้และอบรมสั่งสอนผู้เรียนให้มี
ความรู้ เจตคติ มีทักษะในการใช้ชีวิตสามารถเผชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้และดำรง
ตนในสังคมได้อย่างเป็นสุข รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. ได้บัญญัติให้มี
กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณความ
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เป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) (2562) 
ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและการเสริมสร้างและยกระดับการ
พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ โดยปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู ้ทุกระดับชั ้นที ่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครู 
ยุคใหม่ โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาทครูและอาจารย์ยุคใหม่ให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้  
ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรรผู้ที่มีความสามารถสูงและมีคุณลักษณะความ 
เป็นครูเข้ามาเป็นครู ส่งเสริม สนับสนุนระบบพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทบริบทของประเทศและโลกที่กำลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนวัตกรรมของเทคโนโลยี
และแหล่งความรู้ใหม่ รวมทั้งสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติที่รุนแรงในปี 2019 มาจนปัจจุบันน้ี 
คือการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายทั ้งใน  
“เชิงโครงสร้าง” และ“เชิงพฤติกรรม” การจัดการศึกษาในโลกยุคใหม่จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องและ
พร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคตสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิง
สถาบันผลิตครูจะต้องปรับบทบาทการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงและเป็นความต้องการของประเทศ โดยปรับ
หลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้เหมาะกับสังคมยุคใหม่ สภาพพื้นที่ ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรและกระบวนการการผลิตครูจึงต้องปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมที่ต้องเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ครูต้องได้รับการฝึกหัดและได้รับการพัฒนาครู
ประจำการจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีทักษะการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัด
ประเมินผลและการใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีโอกาสรับ
การศึกษาที่สอดคล้องกับความถนัดและความสามารถของตนเอง เป็นการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน การ
ประกอบอาชีพ สามารถผลิตผลงาน พึ่งพาตนเองได้ เรียนรู้จากการร่วมมือและการแบ่งปันในสังคม เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ การสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 และความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง รวมท้ัง 
การใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง (Applying) ครูต้องเท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของภูมิภาคและโลกและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู
อย่างเข้มแข็งในท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลงและพลิกผัน อย่างไรก็ตาม จากรายงานวิจัยของสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2556) พบว่าวิชาชีพครูมีปัญหาทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ ในด้านการผลิต
และพัฒนาครูมีปัญหาทั้งระบบ ตั้งแต่ระบบบริหารจัดการและการกำกับควบคุม การคัดสรรคนมาเรียนครู 
มาตรฐานกระบวนการผลิตและคุณภาพอาจารย์ การคัดกรองคนเข้าสู่อาชีพครูและการพัฒนาส่งเสริมครู
ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของประเทศลดต่ำลง ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางใน
การผลิตครูดังเช่นในอดีต ทำให้สถาบันการผลิตครูเกิดขึ้นจำนวนมากถึง 127 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ต่างก็เปิด
หลักสูตรและผลิตบัณฑิตในสาขาที่มีความซ้ำซ้อนกันและมีการลงทุนไม่มาก ทำให้จำนวนบัณฑิตครูมีมาก
เกินความต้องการ ยิ ่งไปกว่านั ้น สถาบันผลิตครูยังมีมาตรฐาน มีกระบวนการและมีวิธีการบริหาร 
จัดการศึกษาแตกต่างกัน หลายแห่งมีการเปิดรับนิสิต/นักศึกษาแบบเปิดหรือตลาดวิชา หลายแห่งมีการรับ
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นิสิต/นักศึกษาครูเข้าเรียนโดยไม่มีการคัดเลือกตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่ประสงค์จะได้คนเก่ง  
คนดี มาเร ียนครู แต่ในบางแห่งกล ับม ีการค ัดเล ือกคนที ่ม ีความสามารถและจำกัดจำนวนรับ 
ที่เข้มงวด หลายแห่งผลิตบัณฑิตครูในคณะต่าง ๆ ที่ไม่ใช่คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ทำให้คุณภาพ
ของนิสิต/นักศึกษาที่เข้ามาเรียนและคุณภาพของบัณฑิตแตกต่างกัน จากรายงานผลการสอบบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการครู ปี พ.ศ. 2563 มีผู ้สมัครและมีสิทธิ ์สอบจำนวน 159,314 คน จากที่มีความต้องการ 
18,987 คน แต่มีผู้สอบได้เพียง 10,375 คน หรือร้อยละ 6.8 ทำให้ได้ครูไปบรรจุเพียงร้อยละ 55 เท่าน้ัน 
สิ่งเหล่านี้เป็นความสูญเปล่าทางการศึกษาของประเทศอย่างมหาศาล สอดคล้องกับการพิจารณาดัชนี
คุณภาพของคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ตามระบบการให้คะแนนในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระบุว่า คณาจารย์ในคณะ 
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของประเทศไทยมีคุณภาพอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
โดยเร็ว เพราะคุณภาพคณาจารย์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของบัณฑิตครูมากที่สุด (สำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา. 2556) นอกจากน้ี ในการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ก็ยังไม่สามารถ
ส่งเสริม บ่มเพาะประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาหรือโรงเรียนที่เป็นแหล่ง 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูยังไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพียงพอ ครูพี่เลี้ยงขาดความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ
ครูอย่างลึกซึ้งและขาดทักษะในการเป็นครูพ่ีเลี้ยง การนิเทศ การดูแลการฝึกปฏิบัติการสอน รวมท้ังการเป็น
ผู ้สอนงาน (Coaching) ให้แก่นิสิต/นักศึกษา สิ ่งต่าง ๆเหล่าน้ี มีผลท้าให้บัณฑิตครูมีคุณภาพลดลง 
จำเป็นต้องพัฒนาโดยเร่งด่วนสำหรับด้านการพัฒนาครูประจาการนั้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
พื้นฐานที่จำเป็นในสังคมโลกยุคใหม่ที่ทันสมัยและเท่าทันโลก รวมทั้ง พัฒนาความรู้และทักษะให้เกิด
สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย
คำนึงถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ที่ห่างไกล ทุรกันดารและด้อยโอกาส รวมถึงครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่เป็นเป้าหมายของประเทศ นอกจากน้ี ปัจจุบันน้ี ยังพบว่า มี
ครูที่ไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาชีพครู ยังคงค้างอยู่ในระบบและปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นจำนวนมาก 
ทั้งยังมีการรับครูใหม่ที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาเข้ามาเป็นครูอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ซึ่งครู
และบุคลากรทางการศึกษาเหล่าน้ี ยังไม่มีความรู้ ทักษะและความสามารถพื้นฐานและคุณธรรม จริยธรรม
ความเป็นครูที่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในศาสตร์วิชาชีพครูให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี รวมถึงมีความรู้และทักษะใน
สังคมโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการปรับปรุงระบบกลไกส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างหลากหลายโดยเฉพาะการปรับปรุงระบบการประเมินการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพและการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสมดังน้ัน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจำการทุกคนจึงต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของแต่ละบุคคล ทั้ง
ด้านการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลและการใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ที่เน้นการเรยีนรู้
เชิงรุก ทักษะการสร้างสรรค์การวิจ ัยและนวัตกรรมและการสร้างผลงานทางวิชาการ การบริหาร 
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จัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริง (Applying) และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครูอย่างเข้มแข็ง ซึ่งเป็น
พื้นฐานของวิชาชีพครูที่สำคัญที่สุด ครูและบุคลากรทางการศึกษาควรได้รับการอบรมให้มีสมรรถนะในการ
พ ั ฒ น า ว ิ ช า ช ี พ ด ้ ว ย ร ะ บ บ  PLC&CPD (Professional Learning Community & Continuous 
Professional Development) 
 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงานการผลิตและพัฒนากำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานของ
ประเทศพบความไม่สอดคล้องในระดับสูงทั้ง (1) ความไม่สอดคล้องด้านระดับการศึกษาเน่ืองจากมีการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรีในสัดส่วนสูง ขณะที่ตลาดแรงงานต้องการผู้ที่จบสายอาชีพมากกว่า และ (2) ความ
ไม่สอดคล้องด้านสาขาวิชาซึ่งแรงงานในตลาดยังพบช่องว่างทักษะ (Skill Gaps) กล่าวคือ มีทักษะไม่ตรง
หรือต่ำกว่าที่นายจ้างคาดหวัง โดยเฉพาะทักษะด้านความรู้ที่ใช้ในการทำงาน นอกจากน้ี การผลิตบัณฑิต
เพื่อให้มีขีดความสามารถในระดับผู้พัฒนานวัตกรรมโดยใช้แนวทางการจัดการศึกษา STEM เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเช่ือมโยง แก้ปัญหา และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ยังมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาดแรงงานและเป้าหมายการพัฒนาประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ 
อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศเข้าศึกษาต่อในสาย
อาชีวศึกษายังคงมีจำนวนน้อยกว่าผู้เรียนที่ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แม้การจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาในรูปแบบอาชีวศึกษาทวิภาคีผู้เรียนอาชีวศึกษาจะมีสมรรถนะด้านอาชีพจากการ
ฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการนอกเหนือจากการเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน และมีโอกาสได้
งานทำสูงเมื่อจบการศึกษา เป็นรูปแบบที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาให้ความสำคัญแต่ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก  
จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน “วิชาการประสานการปฏิบัติ” หรืออาชีวศึกษา 
ทวิภาคีที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นให้มีคุณภาพและขยายวงกว้างในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่ง  
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนระบบดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือ ผู้เรียนทุกคนทุกสาขาวิชาได้
เข้าฝึกงานหรือฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้สถานศึกษายกระดับ
ค ุณภาพและพัฒนาการจัดการเร ียนการสอนในสาขาว ิชาที ่ เป ็นจ ุดแข็ง มีมาตรฐานสูงส ู ่ความ 
เป็นเลิศในแต่ละแห่ง หรือสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่และทิศทางการพัฒนาและการลงทุน
ควบคู่กับการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการโดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น 
 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา  
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรที่มีอัตราการเกิดของประชากรไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กวัยเรียน นักศึกษา  
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วัยแรงงานมีจำนวนที่ลดลง แต่คนมีอายุยืนยาวขึ้น ทำให้จำนวนที่นั่งเปิดรับของสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีเกิน
กว่าจำนวนของผู้สมัครเรียน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ในขณะที่
สถาบันอุดมศึกษามีกำลังและทรัพยากรเพียงพอที่จะดำเนินการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อีก อาทิ การจัดการ
เรียนการสอนสำหรับคนวัยทำงาน ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบกับ ภาคการผลิตและบริการต้อง
ปรับตัวอย่างรวดเร็วในบริบทเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน กำลังคนต้องปรับตัวตามให้ทัน สถาบันอุดมศึกษา 
ควรมีบทบาทในการร่วมพัฒนากาลังคนวัยทำงานเหล่าน้ี โดยเฉพาะความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน 
ยุคใหม่ และพบว่า “การพัฒนากำลังคนวัยทำงานในภาคการผลิตและบริการ” อาจเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วน
ไม่น้อยไปกว่า “การพัฒนาบัณฑิตใหม่” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญสูง แต่ขาดคุณวุฒิหรือความรู้
ที ่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่การจ้างงานในระดับที่สูงขึ ้น รวมถึงความรู้เชิงวิชาการในการต่อยอดการทำงาน 
ด้วยเหตุน้ี สถาบันอุดมศึกษาจึงควรปรับบทบาทหรือขยายการให้บริการให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
ประชากร สามารถรองรับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long-learning) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชากร
ทุกกลุ่ม อาทิ ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรียนรู้ย่อย (Module Based) พร้อมกับระบบธนาคาร
หน่วยกิต (Credit Bank) และ/หรือระบบคุณวุฒิฉบับย่อย (Micro Credential) เพ่ือเป็นกลไกที่ตอบโจทย์การเรยีนรู้
ตลอดชีวิตและส่งเสริมให้วัยแรงงานเข้าถึงคุณวุฒิการศึกษาได้สะดวกและมีประสิทธิภาพสูง อันจะช่วยยกระดับ
ศักยภาพและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ หรืออาจสะสมเพื่อต่อยอดไปสู่การรับรองคุณวุฒิการศึกษาในระดับที่
สูงขึ ้นหรือระดับปริญญาได้ นอกจากน้ี ยังเป็นโอกาสให้อุดมศึกษามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
การพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนาอาชีวศึกษารวมถึงการช่วยให้โรงเรียนปรับเปลี่ยนกระบวนการในการทำงานได้อย่าง
จริงจัง นอกจากนั้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปีที ่กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลางสู ่การเป็นประเทศรายได้สูง 
สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องปรับตัวในการพัฒนางานวิจัยและขีดความสามารถของระบบวิจัยและศักยภาพของ
นักวิจัยให้มีความพร้อมและความสามารถในการผลิตงานวิจัยที ่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อให้การดำเนินการปฏิรูปข้างต้นมีความยั่งยืนและได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนไทย สถานบันอุดมศึกษาและหน่วยงานกำกับจำเป็นต้องมี
ระบบธรรมาภิบาลที ่เป็นที ่ยอมรับจากทุกภาคส่วนอย่างยั ่งยืน ดังนั ้น การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและ 
ระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง
อย่างย่ังยืน 
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นโยบายและจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เมือ่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็น 
กรอบแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งมีสาระสำคัญที่เก่ียวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดังน้ี 
 นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั ่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

3 .  ปร ั บ ร ื ้ อ และ เปล ี ่ ยนแปลงระบบการบร ิ ห ารจ ั ดการและพ ัฒนากำล ั งคนของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนา
สมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 จุดเนน้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

 จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

 ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสตูรสถานศึกษา ตามความ
ต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 

 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครใูห้มากข้ึน 
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 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการดำรงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สขุภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

   1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All) 
 ส่งเสริมการเรยีนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม

รองรับสังคมสงูวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสู้งวัย หลกัสูตร BUDDY โดย
เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 

 ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนทีสู่ง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนทีเ่กาะ
แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุม่ชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

 พัฒนาครูให้มทีักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
เหตุผลเป็นขั้นตอน 

 พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำของ
ประเทศจัดหลกัสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

 พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มศีูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์

พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
 เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 

อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
 ส่งเสริมใหใ้ช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้

ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผูเ้รียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการ
สื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดทีถ่กูต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มคีวามพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
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3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ

แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมท้ังสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจดัการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมทีกัษะการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ 
 ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลด

ความเหลื่อมลำ้ทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพ และสรา้งรายได้ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ

หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย 
เป็นต้น 

 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกดัในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

 สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง

กับการปฏิรูปองค์การ 
 สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบรหิารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้

อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
 จัดต้ังหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
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 ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

นโยบายและจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

 
หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

“5.ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเง่ือนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย 
“การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาทีเ่ข้าใจ Supply และ
ตอบโจทย์ Demand” โดย 

 ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดำเนินการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

 ปรับเปลีย่น หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill 
และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งน้ี เพ่ือส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มี
คุณภาพ 

 เปิดกว้าง เสรทีางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) ใหค้รอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 

ทั้งน้ี เพ่ือนำไปสู่นักเรียนยกกำลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือทำ ครูยกกำลังสองที่เน้น
เพ่ิมคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ หอ้งเรียนยกกำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลกัสูตร
ยกกำลังสองที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสองที่เน้นเรียนผ่านสือ่ผสมผสาน ผา่น
ช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้าน
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ทีม่ีเน้ือหามาตรฐาน
จากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผา่นโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย
เน้ือหามาตรฐานจากผู้ผลิตทีเ่ป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทีม่ี
อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เช่ือมต่อ โรงเรียนยกกำลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้น
คุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความเช่ียวชาญท่ีสามารถตอบโจทย์ทักษะและ
ความรู้ที่เพ่ิมความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 
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จุดเนน้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
 พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 

 จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเน้ือหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 

 ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความ 
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

 จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น” 
 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง และแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี (พ .ศ .  2563 - 2565) ของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ เพ ื ่อให ้ท ุกส ่วนราชการในส ังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และแผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย 

ยึดหลักของการพัฒนาที่ย่ังยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 ที ่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีว ิส ัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และนโยบาย ดังน้ี 
 
- วิสัยทัศน์    

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน 
 
- พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มสีมรรถนะตามหลักสูตรและคณุลักษณะในศตวรรษที่ 
21 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลือ่มล้ำ ใหผู้้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บรหิาร ครู และบคุลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้ 
เทคโนโลยีดิจิทัล 

6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 
- นโยบาย 

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบคุลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกบัวัย 
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2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มคีวามสามารถพิเศษสู่
ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมคีวามรู้ มทีักษะการเรียนรู้และทกัษะที่จำเป็น 

ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มทีัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรยีนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทกุด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรยีนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสทิธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานข้อมูลสารสนเทศทีถ่กูต้อง ทันสมัย และการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสีมุ่มเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก 

และโรงเรียนทีส่ามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคณุภาพอย่างย่ังยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่ 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มจีานวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาทีม่ีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 
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ที่ต้ังในพ้ืนที่ลกัษณะพิเศษ 
4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

และการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.6 เพ่ิมประสทิธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

- กลยุทธ์หน่วยงาน 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 

ทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

แผนปฏิบัติราชการด้านพัฒนาการศึกษา (แผนงานบูรณาการ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดน่าน 

 
วิสัยทศัน ์

“คนน่านได้รับการศกึษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทกัษะอาชีพ สบืสานวัฒนธรรมวิถน่ีาน  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดีมคีวามสขุ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 

 
ความหมายของวิสัยทศัน ์

“คนน่าน” หมายถึง เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้เรียนที่อยู่ในการจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัยในจังหวัดน่าน 

“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายถึง การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิต 

“ทักษะอาชีพ”หมายถึงมีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบอาชีพ 
“สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน” หมายถึง สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี

ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นฯของจังหวัดน่าน 
“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึง การนำหลักความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ 

และมีภูมิคุม้กัน รวมทั้งการนำความรู้และคุณธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต 
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“คนดีมีความสขุ” หมายถึง คนที่ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก มีฐานะพอเพียงแก่อัตภาพ สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข 

“การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม
การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
แข่งขันของโลกฯ 

 
พันธกิจ 

1) สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคนน่านให้ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเสมอ
ภาค ทั่วถึง และต่อเน่ือง 

2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
3) พัฒนาทักษะอาชีพแก่คนน่านให้สอดคลอ้งกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
4) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน 
5) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
6) พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
 

เป้าหมายหลัก 
1) คนน่านได้รบัโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตที่หลากหลายและมีคณุภาพ 
2) สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
3) คนน่านได้รบัการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอาชีพ 

มีงานทำ เป็นคนดีและมีความสุข 
4) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่สบืสานวัฒนธรรมวิถีน่าน 
5) สถานศึกษามีการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 สู่ห้องเรียน 
6) หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
 

ยุทธศาสตร ์ 
1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและน้อมนำแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

จุดเนน้การพฒันา 
จุดเน้นที่ 1 ด้านความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

1.1 คนน่านมคีวามปรองดองสมานฉันท์ มคีวามจงรักภักดี ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่สูง ได้รับการสนับสนุนการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการเพ่ิมขึ้น 

1.3 คนน่าน มคีุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
 

จุดเน้นที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2.1 สถานศึกษามีการผลิตผู้เรยีนที่มีคุณภาพ มีทักษะอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในจังหวัดน่านและสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2.2 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนที่สร้างผลผลิตและมูลคา่เพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

2.3 ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ได้งานทำ 
 

จุดเน้นที่ 3 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 คนน่านมทีักษะความรู้ความสามารถ สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะ 

ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3.2 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรที่เสริมสร้างการ 

สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน 
3.3 หน่วยงานทางการศึกษามีการพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลการจัด

การศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ 
3.4 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 

ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
3.5 หน่วยงานทางการศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานของครู อาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษา 
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จุดเน้นที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
4.1 คนน่านได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคณุภาพ 
4.2 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาใหกั้บคนทุกช่วงวัย 
4.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เช่ือมโยง และ

เข้าถึงได้ 
 

จุดเน้นที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและน้อมนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

5.1 สถานศึกษามีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

5.2 สถานศึกษามีการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.3 คนน่านได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 
จุดเน้นที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

6.1 หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 หน่วยงานทางการศึกษามีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด

การศึกษา 
6.3 หน่วยงานทางการศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนท่ี 3 
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 การดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีงบประมาณที่ 
ผ่านมา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้ดำเนินการตามกรอบนโยบายและตัวช้ีวัด
5 นโยบาย ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดโดยใช้
แผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นเคร่ืองมือในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งได้กำหนดทิศทางและแนวทาง
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความสอดคล้องกันในทุกระดับโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือผู้เรียนจะต้อง
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ซึ่งปรากฏผลการดำเนินงาน ดังน้ี 

 
  นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 

 

ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย

 

ผลการดำเนินงาน 

สรุปผลการ
ดำเนนิงาน
เปรียบเทียบ
กับเป้าหมาย

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

90 ขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ 94.62 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มคี่านิยมที่พึงประสงค์ 
มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจติอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม 

90 ขึ้นไป ผู้เรียนร้อยละ 94.62 มีพฤติกรรม    
ที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มคี่านิยมที่พึงประสงค์       
มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสตัย์ 
สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



49 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 

ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย

 

ผลการดำเนินงาน 

สรุปผลการ
ดำเนนิงาน
เปรียบเทียบ
กับเป้าหมาย

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เป็นต้น 

100 นักเรียนจำนวน 17,298 คน  ได้รับ
การอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความพร้อมสามารถรับมือกับ 
ภัยคุกคามทุกรปูแบบที่มีผลกระทบ
ต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม
ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ร้อยละของสถานศึกษาทีน้่อม
นำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มคีุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

100 สถานศึกษาร้อยละ 100 น้อมนำ  
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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นโยบายท่ี 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 

 

ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย

 

ผลการดำเนนิงาน 

สรุปผลการ
ดำเนนิงาน

เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รบั
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

80 ขึ้นไป ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับ
การดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้
ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่าน
การประเมินสมรรถนะที่จำเป็น
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 
 

80 ขึ้นไป ทุกโรงเรียนที่มผีู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
(โรงเรียนขยายโอกาส) ได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะ
และข้อสอบ PISA style 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพ
ได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 

80 ขึ้นไป นักเรียนได้รับโอกาสเข้าสู่การแข่งขัน
ตามโครงการการแข่งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ  
รอบท่ี 1ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
คณิตศาสตร์ จำนวน 171 คน 
วิทยาศาสตร์ จำนวน 419 คน 
คณิตศาสตร์ม.ต้น จำนวน 12 คน 
รอบท่ี 2 ผ่านเข้าทดสอบใน 
ระดับภาค 
คณิตศาสตร์ จำนวน 29 คน 
วิทยาศาสตร์ จำนวน 70 คน 
คณิตศาสตร์ม.ต้น จำนวน 3 คน 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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นโยบายท่ี 3  ด้านการพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 

 

ผลการดำเนินงาน 

สรุปผลการ
ดำเนนิงาน

เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนทกุ
ระดับมี
สมรรถนะสำคญั
ตามหลักสูตร มี
ทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
(3R8C) 

จำนวนผู้เรียนแต่ละ
ช้ัน มีผลการประเมิน 
การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน
ระดับดีขึ้นไป ต้ังแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการประเมนิการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ระดับ
ดีขึ้นไป ของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  
ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 82.61 จำแนกตามระดับช้ัน 
ดังน้ี 
ป.1 มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.01 
ป.2 มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.44 
ป.3 มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 87.42 
ป.4 มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.78 
ป.5 มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80.07 
ป.6 มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 81.18 
ม.1 มผีลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80.61 
ม.2 มผีลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 83.92 
ม.3 มผีลการประเมินในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 82.04 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

2. ร้อยละของ
ผู้เรียนช้ัประถม
ศึกษาปีที่ 3  
ที่มีคะแนนผล
การ   ทดสอบ
ความสามารถ
พ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) 
ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด 

คะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบ
ความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT) มากกว่า
คะแนนเฉล่ียฯของ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ทั้ง 2 ด้าน และ
คะแนนเฉล่ียแต่ละ
ด้านมากกว่าคะแนน
เฉลี่ยฯระดับประเทศ 

คะแนนเฉล่ียรอ้ยละผลการประเมินคุณภาพ (NT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2562 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 52.10 
ความสามารถด้านภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 49.42 
รวม 2 ด้าน มคีะแนนเฉล่ีย 50.76 
โดยสพป.น่านเขต 2 มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ระดับประเทศและระดับสพฐ. 2 ด้าน ได้แก่          
ด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย สำหรบัผลการ
ประเมิน รวมทัง้ 2 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศและ
ระดับสพฐ. 
 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 

 

ผลการดำเนินงาน 

สรุปผลการ
ดำเนนิงาน
เปรียบเทียบ

กับ
เป้าหมาย 

3. ร้อยละ
ของผู้เรียนที่
มีคะแนนผล 
การทดสอบ
ทาง
การศึกษา
ระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) 
มากกว่า   
ร้อยละ 50  
ในแต่ละวิชา
เพ่ิมขึ้นจาก 
ปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 

ร้อยละของ
ผู้เรียนช้ัน
ประถมศึกษา 
ปีที่ 6 และช้ัน
มัธยมศึกษา     
ปีที่ 3 ที่มี
คะแนนผล 
การทดสอบ   
ทางการศึกษา
ระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) 
มากกว่า 
ร้อยละ 50  
ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น
จากปี
การศึกษา 
ที่ผ่านมา 
ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
 

ร้อยละค่าเฉล่ียคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้    
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50  

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 
ท่ี

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 
จากปี 
กศ.

2561 

จำนวน
นักเรียน 
ท่ีเข้า
สอบ 

นักเรียน 
ท่ีมีผลการ
ทดสอบ 

มากกว่าร้อยละ 
50  

จำนวน
นักเรียน 
ท่ีเข้า
สอบ 

นักเรียนท่ีมีผล
การทดสอบ 

มากกว่าร้อยละ 
50  

จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อย
ละ 

ภาษาไทย 1,423 821 57.70 1,450 1,101 75.93 -18.24 

วิทยาศาสตร์ 1,423 298 20.94 1,450 365 25.17 -4.23 

คณิตศาสตร์ 1,423 235 16.51 1,450 625 43.10 -26.59 

ภาษาอังกฤษ 1,423 198 13.91 1,450 314 21.66 -7.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ำกว่าเป้าหมาย 
ต่ำกว่าเป้าหมาย 
ต่ำกว่าเป้าหมาย 
ต่ำกว่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



53 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 

ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 

 

ผลการดำเนินงาน 

สรุปผลการ
ดำเนนิงาน

เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย 

  ร้อยละค่าเฉล่ียคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้    
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50  

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 
ที่

เพิ่มข้ึน/
ลดลง 
จากปี 
กศ.

2561 

จำนวน
นักเรียน 
ท่ีเข้า
สอบ 

นักเรียน 
ท่ีมีผลการ
ทดสอบ 

มากกว่าร้อยละ 
50  

จำนวน
นักเรียน 
ท่ีเข้า
สอบ 

นักเรียนท่ีมีผลการ
ทดสอบ 

มากกว่าร้อยละ 
50  

จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 327 208 63.61 405 220 54.32 +9.29 

วิทยาศาสตร์ 327 4 1.22 405 21 5.19 -3.96 

คณิตศาสตร์ 327 12 3.67 405 15 3.70 -0.03 

ภาษาอังกฤษ 327 16 4.89 405 1 0.25 +4.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
ต่ำกว่าเป้าหมาย 
ต่ำกว่าเป้าหมาย 
เป็นไปตามเปา้หมาย 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน สรุปผลการ
ดำเนนิงาน

เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย 

4. ร้อยละผู้เรยีนที่จบการศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 มีทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมโยง 
สู่อาชีพและการมีงานทำตามความ
ถนัด และความต้องการของตนเอง  
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม
และนำไปปฏิบัติได้ 

80 ขึ้นไป - ผู้จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2,015 คน (ณ 15 
พ.ค. 2563) ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้ที่
เช่ือมโยงสู่อาชีพ (อย่างน้อย 1 ประเภท)  
จำนวน 2,015 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
- ผู้จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2562 จำนวน 1,936 คน (ณ 15 
พ.ค.63) ได้รับ 
การเสริมทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงสู่อาชีพ 
(อย่างน้อย 1 ประเภท) จำนวน  1,936 คน  
คิดเป็นร้อยละ  100  

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

5. ผู้เรียนทกุคนมีทักษะพ้ืนฐาน 
ในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมทีเ่ป็นพหุวัฒนธรรม 

100 ผู้เรียนทุกคนมทีักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน สรุปผลการ
ดำเนนิงาน

เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย 

6. ผู้เรียนทกุคนมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       - ระดับปฐมวัย 
 
 

 
 

- ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
85 ขึ้นไป 
 
 
 
 

90 ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
ระดับปฐมวัย 
     ด้านร่างกาย ร้อยละ  92 
     ด้านอารมณ์  ร้อยละ  90.26 
     ด้านสังคม  ร้อยละ  89.94 
     ด้านสติปัญญา ร้อยละ   86.84 
ระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
     ด้านน้ำหนัก ร้อยละ  73.17 
     ด้านส่วนสงู  ร้อยละ  76.89 
     ด้านสมรรถภาพทางกาย  
 ร้อยละ  62.18 

    ด้านสุขภาพจิต ร้อยละ   99.97 

 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
 
 

ต่ำกว่าเป้าหมาย 

7. ร้อยละของครูมีการเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach”  ผูใ้ห้
คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการจัดการ
เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

ร้อยละ 50 - ครผูู้สอนที่ได้รับการพัฒนาหรือ
พัฒนาตนเองในการเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผูส้อน” เป็น “Coach”  
จำนวน  286 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.34 
- ครผูู้สอนที่ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม การจัดการเรียนรู้ ในการ
เปลี่ยนบทบาทจาก “ครผูู้สอน” 
เป็น “Coach” จำนวน  286 คน 
คิดเป็นร้อยละ27.34 

ต่ำกว่าเป้าหมาย
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นโยบายท่ี 4 ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
                และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน สรุปผลการ
ดำเนนิงาน
เปรียบเทียบ

กับ
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนทกุคนสามารถเข้า
เรียน ในสถานศึกษาที่มี
คุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
- ร้อยละประชากรวัยเรียนที่มี
อายุถึงเกณฑ์การศึกษา ภาค
บังคับในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้า
เรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
 
-ร้อยละนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 
ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
100 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ประชากร ตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ. 2556 ในเขตพ้ืนที่
บริการ จำนวน 1,954 คน ได้เข้าเรียนในช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1,915 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.00 
 
ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร จำนวน  
2,011 คน ได้ศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
จำนวน 2,009 คน คิดเป็นร้อยละ 99.90 ดังน้ี 
      1. เรียนต่อระดับ ม.1 สายสามัญ จำนวน 1,856 
คน คิดเป็นร้อยละ 92.29 
      2. เรียนต่อระดับ ม.1 กศน. จำนวน 20 คน            
คิดเป็นร้อยละ 1.00 
      3. เรียนต่อระดับ ม.1 (บวชเรียน) จำนวน 133 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6.61 
      4. ไมศ่ึกษาต่อ 2 คน สาเหตุเน่ืองจากอายุเกิน
เกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 0.10 
 

 
 

ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

 
 
 

ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



57 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 

ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 

 

ผลการดำเนินงาน 

สรุปผลการ
ดำเนนิงาน
เปรียบเทียบ

กับ
เป้าหมาย 

- ร้อยละนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 
ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 หรือเทียบเทา่ ในปี
การศึกษา 2563 
 

90 ขึ้นไป ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร จำนวน  
475 คน ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า   
จำนวน 453 คน คิดเป็นร้อยละ 95.37 ดังน้ี 
       1. เรียนต่อระดับ ม.4  สายสามญั จำนวน 248 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.21 
       2. เรียนต่อระดับ ม.4  กศน. จำนวน 22 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.63 
       3. เรียนต่อ ระดับ ปวช. (สายอาชีพ)  
จำนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 38.11 
       4. เรียนต่อระดับ ม.4  (บวชเรียน) จำนวน  2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.42 
       5. ไม่ศึกษาต่อ จำนวน  22 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.63 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

2. สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสม
ตามบริบท ด้านประเภท 
ขนาด และพ้ืนที่ 

100 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
จำนวน 147 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

3. ร้อยละสถานศึกษานำ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานา่นเขต 2 ทุกแห่ง สามารถนำแนวทาง
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มาประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย 

 

ผลการดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน
เปรียบเทียบกับ

เป้าหมาย 
4. สถานศึกษามีระบบ
การดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน และ
การแนะแนวทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

100 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานา่นเขต 2 ทุกแห่ง มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย

5. สถานศึกษาที่มี
ระบบฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียนและ
สามารถนำมาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานา่นเขต 2 ทุกแห่ง มีระบบ
ฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูล DMC , School 
MIS ,  และ CCT  คิดเป็นร้อยละ 100 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย
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นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน สรุปผลการ
ดำเนนิงาน
เปรียบเทียบ
กับเป้าหมาย 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้อง
และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน
และชุมชน 

90 ขึ้นไป สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ทกุแห่ง  
มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ทีถู่กต้องและ
สร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่
บ้านและชุมชนคิดเป็นร้อยละ 100  
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และ
พลังงาน 
เพ่ือลดปริมาณขยะและมีส่งเสริม
การคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลด
ปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและ
ชุมชน    

90 ขึ้นไป สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ทกุแห่ง  
มีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูป
ผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือ
ลดปริมาณคารบ์อนที่โรงเรียนและชุมชน 
คิดเป็น ร้อยละ 100   
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการ
เรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมและ การนำขยะมาใช้
ประโยชน์รวมท้ังสอดแทรกใน
สาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

90 ขึ้นไป สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ทกุแห่ง  
มีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมี
ส่วนร่วมและ การนำขยะมาใช้ประโยชน์
รวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่
เก่ียวข้อง คิดเป็นร้อยละ 100   
 

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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ตัวชี้วัด 

 

 

เป้าหมาย 

 

ผลการดำเนนิงาน 

สรุปผลการ
ดำเนนิงาน
เปรียบเทียบ
กับเป้าหมาย 

4. ร้อยละนักเรียนเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้มกีารขยายผลแหล่ง
เรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การ
จัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

90 ขึ้นไป นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้มีการขยาย
ผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการ
ขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 
100    

เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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นโยบายท่ี 6 ด้านการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

 

 

ตัวชี้วัด 

 

 

เป้าหมาย 

 

ผลการดำเนินงาน 

สรุปผลการ
ดำเนนิงาน

เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย 

1. สถานศึกษาได้รับ
การกระจายอำนาจ
การบริหารจัด
การศึกษาอย่างเป็น
อิสระ 

100 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ทกุแห่ง 
สามารถขับเคลื่อนและดำเนินการบริหาร       
และการจัดการศึกษาตามแนวทางการ
กระจายอำนาจฯ จำแนกตามภาระงาน  
4 ด้านที่กำหนดในกฎกระทรวงได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพครบทั้ง 4 ด้าน สู่คุณภาพ 
ของผู้เรียน       

เป็นไปตามเป้าหมาย

2. สถานศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา นำ
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital 
Technology) มาใช้
ในการบริหารจัดการ
และตัดสินใจ ทั้ง
ระบบ 

สพป.และ
สถานศึกษา
147 แห่ง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ทุกแห่งในสังกัด สพป.น่านเขต 2 นำ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ 
และตัดสินใจทัง้ระบบ 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย

3. สถานศึกษา และ
หน่วยงานในสังกัดทุก
ระดับมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

สพป.และ
สถานศึกษา
147 แห่ง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ทุกแห่งในสังกัด สพป.น่านเขต 2 มคีวาม
โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย
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ตัวชี้วัด 

 

 

เป้าหมาย 

 

ผลการดำเนินงาน 

สรุปผลการ
ดำเนนิงาน

เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย 

4. สถานศึกษา 
หน่วยงานในสังกัด ทุก
ระดับ ผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & 
Transparency 
Assessment : ITA) 

สพป. สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
น่านเขต 2 ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment  Online 
:ITA Online) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 อยู่ระดับ A ด้วยคะแนนเฉล่ีย 
88.26 อยู่ในลำดับที่ 80 ของประเทศ 
 

เป็นไปตามเป้าหมาย

5. สถานศึกษาทุกแห่ง
และหน่วยงานในสังกัดมี
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศวิชาการ 
ผู้เรียน คร ูบุคลากร
ทางการศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงาน 
ในสังกัด 
6. สถานศึกษาทุกแห่งมี
ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่
สามารถเช่ือมโยงกับ
ข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การ
วิเคราะห์ เพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนรู้สู่
ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

สถานศึกษา
147 แห่ง 

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ทกุ
แห่ง 
มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ       
ครู บุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับข้อมูล
ต่างๆนำไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
(Big Data Technology) โดยใช้ข้อมูล  
DMC , School MIS , EMIS ,CCT , 
B_obec       

เป็นไปตามเป้าหมาย
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน สรุปผลการ
ดำเนนิงาน

เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย 

7. สถานศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มี
แพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัด
การศึกษา 

สถานศึกษา
147 แห่ง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 2 ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาทกุแห่งในสังกัดใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา ให้มีการใช้ 
Digital Platform ของเขตพ้ืนที่ คือ Nan2 
Content Center ในการพัฒนาการเรียนรู้
ออนไลน์ สำหรับบุคลากร ผูบ้ริหาร ครู 
นักเรียน และผูป้กครอง และมีแผนในการ
พัฒนาระบบ Digital Platform  ในการ
พัฒนาผู้บริหาร ครูและนักเรยีนให้สามารถ
พัฒนาตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา 

เป็นไปตามเป้าหมาย
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ส่วนท่ี 4 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
 

 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้ร่วมกันวิเคราะห์องค์กรใน
ประเด็นต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานในระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานในอนาคต 
โดยได้ทำการประเมินศักยภาพการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) รวมทั้งวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ สภาวะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป 
ที่อาจส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที ่การศึกษา  
ซึ่งสรุปเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพ่ือเป็นทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษา ดังน้ี 
 
จุดแข็ง (Strengths) 

1.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 มีพระบรมศานุวงศ์ทรงห่วงใยสถานศึกษา
ในสังกัด ที่เป็นโรงเรียนโครงการพระราชดำริและโรงเรียนในพระราชานุเคราะห์จำนวนหลายโรงเรียน 

2.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
สามารถบริหารจัดการได้มาตรฐานตามกรอบภาระงานในหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด กำหนดบทบาทอำนาจ
หน้าที่ มอบหมาย งานให้บุคลากรรับผิดชอบทุกระดับชัดเจน 

3.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
และการให้บรกิาร 

4.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความตระหนัก เสียสละ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
5.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ แนวทาง ตัวช้ีวัดความสำเร็จ มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงานและแผน 3 ระดับ 

6.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความสามัคคี สมานฉันท์ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบรวมถึงหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเน่ืองจาก มีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  มีกระบวนการบริหารจัดการภายใน เป็น
ระบบมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหลักการกระจายอำนาจ มีค่านิยมองค์กรร่วมกัน  

8.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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9.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสื่อ
เทคโนโลยีที่ทนัสมัยและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

10.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  มีระบบบริหารด้านงบประมาณ ระบบ
บัญชี และการเงิน การพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณออนไลน์  และ
ระบบ GFMIS เป็นเคร่ืองมือในการทำงาน 

11.นักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและได้รับการบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

12.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  มีระบบการสรรหา และคัดเลือก
บุคลากร ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีระบบพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงาน 

13.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่สนับสนุน
การบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสามารถเช่ือมโยงและเข้าถึงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

14.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  มีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก มสีถานศกึษาในสังกัด กระจายอยู่ทุกตำบล เกือบทุกหมู่บ้าน ส่งผลให้สามารถบริการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให้ประชาชน วัยเรียนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

15.โรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการส่งเสริมพัฒนาเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ เช่น เขตพ้ืนที่
ชายแดน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ 

2.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  มีจำนวนบุคลากรไม่ครบตามกรอบ
อัตรากำลัง มีภาระงานมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

3.การส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนในพ้ืนที่สูง หรือนักเรยีนชนเผ่า ยังอยู่ในระดับ
ต่ำ ซึ่งเป็นความด้อยโอกาสของนักเรียนในพ้ืนที่ เช่น นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในพ้ืนที่สูง ยังคงมีผล
การทดสอบเพ่ือประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) อยู่ในระดับต่ำ 

4.โรงเรียนในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่กันดาร/พ้ืนที่ชายแดน) ยังขาดโอกาสและความเท่าเทียมกันในการ
รับการศึกษาสง่ผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา 

5.สถานศึกษามีจำนวนเด็กพิเศษ เรียนร่วมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการบกพร่องทางการเรียนรู้ ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการ การจัดเรียนการสอนและคุณภาพการศึกษา 

6.การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
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โอกาส (Opportunities) 
1.ประชาชน/ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้าน

การศึกษาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา/การบริหารการศึกษาส่งผลให้ประชาชน/ ผู้ปกครองมีความ
มั่นใจในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนในสังกัด 

2.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  มีสถานศึกษาในสังกัดที่มีคณุภาพและจัด
การศึกษาตามมาตรฐานได้อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีงบประมาณสนับสนุนในการให้โรงเรียนในสังกัด  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.ชุมชนในเขตบริการได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย  

5.พ้ืนที่เขตบริการมีภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลายส่งผลให้โรงเรียนสามารถใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้/เป็นครูใหค้วามรู้/เป็นแบบอย่างการเรียนรู้การดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและความ
เป็นชาติไทย 
 
อุปสรรค (Threats) 
 1.ประชาชนเป็นกลุ่มชนเผ่าทีห่ลากหลาย สง่ผลทำให้มีวัฒนธรรม ภาษามีความแตกต่างกันตาม
พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ 

2.การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาของท้องถิ่นบางคร้ังมีความล่าช้า และมีข้อจำกัดทำให้ไม่
สอดคล้องกับช่วงเวลาในการดำเนินงานด้านการศึกษา 

3.โครงสร้างประชากรวัยเรียนลดลง ทำให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น   
4.เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง มีผลกระทบต่อรายได้และค่าครองชีพของผู้ปกครอง นักเรียน และครู 
5.นโยบายด้านการจัดการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยคร้ัง ส่งผลทำให้ขาดความต่อเน่ืองเป็น

ปัญหาต่อการจัดการศึกษา 
6.การจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัด บางโครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ 

โดยเฉพาะการจัดสรรในช่วงปลายปีงบประมาณ 
7.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด มีสภาพเส่ือมโทรมลงทกุปี 
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ส่วนท่ี 5 
ทิศทางการพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการ 7 อำเภอของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอท่าวังผา อำเภอ 
สองแคว อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จึงได้
กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 
ระดับ (XYZ) นำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติราชการด้านพัฒนาการศึกษา (แผนงานบูรณาการ) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดน่าน ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่ และรายงาน
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเป็น
ข้อมูลประกอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีสาระสำคัญดังน้ี 
 
วิสัยทัศน ์
 

“น้อมนำพระราชปณิธาน พัฒนางานในองค์กร มุ่งสูค่ณุภาพผู้เรียนให้เปน็เลศิ  
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสากล บนวิถีความเป็นไทย” 

 
พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้มีความรู้ ทกัษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลือ่มล้ำ ใหผู้้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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เป้าหมาย  
 
 1. ผู้เรียนมคีวามรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มทีัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มคี่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้เรียนทีม่ีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได้รบัการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริม่และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มทีักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสขุภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ผู้เรียนทีม่ีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุม่ชาติพันธ์ุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคณุภาพ 
 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ 
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มี
การกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมลูสารสนเทศทีม่ีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลือ่นคุณภาพการศึกษา 
 
นโยบาย 
 นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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กลยุทธ ์
1. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

มีความเป็นเลิศด้านทักษะสือ่สารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที ่3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพรอ้มทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และสนับสนุนให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคณุภาพ จัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน (Global Goals for Sustainable Development)  และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
Digital Technology มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ปรับบทบาทภารกิจให้มคีวามทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก นำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ 
 
ค่านยิม (Values) : 4Well 
 Welcome (ยินดีให้บริการ)     

Wellcare  (ดูแลกันดุจญาติ)   
Welfare  (สวัสดิการดีย่ิง)   
Well- being (สุขจริงในทีท่ำงาน) 
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ส่วนท่ี 6 
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 ในแต่ละปีงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จะได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื ้นที ่การศึกษา จากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประมาณ 5,000,000 ถึง 8,000,000 บาท สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 น้ี คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  จำนวนรวม 5,000,000 บาท ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจำพื้นฐานของเขต
พื้นที่การศึกษา จำนวน 3,372,620 บาท และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับ
ดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นสนองยุทธศาสตร์ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จำนวน 1,627,380 บาท ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
 
1. งบประมาณสำหรับเปน็ค่าใช้จ่ายประจำพ้ืนฐานของเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3,372,620 บาท 

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายละเอียดดังน้ี 

ที่ รายการ งบประมาณ
1 ค่าเบ้ียเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 350,000
2 ค่าวัสดุสำนักงาน 200,000
3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 140,000
4 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและน้ำมันหลอ่ลื่น 250,000
5 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 100,000
6 ค่าตอบแทนคณะสอบสวนวินัย 30,000
7 ค่าสาธารณูปโภค 800,000
8 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.)” 
100,000

9 ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรในเขต 6 คน 930,000
10 ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในสำนักงาน 472,620
  รวม 3,372,620
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2. งบพัฒนาคณุภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 1,627,380 บาท  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้ทำการศึกษา
วิเคราะห์นโยบายจากส่วนราชการต้นสังกัด โดยเฉพาะนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 6 นโยบาย ได้แก่  
 นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้กำหนดโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาในเขต
พ้ืนที่บริการตามกลยุทธ์ดังน้ี 
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โครงการ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชริาลงกรณ  
พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลกูเสือแห่งชาติ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
ผู้รับผิดชอบ นางปริฉัตร  ธนะ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
  1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มคีุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

               (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ เนื ่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษาวันที ่ 28 กรกฎาคม 2564  มี
เป้าหมายเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  เพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ มีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการ
ลูกเสือ ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เสียสละและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ตามกฎและคำ
ปฏิญาณของลูกเสือ 

   
 
 

 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรกัในสถาบันหลกัของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
                               เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก          
และภูมิใจในความเป็นไทย คนไทย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตสังคมไทย                
มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ลูกเสอื เนตร
นารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบคุลากรทางการลูกเสือ มคีวามยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
            เป้าหมายของแผนย่อย  คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหน่ียวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
              การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก
ให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ มีความยึดมั่นในความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
      1) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

 2) เป้าหมายของการปฏิรูป  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
                    3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   - ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัย
และภูมิใจในชาติ 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่ง
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมนักเรียน ที่มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนปฏิบัติตนเปน็คนที่
มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเป็นระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ความ
รับผิดชอบ การทำงานร่วมกัน มีความเป็นมิตรกับคนทั่วไปและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  
ทั้งนี้ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือเป็นการแสดงความ
กตัญญูกตเวทีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษานี้อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้
ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ มีความยึดมั่นในความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จึงกำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 28 
กรกฎาคม 2564 เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา  

2.2 วัตถุประสงค ์
1) เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลกูเสือแห่งชาติ 
2) เพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสอื เนตรนารี และ

บุคลากรทางการลูกเสือ มีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
     3) เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ  

ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เสียสละและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ตามกฎและคำปฏิญาณ
ของลูกเสือ 
 2.3  เป้าหมาย 

     1) เชิงผลผลิต(Output) 
  ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ และลกูเสือ
ชาวบ้าน ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 1,500 คน    

     2) เชิงผลลัพธ์(Outcome)       
  ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ และลกูเสือ
ชาวบ้านได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของลูกเสือทุก
หมู่เหล่า 
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 2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
  เชิงปริมาณ   

ร้อยละ 100 ของลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึก 
ในพระมหากรณุาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลกูเสือแห่งชาติ 

เชิงคุณภาพ ลกูเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย มีความเข้มแขง็
อดทน เสียสละ สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เสียสละและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน ส่งผลต่อการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต    

 2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1) ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลกูเสือ เนตรนาร ีและบุคลากรทางการลูกเสอื มีความยึดมั่น

ในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
    2) ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสอื เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ปฏิบัติ 

ตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตอาสา เสียสละและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ตามกฎและคำปฏิญาณของ
ลูกเสือ  

2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
 1. นักเรียน 
 2. ครูผูฝ้ึกสอน 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

        2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที ่ดำเนินการ 35,500 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ
จัดงานฯ 

 

2. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการจัดงานฯ 

 

3. ดำเนินการจัดงานฯ 
   3.1 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 
ตกแต่งริ้วผ้าแท่นกล่าวรายงาน   
ชุดรับแขก โต๊ะเก้าอ้ี เต็นท์และ
จัดเก็บสถานที่ ทำความสะอาด 
ฯลฯ  
   3.2 ค่าเจ้าเหมาเคร่ืองเสียง 
   3.3 ป้ายงานพ ิธ ีขนาด 4x2.5 
เมตร 
   3.4 ค่าอาหารว ่างและน้ำด่ืม 
ลูกเสือ เนตรนารี และผู้เข้าร่วมงาน 
จำนวน 1,500 คน 

 
10,000 

 
 
 

5,000 
3,500 

 
 

17,000 

10,000

5,000
3,500

17,000

4. ประเมินผลและสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

 

รวม 35,000 35,000
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน”  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
ผู้รับผิดชอบ นางบัววรรณ์ ยะสุข  นายนาวี  สินธุมาศ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

     (1) เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

   สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และ
การศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความ

สมบูรณ์ และความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมตลอดจน
ให้มีทักษะในการดำรงชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น ได้ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำ "ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ขึ้นตั้งแต่ปี 2543 และเมื่อมีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี พ.ศ. 
2546 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
กำหนดนโยบายสำคัญในการให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันเหตุการณ์ และได้รับ
การพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน 

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษานั้นนอกจากดำเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการแก้ปัญหาต่าง 
ๆ ที่เกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการสื่อสาร 
เทคโนโลยี ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัวปัญหาการแข่งขันทุก
รูปแบบล้วนก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด การปรับตัวไม่เหมาะสมที่มีผลเสียต่อ
สุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่อให้เกิดสภาวะวิกฤตทางสังคม ซึ่งการพัฒนา
เสริมสร้างให้นักเรียน อยู่ดี กินดี มีความสุข ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมการ
แก้ไขปัญหาให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 
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 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทาง
สังคม        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
เพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 เพื ่อลดสิ่งรบกวนการเรียนรู ้ของเด็กนักเรียน ให้นักเรียนมีความพร้อม
สำหรับการเรียนรู้ เพ่ือดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างมีระบบ ทั่วถึง ทันเวลา และถูกวิธี เพ่ือให้ครูมีข้อมูลและ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ความเข้มแข็งระหว่างสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหา
เฉพาะกลุ่ม 

 เป้าหมายของแผนย่อย มรีะบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากย่ิงขึน้ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที ่ด้อยโอกาส 
เพ่ือให้สามารถให้ความช่วยเหลือครอบคลุมครบทุกกลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย เหย่ือของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเช้ือ 
และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป   ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
      การดำเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
    เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุก
คนมีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้าง
พัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง
เพ่ือยกระดับความสามารถของคนไทยได้อย่างย่ังยืน 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  สภาพปัญหาของกลุ่มเด็กในวัยเรียนนักเรียนมีประสบปัญหาที่ต้องช่วยเหลือ แก้ไข 
ป้องกัน ได้แก่ นักเรียนทีมีความเสี่ยงด้านยาเสพติด นักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศ ,นักเรียนตั้งครรภ์ 
ไม่พร้อม,มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน,การเข้าถึงสื่อออนไลน์และปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน, และ
ปัญหาด้านความยากจน จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของนักเรียนส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาสภาพครอบครัว,
สภาพแวดล้อม,และการคบเพื่อน และการเลี้ยงดูและการสื่อสารของบิดา มารดา ผู้ปกครองที่ไม่ถูกต้อง 
ซึ่งการแก้ไขปัญหาของนักเรียนในสังกัดต้องใช้กระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยต้อง
อาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่

เข้มแข็ง 
   2.2.2 เพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน 
  2.2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ด้านการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยเรียน การถูกกระทำ

ความรุนแรง และการล่วงละเมิด ยาเสพติด และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output) 
   โรงเรียนในสังกัด จำนวน 148 โรงเรียน 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)       
   1) นักเรียนได้รับการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) นักเรียนในสังกัดออกกลางคันลดลง 
   3) มีโรงเรียนแกนนำดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเข้มแข็ง 

   2.4  ตัววัดความสำเรจ็(KPIs) 
  2.4.1 ร้อยละ 100 ของนักเรยีนได้รับการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนออกกลางคันลดลง 
  2.4.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
เข้มแข็ง 
   2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 นักเรียนได้รับการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.5.2 นักเรียนในสังกัดออกกลางคันลดลง 
  2.5.3 มีโรงเรียนแกนนำดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนได้อย่างเข้มแข็ง 
   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
  นักเรียนในสังกัดที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
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  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564 
2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณทีด่ำเนินการ 11,000  บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนและมีแนวโน้มออก
กลางคัน 
- ค่าวัสดุเย่ียมบ้านนักเรียน 

    7,000     4,000     11,000

รวม     7,000     4,000     11,000
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “การพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร English for all และขยายผล BOOT Camp” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง   นางสาวรัศมี มงคล     
                กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา     
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
  1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์ 

   (1)  เป้าหมาย    คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มคีุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  
             (2)  ประเด็น    การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            (3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิด
คุณภาพนั้น คุณภาพของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการพัฒนาโดยมุ่งหวังและเชื่อมั่นว่าคุณภาพ
ผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการ
เรียนรู ้และตัวชี ้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ศตวรรษที่ 21  และภาษาอังกฤษยังเป็นการเพิ ่มขีด
ความสามารถหรือเพิ่มคุณสมบัติของประชากรในประเทศไทย ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานมากขึ้นภาษาอังกฤษกับความสัมพันธ์ในการพัฒนาประเทศมีผลทั้งทางตรง และทางอ้อมกับ
ด้านอื่นๆ ที่กล่าวมาทั้งหมด เพราะฉะนั้นถ้าประชากรไทยรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นจะทำให้ประเทศไทยของ
เราพัฒนาไปได้ดีในทุกๆ ด้านในอนาคต สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ได้มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง BOOT 
CAMP และให้มีคุณภาพตามระดับความสามารถทางภาษา CEFR   

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
   เป้าหมาย  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล            
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ทีม่ีความรู้และทกัษะในศตวรรษที่ 21 รกัการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มคีวามเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
มีความเป็นเลิศด้านทักษะสือ่สารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที ่3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิด
คุณภาพนั้น คุณภาพของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการพัฒนาโดยมุ่งหวังและเชื่อมั่นว่าคุณภาพ
ผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการ
เรียนรู ้และตัวชี ้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ศตวรรษที่ 21  และภาษาอังกฤษยังเป็นการเพิ ่มขีด
ความสามารถหรือเพิ่มคุณสมบัติของประชากรในประเทศไทย ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานมากขึ้นภาษาอังกฤษกับความสัมพันธ์ในการพัฒนาประเทศมีผลทั้งทางตรง และทางอ้อมกับ
ด้านอื่นๆ ที่กล่าวมาทั้งหมด เพราะฉะนั้นถ้าประชากรไทยรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นจะทำให้ประเทศไทยของ
เราพัฒนาไปได้ดีในทุกๆ ด้านในอนาคต สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ได้มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง BOOT 
CAMP และให้มีคุณภาพตามระดับความสามารถทางภาษา CEFR      
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรยีน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรมม มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาคุณภาพศึกษา
ให้เกิดคุณภาพนั้น คุณภาพของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการพัฒนาโดยมุ่งหวังและเช่ือมั่นว่า
คุณภาพผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดย
กระบวนการสู่ความสำเร็จน้ันต้องมีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียนอันเป็นหลักประกันว่าผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้สร้างความเชื่อมั่นให้ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า  ผู้เรียนจะต้องมี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  และภาษาอังกฤษยังเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถหรือเพิ่มคุณสมบัติของประชากรในประเทศไทย ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานมากขึ้นภาษาอังกฤษกับความสัมพันธ์ในการพัฒนาประเทศมีผลทั้งทางตรง และทางอ้อมกับ
ด้านอื่นๆ ที่กล่าวมาทั้งหมด เพราะฉะนั้นถ้าประชากรไทยรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นจะทำให้ประเทศไทยของ
เราพัฒนาไปได้ดีในทุกๆ ด้านในอนาคต สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ได้มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง BOOT 
CAMP และให้มีคุณภาพตามระดับความสามารถทางภาษา CEFR 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที ่2) 
        1) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
        2) เป้าหมายของการปฏิรูป 1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2.ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มปีระสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร  เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการ
จัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมภิบาล  
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        3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                      ประเด็นปฏิรูป    การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล   
                ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง             
     กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ได้มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในไทยได้มี
รูปแบบ English Program หรือ Mini English Program  และยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนเริ ่มเรียน
ภาษาอังกฤษตั ้งแต่ระดับอนุบาล เพื ่อเตรียมความพร้อม และให้ตัวนักเรียนได้มีความคุ ้นเคยกับ
ภาษาอังกฤษดีขึ ้น เมื ่อเข้าเรียนในระดับสูงดังนั ้นภาษาอังกฤษจึงจะมีผลอย่างมากต่อการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ การเรียนในสถาบันนานาชาติในประเทศไทย หรือในภาคส่วนของการศึกษาด้านการแพทย์ 
และด้าน STEM คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics) เพราะข้อมูล หนังสือ วารสาร และงานวิจัยทางวิชาการของสาขา
เหล่านี้มักจะเป็นภาษาอังกฤษแทบทั้งสิ้น เพื่อให้นักวิชาการในระดับนานาชาติอ่านได้ และเป็นการง่ายใน
การนำไปต่อยอดความรู้ในอนาคต นอกจากนี้ในทุกสาขาของการเรียน ถ้าเข้าใจภาษาอังกฤษจะทำให้คุณ
เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ได้กว้างขวางมากขึ้นกว่าคนที่รู้แค่ภาษาไทยภาษาเดียว
ดังนั้นจากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นจึงเป็นผลให้ภาษาอังกฤษเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ทำให้สามารถ
เข้าเรียนในสถาบัน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้หลายที่ทั่วโลก อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้รับการตอบรับเข้า
ศึกษา และยังมีโอกาสได้รับทุนการศึกษามากกว่าคนปรกติ เนื่องจากการสมัครเข้าศึกษาต่อ และสมัคร
ทุนการศึกษา มักจะมีเง่ือนไขระดับการรู้ภาษาอังกฤษเข้ามาเก่ียวข้องอยู่เสมอภาษาอังกฤษกับความสัมพันธ์
ในการพัฒนาประเทศในระดับโลก  
    การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกจากจะทำให้เราเข้าใจแก่นแท้ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศอ่ืนแล้ว ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราดีย่ิงขึ้นตามไปด้วย ทำให้เรามีความสัมพันธ์อันดี
กับประเทศอื่น มีการไปมาหาสู่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน มีความสัมพันธ์กับการลงทุน หรือ
ดำเนินธุรกิจที่จะนำออกไปสู่ตลาดโลก ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 และภาษาอังกฤษยังเป็นการเพ่ิม
ขีดความสามารถหรือเพิ่มคุณสมบัติของประชากรในประเทศไทย ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
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ตลาดแรงงานมากขึ้นภาษาอังกฤษกับความสัมพันธ์ในการพัฒนาประเทศมีผลทั้งทางตรง และทางอ้อมกับ
ด้านอื่นๆ ที่กล่าวมาทั้งหมด เพราะฉะนั้นถ้าประชากรไทยรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นจะทำให้ประเทศไทยของ
เราพัฒนาไปได้ดีในทุกๆ ด้านในอนาคต สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ได้มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง BOOT 
CAMP และให้มีคุณภาพตามระดับความสามารถทางภาษา CEFR   ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่านเขต 2 ได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา PEER CENTER แต่ละอำเภอ ทั้งหมด 7 อำเภอ ซึ่งทำให้เครือข่าย
ความเข้มแข็งของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับอำเภอ ดีเยี่ยม และปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่านเขต 2เตรียมความพร้อมในการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน ครู
และนักเรียน ให้มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ English for all เห็นความสำคัญในทุกระดับ ให้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

     2.2  วัตถุประสงค์ 
  2.2.1. เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ให้มี
ทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ English for all   
                    2.2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาภาษาอังกฤษของศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา PEER CENTER 
  2.2.3 เพื่อขยายผล BOOT CAMP ให้ครูมีคุณภาพตามระดับความสามารถทางภาษา 
CEFR    

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชงิผลผลิต(Output) 

   1. บุคลากร ผู ้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ให้มีทักษะความสามารถ
ภาษาอังกฤษ English for all  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
                               2. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา PEER CENTER 
ดำเนินงานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในอำเภอได้อย่างเข้มแข็ง  
   3. ครูมคีุณภาพตามแนวทาง BOOT CAMP และมีคุณภาพตามระดับ
ความสามารถทางภาษา CEFR    
  2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)       
                        บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ 
English for all  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
                       2.4.1.   บุคลากรทางการศึกษา ผู้บรหิารโรงเรียน ครูและนักเรียน มีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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                       2.4.2  ศนูย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา PEER CENTER 
ดำเนินงานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในอำเภอได้อย่างเข้มแข็ง    
     2.4.3 ครูมีคณุภาพตามแนวทาง BOOT CAMP และมคีุณภาพตามระดับความสามารถ
ทางภาษา CEFR    
     2.5  ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
  2.5.1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 มีบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  2.5.2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  มีการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง BOOT camp 

   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
  2.6.1 นักเรียน 
  2.6.2 คร ู
             2.6.3 ผู้บริหาร 

       2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
          2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที ่ดำเนินการ 80,000 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1.  เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ
สำหรบับคุลากร ผู้บริหารโรงเรียน 
ครูและนักเรียน ให้มีทักษะ
ความสามารถภาษาอังกฤษ 
English for all  และ BOOT 
camp  
สำหรับผู้บริหาร ครูและนักเรยีนใน
ศูนย์  PEER Center จำนวน 7 
ศูนย์   ศูนย์ละ 8,000 บาท   รวม
เป็นเงิน 56,000 บาท   
 

56,000  56,000 
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แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
2. พัฒนาวิทยากรแกนนำและ
สร้างหลักสูตรอบรมขยายผล 
Boot camp / English for all  
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
30x110 =3,300 บาท 
เอกสาร 2*1000 รวมเป็นเงิน 
2000 บาท  

5,300  5,300

3. นิเทศการสอนภาษาอังกฤษ  
4.จัดงานแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ English for all 
competition   

8,500  8,500

5.จัดทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ English online test  
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
110*20 คน   

2,200  2,200

6.ถอดบทเรียนและมหกรรม
วิชาการการสอนภาษาอังกฤษ  
อาหารกลางวันและอาหารว่าง  
100*40 บาท 
ค่าเอกสาร  4*1000 =4,000 
รวมเป็นเงิน 15,000 บาท   

8,000 8,000

รวม 72,000 8,000 80,000
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “พฒันาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและ Digital literacy” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง   นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ 
                กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา     
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
  1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มคีุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลกิโฉม 

    - การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึง

บริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาส
ให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียน ทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียน
จะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใด อยู่ในชุมชนเมือง พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ โดยสนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งย ืน (Global Goals for Sustainable 
Development) จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการจัด
การศึกษา ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและ
การให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มทีกัษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรบัตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทแม่บท ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตร มีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) มาตรการฯ ส่งเสริมสถานศึกษาให้พัฒนาผู้เรียน
มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขา้ถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  นโยบายการสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้น
การสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียน ทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอ
กัน ไม่ว่าผู ้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู ่ในพื ้นที ่ใด อยู ่ในชุมชนเมือง พื ้นที ่ห่างไกลทุรกันดาร หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ โดยสนับสนุน
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
จำเป็นในการจัดการศึกษา ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) รวมถึงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
และการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วย
ระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) 
    - เพื ่อพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื ่อการเรียนรู ้แห่งชาติ (National Digital 
Learning Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ก้าวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายจำเพาะ ดังนี้(1) เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่มี
อยู่และจะมีการสร้างขึ้นต่อไป ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง ทั้งเป็นที่รวบรวมข้อมูลสื่อการเรียนรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว(2) เป็นกลไกในการรวบรวม คัดกรอง พัฒนา
สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
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ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และทั่วถึงตลอดจนมีกลไกในการเข้าถึงและ
คัดเลือกสิ่งที่ต้องการได้โดยง่าย(3) เป็นเวทีที่มีการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะชุมชน นำไปสู่การเปิด
โอกาสให้ทุกคนเข้ามาเรียนซึ่งจะลดความเหลื่อมล้ำ และนำแหล่งข้อมูลสื่อการเรียนรู้ใหม่เข้ามาได้ และมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ตลอดจนเป็นเวทีที่มีการให้บริการเพื่อการเรียนรู้ (service) ต่างๆ(4) เพื่อเร่งรัด
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบการศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงสำหรับผู้ที่
อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล หรือผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่มีความจำเป็นพิเศษ อันเป็นการสร้างพลังให้กับผู้เรียน ครู 
และโรงเรียน (5) เพื ่อพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปรับบทบาทให้เป็น
ผู้อำนวยการเรียนรู้ (facilitator) โดยเน้นให้ผู้เรียนมีวิธีหาความรู้ในโลกแห่งความรู้อันมากมายมหาศาล ให้
เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษที่21 
        - เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอ
ภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงเพ่ือยกระดับ
ความสามารถของคนไทยได้อย่างย่ังยืน 

  
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล   
   ในโลกยุคปัจจุบัน  เทคโนโลยีสมัยใหม่มีบทบาทสำคัญในการช่วยการจัดการศึกษาให้
บรรลุอุดมการณ์ทางการศึกษา ตาม นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ ซึ่งจะต้องจัดการศึกษาตลอดชีวิต
สำหรับทุกคน หรือที่เรียกว่า การศึกษาเพื่อปวงชนทุกคน อันเป็นการลดความเหลื ่อมล้ำโอกาสทาง
การศึกษาสร้างความเท่าเทียมทางด้าน การศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันไม่ว่าเป็น  เทคโนโลยีทางด้าน
สารสนเทศ  เทคโนโลยีทางด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคม ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้าน
การจัดการศึกษาทั้งสิ้น เช่นการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  นักเรียนชนบท   ทุรกันดารสามารถเรียนรู้ได้
เท่าเทียมกับนักเรียนที่อยู่ในเมือง  ระบบอินเตอร์นักเรียนก็สามารถเรียนรู้ได้ทั่วโลก   หรืออาจเรียกได้ว่ามี
ห้องสมุดโลกอยู่ที่โรงเรียน หรืออยู่ที่บ้าน  โดยที่ไม่ต้องเสียเวลา  เสียงบประมาณในการที่จัดซื้อหาหนังสือ
ให้มากมาย เหมือนสมัยก่อน นอกจากน้ันแล้วผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างอิสระ นอกจากน้ันยัง
มีสื่อที่เป็นวิทยุ โทรทัศน์ ซีดีรอม สื่ออิเลคทรอนิกส์ ที่ทำให้ประชาชนทุกคนได้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตโลกเราใน
ปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในเรื ่องของด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันจะสังเกตได้ชัดเจนว่า
เทคโนโลยีต่างๆนั้นได้มีการพัฒนาอย่างล้ำสมัยซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานในปัจจุบันและใน
อนาคต  ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้บูรณาการเข้าสู่ระบบธุรกิจ ดังนั้นองค์การที่จะอยู่รอดและมีพัฒนาการ
ต้องสามารถปรับตัวและจัดการกับเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยหัวข้อน้ีจะกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต เพื ่อให้ผู ้บริหารในฐานะหัวใจสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยี
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สารสนเทศขององค์การได้ศึกษา แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศอาจ
ทำให้เทคโนโลยีที่กล่าวถึงในที่นี้ล้าสมัยได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารที่สนใจ
จะต้องศึกษาติดตามความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญในอการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู ้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and 
Learning Reform) ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็นได้แก่(1) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่าน
แพลตฟอร์มการเร ียนรู ้ด ้วยดิจ ิท ัลแห่งชาติ(Digital Learning Reform: National Digital Learning 
Platform (NDLP)(2) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data for education)(3) การพัฒนา
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล(digital literacy) ความฉลาดรู้
สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ(media literacy) เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning 
how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรม
เกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตสร้าง “ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ” ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลน าความรู้ และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครูทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะในท้องถิ ่นห่างไกล Digital Literacy  สอนเพื ่อให้รู ้ และอยู ่ได้ในสังคมแห่งอนาคต Digital 
Literacy  หรือการรู ้ดิจิทัล  เป็นทักษะความ เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที ่มีอยู ่ในปัจจุบัน เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือ ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการ
ทำงาน หรือระบบงานในองค์กร ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยทักษะ ต่างๆ นั้นมี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่นับวันจะมีความยุ่งยาก 
และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าเราเข้าใจและใช้เทคโนโลยีอย่าง สร้างสรรค์ ใช้ความรู้ด้านไอทีให้ได้มากกว่า
แค่ความบันเทิง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งนี้เพื่อเตรียมความ พร้อมก้าวสู่การเป็นประเทศ
ไทย 4.0  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2มีบทบาทหน้าที่ในการ ส่งเสริม พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ ศึกษา ความต้องการ  สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา  ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถใน
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื ่อ นวัตกรรมแลเทคโนโลยีทางการศึกษา เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา วิจัยเพื ่อพัฒนาสื ่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทาง
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดำเนินการ 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสและเปลี่ยนผลการ
วิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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                ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ได้วางดิจิตัลแพลตฟอร์มเพ่ือ
การศึกษาคือ Nan2 Content Center ในการพัฒนาความรู้ผ่านออนไลน์ ของ สพป.น่านเขต 2  และได้มี
การส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในรูปแบบอื่นๆ โดยเน้น Content ให้
เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด ภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น 
          2.2  วัตถุประสงค ์
  2.2.1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและ Digital literacy 
                    2.2.2  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและ Digital literacy  
           2.2.3  เพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและ Digital literacy ให้เหมาะสม 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต(Output) 

   1. บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ในสังกัดมีดำเนินการตามรูปแบบ
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและ Digital literacy 
                               2. โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและ Digital literacy  
   3. นักเรียนมีใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและ Digital literacy อย่างเหมาะสม 
  2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)       
     บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ในสังกัดมีดำเนินการตามรูปแบบการ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและ Digital literacy  โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
และ Digital literacy  นักเรียนมีใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและ Digital literacy อย่างเหมาะสม 
 2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
                       2.4.1.   บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ในสังกัดมีดำเนินการตามรูปแบบ
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและ Digital literacy 
                       2.4.2  โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและ Digital literacy  
    2.4.3  นักเรียนมีใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและ Digital literacy อย่างเหมาะสม 
 2.5  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 มีรูปแบบการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและ Digital literacy  โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและ Digital literacy  
นักเรียนมีใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและ Digital literacy อย่างเหมาะสม 
          2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์

  2.6.1 นักเรียน 
  2.6.2 คร ู
             2.6.3 ผู้บริหาร 

       2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
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          2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 20,000 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้
สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
1.  ประช ุมวางแผนและพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาสื ่อเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและ Digital literacy  
100*20 คน  

2,000  2,000

2. อบรมขยายผลร ูปแบบการ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
และ Digital literacy  โรงเรียนมี
การพ ัฒนาส ื ่ อ เทคโนโลย ีทาง
การศ ึกษาและ  Digital literacy  
นักเร ียนมีใช ้ส ื ่อเทคโนโลยีทาง
การศ ึกษาและ  Digital literacy 
อย่างเหมาะสม 
ผู้บริหารและครูจำนวน 100*50 
คน 

5,000  5,000

3. ประชุมเครือข่ายครูแกนนำ  
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
และ Digital literacy   
30*100 บาท 
เอกสารรูปเล่ม 1000 บาท 

3,000  3,000

4.พัฒนาต้นแบบกลุ่มโรงเรียนแกน
นำ  พัฒนาสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาและ Digital literacy   
2 กลุม่  รวมเป็นเงิน 8,000 บาท    

8,000  8,000

5.ถอดบทเรียนและจัดมหกรรม
โรงเรียนขนาดเล็ก   ค่าอาหาร 
20*100 รวมเป็นเงิน 20,000 บาท   

2,000 2,000

รวม 18,000 2,000 20,000
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระคุณภาพการศึกษา” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวรักษ์ศิริ     จิตอารี กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
     
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          (1) เป้าหมาย 
                         - คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคณุภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
             (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  

 - ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      2 ) เปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูรุน่ใหม ่
      3) การเพ่ิมประสทิธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

     การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่21 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตอบ

โจทย์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยมีเป้าหมาย 20 ปี “คน
ไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21” และตัวชี้วัดเป้าหมาย ในเรื่อง
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมซึ่งจะส่งผลให้ ผู้เรียนมี
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นมีทักษะการเรียนรู้ที่คอบคลุมทั้งด้านวิชาการวิชาชีพ วิชาชีวิตและสุขภาวะที่
ดี  มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหา ที ่เกิดขึ ้นได้ มี
ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21    

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของแผนย่อยคนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรยีนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขา้ถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   
    การพัฒนาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยพัฒนานวัตกรรมจากองค์

ความรู้ของบริบทในท้องถิ่นซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจะสามารถส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สร้างองค์ความรู้
นำความรู้ไปพัฒนาประยุกต์ใช้หรือต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21     

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป  
    1. ยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษา 
    2. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป   
    - การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน             
ศตวรรษที่ 21 
             - การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  

  
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 การว ิ จ ั ยและพ ัฒนานว ั ตกรรมทางการศ ึ กษาเพ ื ่ อ พัฒนาค ุณภาพการศ ึ กษา  

เป็นกระบวนการแก้ปัญหา(Process) หรือพัฒนางานของผู้บริหารและครู เพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สนอง 
พ.ร.บ. การศ ึกษาแห ่งชาต ิ พ.ศ.2542 และท ี ่แก ้ไขเพ ิ ่มเต ิม (ฉบับท ี ่ 2)  พ.ศ.2545 มาตรา 30  
ที่ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ทีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาและยังเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
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ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และจากยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถด้านการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การผลิต และพัฒนากำลังคน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรรม เพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีเป้าหมาย การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
กำหนดนโยบายให้มีการวิจัยเพื่อด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเน้น การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการจัด
การศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียน อันจะส่งเสริมให้มีการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) มีการเรียนรู้ที่ได้
ปฏิบัติจริง (Active Learning) คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ 

 จากการนิเทศติดตามและสำรวจข้อมูลการทำวิจัยของ ผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 พบว่า ผู้บริหารและครู จำนวนร้อยละ 3.70 ที่มีการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ใช้ในการพัฒนากระบวนการพัฒนาการศึกษา และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนับว่ามีจำนวนน้อย 
ผู้นำเสนอโครงการได้มองเห็นถึงความสำคัญในด้านการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้บริหารและครู ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือหนึ่งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงานของตนเอง อีกทั้งใช้ในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองให้มี
ความก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นไปได้ และมีความทันสมัยเป็นบุคลแห่งการเรียนรู้เป็นคุณลักษณะของบุคคลแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

    2.2  วัตถุประสงค์ 
   2.2.1  เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีทักษะในการทำวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา   
  2.2.2. เพ่ือให้ได้นวัตกรรมพัฒนาทางการศึกษาของผู้บริหาร ด้านการบริหารการจัด

การศึกษา ครมูีนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน   
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต(Output) 
          ผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 
   2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)       

                      ผู้บริหารและครู สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 
   2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
                 2.4.1  จำนวนผู้บริหาร คร ูสงักัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาน่านเขต 2 
                 2.4.2  ความพึงพอใจของผู้บริหารและครู ที่มีต่อโครงการ 
    2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

  2.5.1 ผู้บริหารและครู สามารถนำผลที่ได้การทำวิจัยไปใช้ในการพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาได้ตรงตามบริบทและตรงตามศักยภาพของผู้เรียน   
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  2.5.2  หน่วยงานต้นสังกัดมีมีข้อมูลด้านการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ผู้บริหารและครูใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย ในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

  2.6.1  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 
     2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564    

   2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเง ินงบประมาณที ่ดำเน ินการ  23,500  บาท งบดำเน ินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1.  อบรมให้ความรู้  
ก ิจกรรมท ี ่  1 เร ื ่อง  การเข ียน
ง านว ิ จ ั ย แ ละนว ั ต ก ร รมท า ง
การศึกษา 
ผู ้บริหาร 70 คน วิทยากร 1 คน 
ศึกษานิเทศก์ 9 คน รวม 80 คน 
ค่าอาหาร  80 คน X 110 บาท = 
8,800บาท (อาหาร 60บาท/หัว 
อาหารว่าง 25X2=50 บาท) 

8,800  8,800

 ก ิจกรรมที ่ 2 เร ื ่อง การเข ียน
ง านว ิ จ ั ย แ ละนว ั ต ก ร รมท า ง
การศึกษา 
ครู 90 คน วิทยากร 1 คน 
ศึกษานิเทศก์ 9 คน รวม 99 คน 
ค่าอาหาร  99 คน X 110 บาท 
 = 10,890บาท (อาหาร 60บาท/
หัว อาหารว่าง 25X2=50 บาท) 

10,890  10,890

-ค่าเอกสารสำหรับอบรม
(กระดาษ A4 ดับเบ้ิลเอ) 17 รีม  
X 130 บาท = 2,210 บาท 

2,310  2,310



97 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
-ดินสอ 2B จำนวน 1 แพ็ค 100 
บาท รวมทั้งสิ้น 2,310 บาท 
-ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1,500  1,500

รวม 23,500   23,500
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “การพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
             มุ่งสู่การพฒันาผูเ้รียนแบบพหปุัญญา” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นายนิยม   ฝั้นพรหมมินทร ์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น 

           (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่21 โดยเฉพาะด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills) และได้ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั ้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาน่านเขต 2 ดำเนินโครงการฯ โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเทคนิค/ 
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 รูปแบบกิจกรรมอาจทำ
ได้หลากหลาย อาทิเช่น การทำวิจัยชั้นเรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรม PLC ฯลฯ โดยเน้นให้ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมจากห้องเรียน ที่สอดคล้องกับ
สภาพบริบท และความต้องการจำเป็นของแต่ละพ้ืนที่ (Area-based Education) 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มี
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มนิีสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…เน้นการบริหารจัดการโรงเรียนเพ่ือ
เป็นการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการเตรียมผูเ้รียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ให้ครอบคลุม
ทุกองค์ประกอบทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรยีนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 
21 โดยมีคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป้นของโลกศตวรราที่ 21 สามารถเขา้ถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เน้นการบริหารจัดการ
โรงเรียนเพ่ือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคลอ้งกับศตวรรษที่ 21 
ให้ครอบคลมุทกุองค์ประกอบทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21 โดยมีคณุลกัษณะอันพึงประสงค ์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 2. มุ่งความเป็นเลิศและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2575 
นำมาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
น่านเขต 2 มีนโยบายพัฒนาผู ้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู ้ที ่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
โดยเฉพาะด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม(Learning and Innovation Skills) เพื่อการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษ
ที่21 โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเทคนิค/ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ สื่อ 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21 รูปแบบกิจกรรมอาจทำได้หลากหลาย อาทิเช่น การทำวิจัย
ช้ันเรียน การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม PLC ฯลฯ โดยเน้นให้ครูผู้สอน
ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมจากห้องเรียน ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท และความต้องการจำเป็นของ
แต่ละพ้ืนที่ (Area-based Education) 

   2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1.เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ

เรียนรู้ที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาน่านเขต 2 
  2.2.2เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบทีเ่หมาะสมอย่างเต็มศักยภาพ

ของแต่ละบุคคล ได้รับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
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  2.2.3.เพ่ือพัฒนาโรงเรียนทุกโรงเรียนให้จัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและเตรียมผู้เรียนใหส้อดคล้องกับศตวรรษที่ 21  โดยเน้นคุณภาพทางการศึกษาทั้งการบริหารจัดการ 
คุณภาพครู และคุณภาพผู้เรียน 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต(Output) 
   ทุกโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ได้รับการ

พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างมคุณภาพ มีกิจกรรมจดัการเรียนรู้ที่หลากหลายในการยกระดับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)       
                 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ 

และทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การพัฒนา 

   2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
                 2.4.1 โรงเรียนทุกโรงเรียนมรการดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบทีเ่หมาะสมอย่าง

เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
                 2.4.2. ทุกโรงเรียน ได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างมคุณภาพ มีกิจกรรม

จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายในการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
     2.4.3.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

   2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 .ผู้เรียนทุกคนทุกโรงเรยีนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบทีแ่หมาะสมอย่าง

เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ได้รับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ทีส่อดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
  2.5.2 โรงเรียนทุกโรงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนและเตรียมผู้เรียนใหส้อดคล้องกับศตวรรษที่ 21 สามารถจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายในการยกระดับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

  2.6.1 นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  2.6.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ทุกคน 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 40,000 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1ประช ุ มช ี ้ แ จ ง โคร งการฯ เ พ่ื อ
รับทราบการดำเนินงาน 

_________  

2. พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนรู ้ที ่สอดคล้อง
กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เน้นการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค 
วิธีการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านทักษะ 
คุณล ักษณะ ความสามารถ ตาม
บริบทของโรงเรียน 
ค่าอาหารและอาหารว่าง 
150X110X2 =33,000 บาท 
ค่าวัสดุดำเนินงาน7,000 บาท 

40,000  40,000

3.โรงเรียนดำเนินการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

_________ _________ _________ 

4.โรงเรียนดำเนินการรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

_________ ________ 

5.นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ และ
ประเมินผลการดำเนินงาน การนิเท
สภายในของสถานศึกษา สรุปผลการ
ดำเนินงาน การจัดทำบทวิเคราะห์ 
และสรุปบทเรียนจากการดำเนินงาน 

_________ 

รวม 40,000  40,000
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการเรียนการสอนทักษะการใช้ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 
             เป็นภาษาท่ี 2 ” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรัศมี มงคล นางสุภาพ  รัตนประภา 
                 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา     
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  (Z) (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มคีุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่
21 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น 

     1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
         (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รัก
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาจีน

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง รวมท้ังพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
ตามมาตรฐานเจ้าของภาษาโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การเรียนภาษาต่างประเทศจีน
ในระดับประถมศึกษาจะเป็นพ้ืนฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือเรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเองเมื่อ
ศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้น หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาและเข้าสู่การประกอบอาชีพ อันเป็นการ
สร้างกำลังคนของประเทศที่มีศักยภาพด้านภาษาจีนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป   

  (2)   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
      การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
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 เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรยีน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที ่21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มคีวามสามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
   การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาจีน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง รวมท้ังพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
ตามมาตรฐานเจ้าของภาษาโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การเรียนภาษาต่างประเทศจีน
ในระดับประถมศึกษาจะเป็นพ้ืนฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือเรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเองเมื่อ
ศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับที่สูงขึ้น หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาและเข้าสู่การประกอบอาชีพ อันเป็นการ
สร้างกำลังคนของประเทศที่มีศักยภาพด้านภาษาจีนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป  

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3) เรื่อง การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
21  
  ประเด็นปฏิรูป การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
  เป้าหมายรวม 
   สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิ
บาลโดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบท
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความ
รับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาการกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ  
ของคนไทยในเวทีระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ความเป็นไปของกระแสโลกาภิวัตน์และปัญหาของ 
สังคมทางการศึกษาในยุคแห่งพลวัตศตวรรษที่21 ซึ่งในปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีน มีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ประเทศและสร้างความมั่งคั่งของประเทศจากความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างมีเสถียรภาพตลอดมา  
ภาษาจีนจึงกลายเป็นภาษาที่มีอิทธิพลในการสื่อสารเพื่อความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและการเมืองระหว่าง
ประเทศ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้มีความเข้มแข็ง ในการใช้
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ภาษาจีน เป็นภาษาที่ 2 เพ่ือรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้กว้างขวางย่ิงขึ้น  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนทักษะการใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนภาษาจีน ในโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนภาษาจีน ให้บริหารจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การทักษะใช้ภาษาจีนใน 

การสื่อสารในชีวิตประจำวันเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งสู่การพัฒนาอาชีพของตนเอง
อย่างเข้มแข็งในอนาคตต่อไป 

  2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดเรยีนการสอนภาษาจีนเพ่ือการ

สื่อสารให้เป็นภาษาที่ 2 
  2.2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนในสถานศึกษาให้มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้

สู่ผู้เรียนตามหลักสูตรภาษาจีน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมทั้งเทคนิคหรือ 
นวัตกรรมการสอนใหม ่ๆ จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้กับครู 

  2.2.3 เพ่ือส่งเสริมแลกเปลี่ยนบุคลากร ด้านภาษา ด้านวิชาชีพ และด้านวัฒนธรรม
ระหว่างไทย-จีน เป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาจีนในเวทีอาเซียนและเวทีโลก เพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ของนักเรียนน 
 2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต(Output) 
         1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผูส้อนภาษาจีน 12 โรง ๆ ละ 2 รวมเป็น จำนวน 24 คน 
         2) ผู้บริหารการศึกษา ศกึษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้องและวิทยากร  
จำนวน  10 คน   
   2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)       

         1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนภาษาจีน มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
หลักสูตรและเทคนิค วิธีการจัดการการสอนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 
         2) ผู้บริหารการศึกษา ศกึษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก ใน
การส่งเสริมพัฒนาการนิเทศและติดตามการจัดเรียนการสอนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  
    2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
                 นักเรียนมีทักษะใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารให้เป็นภาษาที่ 2 และมีเวทีโอกาสได้

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และแข่งขันทักษะการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารได้     
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  2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 ด้านคุณภาพการศึกษา มุ่งไปที่เรื่องการพัฒนาคุณภาพของครู กระบวนการเรียนรู้ 

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม มีทักษะชีวิต และมีความ
รับผิดชอบ   

  2.5.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสำคัญ การจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้รายบุคคลและการใช้เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงการเรียนรู้มากขึ้น 
  2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

  2.6.1 นักเรียนที่เรียนภาษาจีน ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ 
  2.6.2 นักเรียนที่เรียนภาษาจีนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและ 

เข้าสู่เวทีการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้  
     2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 

2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 20,000 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
1. ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตร
การบริหารและการจัดเรียนการสอน
ภาษาจีน 
- ค่าอาหารและอาหารว่าง  
(1วัน x 180 x 10 คน) รวม 1,800 บาท 
 

1,800  1,800

2. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะใช้
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร
และครูผู้สอน 
- ค่าอาหารและอาหารว่าง  
(1วัน x 180 x 25 คน) รวม 4,500 บาท 
- ค่าวิทยากร  
(1วัน x 1200 x 1 คน 5 ช่ัวโมง)  
รวม 6,000 บาท 
 

10,500  10,500
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แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
ไตรมาสที่ 

4 
3. นิเทศ ติดตาม การส่งเสริม สนับสนุน 
การเรียนการสอนภาษาจีน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงโรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนภาษาจีน  3 คน 
 3วัน x 120 x 3 คน = 1,080 

1,080  1,080

4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแข่งขัน
ทักษะการพูดภาษาจีนเพื ่อการสื่อสาร
ของนักเรียน 
- ค่าอาหารว่าง  
(1วัน x 30 x 45 คน) รวม 1,350 บาท 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (1 วัน x 
600 x 5 คน) รวม 3,000 บาท 
- ค่ากระดาษปริ้นเกียรติบัตรและรางวัล  
รวม 2,270 

6,620  6,620

5. สรุปและรายงานผล  
รวม 20,000  20,000

หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “พฒันาระบบการวัดและประเมินผล ส่งเสรมิเครือขา่ยความร่วมมือ  
             เพื่อมุ่งสู่คณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นายสมคิด  วรรณภพ นางโสภิดา  ปรารมภ์     
                กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา  
    
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มคีุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อมุ่งสู่
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจใน
มาตรฐานสถานศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและนักเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถจัดการศึกษาพัฒนาการเรียนการ
สอน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สูงขึ ้น นั่นคือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ให้สามารถเรียนรู ้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลกที่สมบูรณ์ 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มทีักษะ
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล มนิีสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในทุกด้าน ทั้ง

สมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถ ในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร    
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การจัดการเรียนการสอน สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรม และมีความ
ย่ังยืน 

2. สร้างโอกาสทางการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับ
เยาวชนที่ขาดแคลน ได้เติบโตเป็นพลเมืองดีมีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของแผนย่อย  
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อมุ่งสู่

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจใน
มาตรฐานสถานศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและนักเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถจัดการศึกษาพัฒนาการเรียนการ
สอน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สูงขึ ้น นั่นคือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ให้สามารถเรียนรู ้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลกที่สมบูรณ์ 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป  ปรับปรุงระบบการศกึษาให้มปีระสทิธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21    
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  แผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อย
ที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบาย
รัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย



109 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมี
ความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน อีกทั้งจุดเน้นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จัดการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายด้านการจัดการศึกษา     
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
ให้ความสำคัญกับศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ เนื่องจาก“ทรัพยากรมนุษย์เป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ” ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรยีนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกัน นอกจากนั้นยังได้
กำหนดให้การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียนและผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็น
มาตรฐานเสมอกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ โดยสนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาเพื ่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งย ืน (Global Goals for Sustainable 
Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั ้งแต่ระดับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น ตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและที ่ต ั ้งของสถานศึกษาตามความจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับคุณภาพ    
ที่มีความแตกต่างทั้งด้านประเภท ขนาด พื้นที่ ความพร้อมในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะผู้เรียนในชาติพันธ์ุ                  
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน  ส่งผลให้คุณภาพและ
มาตรฐานแตกต่างกัน เพื่อให้สามารถยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท  สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาสถานศึกษาที่มีความแตกต่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเสมอกันตามบริบทของพื้นที่ได้อย่าง
แท้จริง 
  2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1.เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET)  ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้สูงขึ้น 
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  2.2.2.เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานสถานศึกษา
สามารถพัฒนาตนเองและนักเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
  2.2.3.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถจัดการศึกษา
พัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต(Output) 
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพัฒนา

พิเศษ (โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิต่ำ 20 ลำดับสุดท้ายของเขตพ้ืนที่) จำนวน 20 แห่ง 
   2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)   

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพัฒนาพิเศษ (โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิต่ำ 20 ลำดับสุดท้าย
ของเขตพ้ืนที่) จำนวน 20 แห่ง มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สูงขึน้ 

   2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
2.4.1 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพัฒนาพิเศษ จำนวน 20 แห่ง มีผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
สูงขึ้น 

2.4.2 บุคลากรของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพัฒนาพิเศษ มคีวามรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน
สถานศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและนักเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

2.4.3 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพัฒนาพิเศษ มแีผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  สูงขึ้น 
  2.5.2 บุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานสถานศึกษาสามารถ
พัฒนาตนเองและนักเรียนใหม้ีคุณภาพตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
  2.5.3 โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้
เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 

2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
  ผู้บริหารและครูทุกคนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายพัฒนา
พิเศษ (โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิต่ำ 20 ลำดับสุดท้ายของเขตพ้ืนที่) จำนวน 20 แห่ง  

2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 71,700 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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แผนการปฏิบติังาน 

(กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

1. การประชุมแลกเปลี ่ยน/ถอด
บทเรียน/นำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีของ
โรงเร ียนกลุ ่มเป้าหมาย รุ ่นที ่ 1  
(ปีการศึกษา 2563) 
     - ค ่าอาหารอาหารว ่างและ
เครื่องด่ืม 1 วัน 
(180 คน * 110 บาท = 19,800 
บาท) 

- ค่าวัสดุดำเนินงาน 20,000 
บาท 

 39,800  39,800

2. ประชุมปฏิบัติการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  รุ่นที่ 2  
(ปีการศึกษา 2564) 

- ค่าอาหารอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 1 วัน 
(100 คน * 110 บาท = 11,000 
บาท) 

- ค่าวัสดุดำเนินงาน 10,000 
บาท 

 21,000  21,000

3. นิเทศ กำกับ ติดตาม
การดำเนินงานตามโครงการ 

- ค่าเบ้ียเลี้ยงและ 
ค่าพาหนะเดินทางของ
คณะกรรมการนิเทศฯ  
5,500 บาท 

 6,000 6,000

4. สรุปและรายงานผล  4,900 4,900
รวม 60,800 10,900 71,700

หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ  “จัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 
             ประจำปีการศึกษา 2564” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นางปริฉัตร  ธนะ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มคีุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลกิโฉม 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดการศึกษามุ่ง
พัฒนาผู้เรียนได้รับความรู้ มีความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
มีจิตใจที่เข้มแข็ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่สำคัญคือการวัดและ
ประเมินผลเพื่อจะได้ทราบถึงระดับคุณภาพของนักเรียน นำผลมาแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และยก
ย่องชมเชยนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีนโยบาย 
ต้องแข่งขันทางวิชาการของนักเรียนขึ้นเป็นประจำ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องได้ เกิดพลังและกำลังใจ
ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ซึ่งให้มีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำทุกปี ทั้งในระดับ
โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย  คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   การจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนได้รับความรู้ มีความสามารถ มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที ่เข ้มแข็ง อยู ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่สำคัญคือการวัดและประเมินผลเพื่อจะได้ทราบถึงระดับคุณภาพของ
นักเรียน นำผลมาแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ 
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีนโยบาย ต้องแข่งขันทางวิชาการของนักเรียนขึ้นเป็น
ประจำ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ เกิดพลังและกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ซึ่งให้มี
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การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำทุกปี ทั้งในระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
   ประเทศไทยมรีะบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาตามพหุปัญญาเพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาและส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
การจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนได้รับความรู้ มีความสามารถ มีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที ่เข ้มแข็ง อยู ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่สำคัญคือการวัดและประเมินผลเพื่อจะได้ทราบถึงระดับคุณภาพของ
นักเรียน นำผลมาแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศ 
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีนโยบาย ต้องแข่งขันทางวิชาการของนักเรียนขึ้นเป็น
ประจำ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ เกิดพลังและกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ซึ่งให้มี
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำทุกปี ทั้งในระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของ
ประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง  
  เป้าหมายรวม 
   สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความ
รับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาให ้ได ้มาตรฐานนั ้น นอกจากกระบวนการเร ียนการสอน                   
ที่ถือว่าเป็นกระบวนการที่สําคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
แล้วนั้น การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงแสวงหาความรู้ โดยใช้
แหล่งเร ียนรู ้และวิธ ีการเร ียนรู ้ท ี ่หลากหลาย สรุปองค์ความรู ้ได ้ด ้วยตนเอง การแข่งข ันทักษะ  
ด้านศิลปหัตถกรรม ด้านวิชาอาชีพ และด้านวิชาการของนักเรียนจึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้
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นักเรียน ครูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติเรียนรู้และแก้ไขปัญหาตาม สถานการณ์
ได้เป็นอย่างดีและเป็นการส่งเสริมนักเรียน ครูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่มี ความสามารถด้าน 
ต่างๆ ได้มีโอกาสแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้
ตระหนักและเห็น ความสําคัญของกิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
จึงได้กำหนดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้สถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้มีการแข่งขันทักษะ ด้านศิลปหัตถกรรม  
ด้านวิชาอาชีพ และด้านวิชาการ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นเวทีให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสําเร็จของการจัดการศึกษาที่ครูผู้สอนสามารถ
นําไปประกอบการทําผลงานเชิงประจักษ์เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่
สายตาสาธารณชน ซึ่งนอกเหนือจากการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาแล้วยังต่อยอดในการคัดเลือก
นักเรียนที่แข่งขันชนะเลิศแต่ละกิจกรรมไปแข่งขันต่อในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคต่อไป 

2.1 วัตถุประสงค์  
         2.1.1. เพ่ือจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ  

   2.1.2 เพื ่อเป็นการจัดเวทีให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านสุนทรียภาพดนตรี  
นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง สิ่งประดิษฐ์ และด้านพลศึกษา ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

   2.1.3. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาค  
  2.2  เป้าหมาย 
 เชิงผลผลิต(Output) 

   1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาน่าน เขต 2 จัดเวทีการแข่งขันกิจกรรมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะและการแสดง 
นาฏศิลป์ไทย และพ้ืนบ้าน ในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา      
             2. นักเรียนประมาณ 1,700 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนประมาณ 1,200 คน  
ได้ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 เชิงผลลัพธ์(Outcome)       
 นักเรียนและครูมีเวทีแสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ได้รับการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมและ
จิตสำนึกความเป็นไทย มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
   2.3  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
 จำนวนโรงเรียนที่เข้าแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้า
ร่วมแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติ คิดเป็นร้อยละ 90 
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2.4  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
      2.4.1. นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ  
               2.4.2 นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านสุนทรียภาพดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง                     
สิ่งประดิษฐ์ และด้านพลศึกษา ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

     2.4.3. นักเรียนมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขันเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาค  
          2.5  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน ์

  1. นักเรียน 
  2. ครูผูส้อน 
  3. ผู้บริหารสถานศึกษา 

2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

           วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 125,000 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง
แนวทางในการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564  
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

 

2. ประชุมคณะกรรมการแต่ละ
ฝ่าย- ค่าอาหารและอาหารว่าง 

 

   ส่งเสริมการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมฯ กลุ่มโรงเรีย 16 
กลุ่ม ๆ ละ 5,000 บาท  80,000

 

80,000
   วัสดุการแข่งขัน   

   ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 5,000  5,000

   ค่าป้ายฉากเวทีกลางพร้อมตกแต่
,ป้ายฉากจุดการแข่งขัน 6 จุด 

15,000  15,000

   ค่าเช่าเคร่ืองเสียง  
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แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
3 .  ค ่ าอาหารและอาหารว ่ า ง
คณะกรรมการดำเน ินการและ
คณะกรรมการติดสิน 

25,000  25,000

4. ประเม ินผลและสร ุปผลการ
ดำเนินงาน 

 

รวม 125,000  125,000
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “พฒันาการอ่านและการเขียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  โรงเรียนในโครงการ 
            ตามพระราชดำรฯิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ นายนิรันดร์   มงคล กลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
   
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มคีุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
           ช่วงวัยเรียน / วัยรุน่ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ทักษะการสื่อสารนับว่าเป็นทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยเหตุน้ี
การพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคลอ่ง เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้จึงมี
สำคัญย่ิงในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รัก
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
           การทีนั่กเรียนได้รับการพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องจะ
ทำให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารในการเรียนรู้และดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 

วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มคีวามกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
การพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคลอ่งจะส่งผลในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  เป้าหมายรวม 
   สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความ
รับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
ภาษาไทยเป็นภาษาเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น

เอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อ สื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบการงานและดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์  วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความ
มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นสื ่อที ่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ำค่า ภาษาไทย
จึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 23 
(4) กล่าวถึงการจัดการศึกษาเน้นความสำคัญ “ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาเน้นการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และกล่าวถึงการให้สถานศึกษาดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ในมาตรา 24 (2)” 
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด   การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน
และแก้ปัญหา” และในมาตรา 24 (3) “จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
ให้ทำได้ ทำเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู ้อย่างต่อเนื ่อง” และตามความในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เน้นความสำคัญการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เน้นกระบวนการคิดของ
ผู้เรียน การได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เน้นรักการอ่าน และต้องฝึกให้ผู้เรียน  คิดเป็น และทำเป็น 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 และมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้กำหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นกลุ่มที่มุ่ง
เสริมทักษะที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ มีมาตรฐานการเรียนรู้ 5 สาระ ได้แก่ สาระที่1 การอ่าน สาระที่ 2 การ
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เขียน สาระที่ 3 การฟัง การดูและการพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา และสาระที่ 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม การเรียนการสอนภาษาไทย จึงมุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดความชื่นชม 
ซาบซึ้ง และภูมิใจในภาษาไทย  

 การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญและใช้มากในชีวิตประจำวัน  เพราะเป็นทักษะที่
นักเรียนใช้แสวงหาสรรพวิทยาการต่าง ๆ เพื่อความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ ผู้ที่มีนิสัยรักการ
อ่านและมีทักษะในการอ่านมีอัตราเร็วในการอ่านสูง ย่อมแสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ที ่ได้จากการอ่านไปใช้ในการพูดและการเขียนได้เป็นอย่างดี ใน
ต่างประเทศปัจจุบันนี ้ ได้มีการส่งเสริมทักษะการอ่านเป็นอย่างมากทั ้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เพราะถือว่าหากนักเรียนมีพื้นฐานทักษะการอ่านดีแล้ว ย่อมสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาหาความรู้ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี  

 การเขียนเป็นอีกทักษะที่มีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน  เพราะใช้ในการส่งสาร
เพื่อสื่อความคิดหรือเรื่องราวให้เป็นลายลักษณ์อักษะ ซึ่งผู้ส่งต้องการถ่ายทอดไปยังผู้รับ  เป็นเครื่องมืออัน
สำคัญในการส่งเสริมสติปัญญา  ความรู้  ความคิด  ความรู้สึกของมนุษย์  และเป็นเครื่องมือสำหรับบันทึก
เรื่องราวต่างๆ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอีกทั้งช่วยสืบทอดวิชาการต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
จวบจนอนาคต อย่างไรก็ตามการเขียนเป็นทักษะที่ฝึกได้ยาก เนื่องจากทักษะการเขียนเป็นทักษะการ
ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกและความเข้าใจของตนเองออกมาเป็นตัวอักษร เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ ดังนั ้นจำเป็นต้องอาศัยทักษะอื ่นๆเป็นพื ้นฐานประกอบ การเขียนเป็นการแสดงออกในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ โดยอาศัยภาษาตัวอักษรเป็นสื่อ เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความ
ต้องการ และความในใจให้ผู้อื่นทราบ การเขียนเป็นทักษะที่มีความสำคัญและซับซ้อนที่สุดในบรรดาทักษะ
ทั้ง 4  จุดเริ่มต้นของการเขียนอยู่ที่ความคิด และความรู้เรื่องภาษาที่ดี ดังนั้นประสิทธิภาพของการเขียนจึง
ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของความคิด และความสามารถในเชิงภาษาและการเขียนเป็นทักษะซึ่งต้องฝึกฝนจึง
จะทำให้ความสามารถทางการเขียนดีได้  จึงอาจกล่าวได้ว่า ในบรรดาทักษะที่มีอยู่ทั้งหมดคือ ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนนั้น ทักษะการเขียนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่สุด เพราะการเขียนเป็น
เรื่องของการสื่อสารที่มีขั้นตอนหลายอย่าง ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ต้องใช้ เวลาฝึกฝนมากกว่า
ทักษะอื่นๆ จึงจะเกิดผล ทั้งการคัดลายมือ การคัดลอกข้อความ การเขียนแสดงความคิดเห็น ความรู้ 
ข้อเท็จจริง ตลอดจนเป็นจินตนาการ เพราะการเขียนเป็นศิลปะในการสื่อสารความคิดและความรู้สึกไปยัง
ผู้อ่าน ซึ่งต้องอาศัยความสามารถเป็นอย่างมาก 

 ดังนั้นการจะให้ผู้เรียนมีศักยภาพด้านภาษาไทยสูงนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทั้ง
ทักษะการอ่านและการเขียนไปพร้อมๆ กัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนด
นโยบายและวางกรอบมาตรการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จประจำปีงบประมาณ 2564 จึงได้ทำแผนกลยุทธ์
และกิจกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดย
ให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออก  เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง โดยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้กำหนด
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มาตรฐานด้านการอ่านไว้ เช่น สามารถอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  อ่านได้คล่องและเร็ว เข้าใจ
ความหมายของคำที่อ่าน  สามารถอ่านในใจและอ่านออกเสียงได้  เป็นต้น  ส่วนมาตรฐานด้านการเขียน เช่น 
สามารถเขียนคำได้ถูกต้องตามความหมายและสะกดการันต์ถูกต้อง  เขียนเรื่องราวตามจินตนาการและ
ความรู้สึกได้   

 จากการติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา  2562 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรุง พ.ศ. 2560) 
และการวัดผลประเมินผล การอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และ
การอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 ภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ปรากฏว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าสอบทั้งหมด 1,907 คน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงถึงระดับพอใช้ มีจำนวน 410 คน คิดเป็นร้อยละ 21.64 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด และจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนในสังกัดที่เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 1,914 
คน  ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงถึง
ระดับพอใช้  มีจำนวน 705 คน คิดเป็นร้อยละ 50.31 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด จะเห็น
ได้ว่าจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินดังกล่าวสมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้น 

  ที่ผ่านมามีนักเรียนจำนวนหน่ึงที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียน ไม่ถูกต้อง และบางส่วนอ่านไม่คล่อง 
เขียนไม่คล่อง ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยแต่ก็ส่งผลกระทบถึงนักเรียนส่วนใหญ่ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นลดต่ำลง ที่สำคัญ
มีผลต่อการประเมินผล NT และ O- NET ของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวลดต่ำลงไปด้วย   

 ปัญหาดังกล่าว สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดน  (พ .ศ .2562 – 2563) จังหวัดน่าน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการด้านพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนฯ จังหวัดน่าน อันประกอบไปด้วย 7 อำเภอในจังหวัด
น่าน ซึ่งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คือ อำเภอ 
ทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสองแคว และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

 เพ่ือเป็นการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง และอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง        
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  จึงได้ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการโดยจัด
ให้มีโครงการแก้ปัญหา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องของนักเรียน  
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ต่อไป 
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   2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2 
  2.2.2  เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน สำหรับแก้ไขปัญหา
การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน
ตามโครงการพระราชดำริฯ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต(Output) 

   1) ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 29 โรงเรียน 
   2) นวัตกรรมสำหรับพัฒนาการอ่าน การเขียน ตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการของนักเรียนของโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 2 ทั้งหมด 29 โรงเรียน  

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)       
   1) ผู้บริหารและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถสะท้อนปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการอ่าน การเขียนของ
นักเรียนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้ 
   2) สามารถพัฒนานวัตกรรม เพื ่อแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียนนักเรียนใน
โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้ 
   3) ผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีค่าเฉล่ียเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับการประเมินในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
  โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 
2 มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3  ครูผู้สอนสามารถพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน สำหรับแก้ไขปัญหาการ
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน
ตามโครงการพระราชดำริฯ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีแนวทางในการ
บบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า และประสบความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ของผู้เรียนทั้งระบบต่อไป 
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   2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  2.5.1  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียน
ตามโครงการพระราชดำริฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  มีผลการประเมิน
การอ่าน การเขียน และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 
มีผลพัฒนาการที่ดีขึ้น 
  2.5.2  ครูผู้สอนมีสื่อ และนวัตกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2  
   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

2.6.1 ผู้บริหาร โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2  จำนวน 29 โรงเรียน 

 2.6.2 ครูผูส้อน โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานา่น เขต 2 จำนวน 29 โรงเรียน 

  2.6.3 นักเรียน โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานา่น เขต 2  จำนวน 29 โรงเรยีน 

  2.6.4 บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  จำนวน 29 โรงเรียน 
  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 รายละเอียดดังน้ี 

กิจกรรม ระยะเวลา : ไตรมาส ผู้ควบคุม
ต.ค.63 -
ธ.ค.63 

ม.ค.63 –
มี.ค. 64 

เม.ย.64 -
มิ.ย.64 

ก.ค.64 - 
ก.ย.64 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานระดับเขตพ้ืนที่ 
     1.1 ประชุม
คณะกรรมการ 

 
 

 นายนิรันดร์ 
มงคล และ
คณะทำงาน 

 
2. จัดทำคู่มือ ด้านการบริหาร
จัดการโครงการ   

 

 นายนิรันดร์ 
มงคล และ
คณะทำงาน 
 

3. จัดทำเอกสารคู่มือคู่มือ 
การดำเนินงานโครงการ    

 

 นายนิรันดร์ 
มงคล และ
คณะทำงาน 
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กิจกรรม ระยะเวลา : ไตรมาส
ผู้ควบคุม ต.ค.63 -

ธ.ค.63 
ม.ค.63 –
มี.ค. 64 

เม.ย.64 -
มิ.ย.64 

ก.ค.64 - 
ก.ย.64 

4. จัดการอบรมพัฒนา
ครูผู้สอนภาษาไทย ช้ัน ป.1-3  
    4.1 อบรมครู 
    4.2 ถอดบทเรียนครู
ต้นแบบ 
   4.3 จัดนิทรรศการ 
โรงเรียนต้นแบบการอ่าน การ
เขียน 

 
 

นายนิรันดร์ 
มงคล และ
คณะทำงาน 

5. ประเมินการอ่านการเขียน 
(Pre-test)  

  นายนิรันดร์ 
มงคล และ
คณะทำงาน 

6. นิเทศ ติดตาม การ
ดำเนินงานตามโครงการ 

  นายนิรันดร์ 
มงคล และ
คณะทำงาน 

7. ประเมินการอ่านการเขียน 
(Post-test) 

 นายนิรันดร์ 
มงคล และ
คณะทำงาน 

8. การประชุมแลกเปลี่ยน 
และถอดบทเรยีนจากการ
ดำเนินกิจกรรม 
    8.1 ประชุมแลกเปลี่ยน 
    8.2 การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน 
    8.3 รางวัล “ห้องเรียน
อ่านออก เขียนได้” 

 
 
 นายนิรันดร์ 

มงคล และ
คณะทำงาน 

 

9. สรุปและรายงานผล  นายนิรันดร์ 
มงคล และ
คณะทำงาน 
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  2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
     วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  200,000  บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

กิจกรรมที่ 1 
การประชุมเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานา่น เขต 2 

  

ค่าอาหารว่าง (40 คน × 2 มือ้ ๆ ละ 
25 บาท) 

 2,000  2,000

ค่าอาหารกลางวัน (40 คน × 1 มื้อ ๆ 
ละ 60 บาท) 

 2,400  2,400

ค่าวัสดุในการจัดทำคู่มือจัดกิจกรรม
ประชุม 

 1,000  1,000

กิจกรรมที่ 2 
การประชุมเพ่ือจัดทำคู่มือ ด้านการ
บริหารจัดการโครงการ 

  

ค่าอาหารว่าง (40 คน × 4 มื้อ ๆ ละ 
25 บาท) 

 2,000  2,000

ค่าอาหารกลางวัน (40 คน × 1 มื้อ ๆ 
ละ 120 บาท) 

 2,400  2,400

ค่าถ ่ายเอกสารพร ้อมเข ้าเล ่มค ู ่มือ 
จำนวน 20 เล่ม  
เล่มละ 50 หน้า หน้าละ 1 บาท  
พร้อมเข้าเล่ม ๆ ละ 10 บาท   

 10,000  10,000

กิจกรรมที่ 3  
การประชุมเพื่อจัดทำเอกสารคู่มือ การ
ด ำ เ น ิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร  ( ส ำ ห รั บ
สถานศึกษา และครูผู้สอน) 

  

ค่าอาหารว่าง (40 คน × 2 มื้อ ๆ ละ 
25 บาท) 

 2,000  2,000
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ค่าอาหารกลางวัน (40 คน × 1 มื้อ ๆ 
ละ 60 บาท) 

 2,400  2,400

ค่าถ ่ายเอกสารพร ้อมเข ้าเล ่มค ู ่มือ 
จำนวน 90 เล่ม  
เล่มละ 40 หน้า หน้าละ 1 บาท  
พร้อมเข้าเล่ม ๆ ละ 10 บาท   

 36,000  36,000

กิจกรรมที่ 4  
ก ิจกรรมการจ ัดการอบรมพ ัฒนา
ครูผู้สอนภาษาไทย ช้ัน ป.1-3 

  

ค่าอาหารว่าง (150 คน × 2 มื้อ ๆ ละ 
25 บาท) 

 7,500  7,500

ค่าอาหารกลางวัน (150 คน × 1 มื้อ ๆ 
ละ 60 บาท) 

 9,000  9,000

วัสดุสำหรับจัดนิทรรศการ โรงเรียน
ต้นแบบการอ่าน การเขียน 

 3,000  3,000

ว ัสด ุสำหร ับจ ัดทำเก ียรต ิบ ัตรของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 2,000  2,000

กิจกรรมที่ 5  
กิจกรรมการประเมินการอ่านการเขยีน 
(Pre-test) 

  

ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ จำนวน 500 
ฉบับ 
ฉบับละ 20 หน้า หน้าละ 1 บาท  

 10,000  10,000

ค ่ า เบ ี ้ ย เล ี ้ ย งของคณะกรรมการ
ดำเนินการสอบ 

 7,000  7,000

ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมการ
ดำเนินการสอบ 

 3,000  3,000

กิจกรรมที่ 6 
การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตาม
โครงการ 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ค่าอาหารว่าง (40 คน × 2 มือ้ ๆ ละ 
25 บาท) 

 2,000  2,000

ค่าอาหารกลางวัน (40 คน × 1 มื้อ ๆ 
ละ 60 บาท) 

 2,400  2,400

ค่าวัสดุในการจัดทำคู่มือจัดกิจกรรม
ประชุมคณะนิเทศ 

 2,000  2,000

ค่าเบี้ยเลี ้ยงของคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม 

 7,000  7,000

ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม 

 3,000  3,000

กิจกรรมที่ 7 
กิจกรรมการประเมินการอ่านการเขยีน 
(Post-test) 

  

ค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ จำนวน 500 
ฉบับ 
ฉบับละ 20 หน้า หน้าละ 1 บาท  

 10,000 10,000

ค ่ า เบ ี ้ ย เล ี ้ ย งของคณะกรรมการ
ดำเนินการสอบ 

 7,000 7,000

ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมการ
ดำเนินการสอบ 

 3,000 3,000

กิจกรรมที่ 8 
กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยน และ
ถอดบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรม 

  

ค่าอาหารว่าง (150 คน × 2 มื้อ ๆ ละ 
25 บาท) 

 7,500 7,500

ค่าอาหารกลางวัน (150 คน × 1 มื้อ ๆ 
ละ 60 บาท) 

 9,000 9,000

ค่าวัสดุสำหรับจัดนิทรรศการ  1,000 1,000
ค่าจัดทำป้ายรางวัล “ห้องเรียนอ่าน
ออก เขียนได้” 

 3,600 3,600
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ว ัสด ุสำหร ับจ ัดทำเก ียรต ิบ ัตรของ
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 2,000 2,000

กิจกรรมที่ 9 
สรุปและรายงานผล 

  

ค่าอาหารว่าง (40 คน × 4 มือ้ ๆ ละ 
25 บาท) 

 4,000 4,000

ค่าอาหารกลางวัน (40 คน × 2 มื้อ ๆ 
ละ 60 บาท) 

 4,800 4,800

ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดทำสรุปและ
รายงานผลการดำเนินโครงการ 

 30,000 30,000

รวม - 4,400 113,700 81,900 200,000
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจำลอง  ไชยยา  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 2.1 ช่วงการต้ังครรภ์ / ปฐมวัย 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงศึกษาธิการดำเนินนโยบายการ

ปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยคำแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชานายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยไว้ในนโยบายหลัก ข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
ข้อย่อย 8.1.1 และข้อย่อย 8.1.2 ทีร่ะบุให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ โดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานและพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
               (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญาและคณุธรรมจริยธรรมเป็นผู้ที่มคีวามรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งรับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความพร้อมทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และสนับสนุนให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
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การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่พัฒนาเด็กต้ังแต่ระดับอายุ 3 –6 ปีบริบูรณ์จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประกอบด้วย  

(1) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
ในระดับปฐมวัย 

(2) กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด 
ไฮสโคป  

(3) กิจกรรมการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
(4) การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยและการประเมินผล และ  
(5) การส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมและ 

สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา บนพ้ืนฐานของการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมแระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
       เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ 

มากขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่พัฒนาเด็กต้ังแต่
ระดับอายุ 3 –6 ปีบริบูรณ์จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย 
ประกอบด้วย  

(1) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
ในระดับปฐมวัย 

(2) กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป  
(3) กิจกรรมการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
(4) การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยและการประเมินผล และ  
(5) การส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา บนพ้ืนฐานของการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมแระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป 
   ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
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  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
   เรื่อง การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
   เป้าหมายรวม 
    เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
สามารถเข้าถึง และได้รับการดูแลและการศกึษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มคีุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม
กัน รวมถึงมีระบบคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วง
วัย มีระบบฐานข้อมูลที่เอ้ือต่อการดูแลที่เช่ือมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงาน และมกีารพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
มีกลไกขับเคลือ่นและบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้สอดคล้อง เป็น
เอกภาพ 
    ประเด็นการพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
   เป้าหมายรวม 
    เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
สามารถเข้าถึง และได้รับการดูแลและการศกึษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มคีุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียม
กัน รวมถึงมีระบบคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วง
วัย มีระบบฐานข้อมูลที่เอ้ือต่อการดูแลที่เช่ือมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงาน และมกีารพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
มีกลไกขับเคลือ่นและบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องเป็น
เอกภาพ 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตและพัฒนาการในทุกด้าน เป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทางด้าน

ต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดและเป็นฐานรากที่สำคัญสำหรับพัฒนาการในช่วงวัยต่อ ๆ ไป เด็กในวัยนี้จึง
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญอย่างย่ิงของประเทศ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
จะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังคำกล่าว
ของ ศ.ดร.เจมส์  เจ  เอคแมน  นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ปี พ.ศ.2542 ที่ว่า “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เป็นการลงทุนที่คุ ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที ่สุดในระยะยาว” ดังนั้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเป็น
รากฐานที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของคนตลอดชีวิตและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด กล่าวคือ เด็ก 
เยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีมีความสามารถเรียนรู้ ทำงานไม่เก่ง และเป็นพลเมืองดีที่จะนำสู่ความสำเร็จใน
สังคมที่ท้าทายในศตวรรษที่ 21 ต้องได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างรอบด้านในช่วงปฐมวัย แต่คุณภาพของเด็ก
ปฐมวัยยังเป็นจุดอ่อนที่เข้าขั้นวิกฤตของประเทศไทย ที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน รัฐและทุกภาคส่วน พ่อ
แม่ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สังคม บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ครู โรงเรียน องค์กรท้องถิ่นทุก
ระดับ บุคลากรพัฒนาสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคศาสนา และภาคธุรกิจ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
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ความสำคัญของช่วงปฐมวัย ตระหนักในพันธกิจและลงมือช่วยกันทำให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพในภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562 : 1)  

 ในปีการศึกษา 2563 น้ี ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีนโยบายให้ครูปฐมวัยได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่ 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “ประเทศไทย”  โครงการรักษ์ป่าน่าน  วิทยาการคำนวณ  รวมถึงการ
เตรียมความพรัอมทางภาษาและคณิตศาสตร์สำหรับเด็กในระยะเชื่อมต่อ เป็นต้น จากการนิเทศ ติดตามพบว่า
ครูมีภาระงานที่ต้องปฏิบัติเป็นจำนวนมากส่งผลให้ไม่ได้ดำเนินงานตามนโยบายข้างต้นอย่างเต็มที่ ดังนั้นในปี
การศึกษา 2564 น้ี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ขึ้น เพ่ือพัฒนาครู 
ให้มีความรู้และมีความสามารถในการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ และมีทักษะในการจัด
ประสบการณ์ รวมถึงการประเมินพัฒนาการให้เหมาะกับวัยและความสามารถของเด็ก 

2.2  วัตถุประสงค ์
   2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้และทักษะในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 
   2.2.2 เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ และ 

นำสู่การปฏิบัติจริงได้ 
   2.2.3 เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยให้สามารถวัดและประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยได้ 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output) 
   ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ใน สพป.น่าน เขต 2 จำนวน 160  คน   

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)       
     ครูมีความรู้และทักษะในการจัดประสบการณ์และการวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย  

   2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
                 2.4.1 ครูปฐมวัยมีความรู้และทักษะในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 
   2.4.2 ครูปฐมวัยมีความสามารถในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ และ 

นำไปปฏิบัติจริงได้ 
   2.4.3 ครูปฐมวัยสามารถวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้ 

     2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 ครูปฐมวัยมีความรู้และทักษะในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 
  2.5.2 ครูปฐมวัยมีความสามารถในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 
  2.5.3 ครูปฐมวัยสามารถวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
  ครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน  

160 คน 
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  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  48,600  บาท  งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
 1. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
การศึกษาปฐมวัยสำหรับครู (บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย รักษ์ป่าน่าน  
วิทยาการคำนวณ ฯลฯ) 

 

 1.1 การประชุมครูแกนนำเพื่อวาง
แผนการดำเนินงาน  จำนวน  30  
คน  เวลา 1  วัน 
- ค่าอาหารและอาหารวาง 
30X110= 3,300 บาท 
- ค่ากระดาษบรู๊ฟ 40 แผ่น แผ่นละ 
5 บาท =40 X 5 = 200 บาท 

 3,500 
 

3,500 

1.2 การประชุมครูแกนนำเพ่ือ
จัดทำหลักสูตรบูรณาการการศึกษา
ปฐมวัย จำนวน 30 คน เวลา 5 วัน 
- ค่าอาหารและอาหารว่าง 
30X110x5= 16,500 บาท 
- ค่าถ่ายเอกสาร = 1,000 บาท 

 17,500 
 

17,500 

1.3 การประชุมช้ีแจงความรู้แก่ครู
ปฐมวัย จำนวน 130 คน เวลา 1 
วัน วิทยากร 30 คน 
- ค่าอาหารและอาหารว่าง 
160X110x1= 17,600 บาท 

17,600 
 

17,600 

2. การประเมนิพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยตามหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 

 
10,000 

(งบพัฒนา) 

 

10,000 
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แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
2.1 การประชุมช้ีแจงครู ที่เป็น
กรรมการประเมินจำนวน 40 คน  
คนละ 30 บาท เป็นเงิน  1,200 
บาท 
2.2 ค่าเบ้ียเลี้ยงสำหรับครูที่เป็น
กรรมการประเมินพัฒนาการเด็ก 
จำนวน 32 คน  คนละ 2 วัน วันละ 
120 บาท เป็นเงิน 7,680 บาท 
2.3 ค่าเบ้ียเลี้ยงศึกษานิเทศก์ใน
การนิเทศการประเมินพัฒนาการ 
จำนวน 1,120 บาท 
2.4 ค่าวัสดุสำหรับการประเมิน
พัฒนาการโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างโรงเรียนละ 400 บาท 
จำนวน 14 โรงเรียน 

5,600
(งบระหว่าง

ปี) 

 

รวมงบพัฒนา 10,000 38,600  48,600
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “การนิเทศติดตามประเมินผลเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสดศรี  สุทธการ  นายนิรันดร ์ มงคล   

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน  การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมายคนไทยคนดีคนเก่งมีคุณภาพ พร้อมสำหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรบั
ศตวรรษที่ 21 
           - การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทกุประเภท 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ    การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีกระบวนการ

ขับเคลื่อนที่สำคัญอยู่ 3 ประการคือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลจัดการศึกษาที่จะส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญ
อย่างหนึ่งที่ช่วยเหลือ แนะนำ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 2 จึงกำหนดให้การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษาเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหน่ึงในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มทีักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพ
นั้น คุณภาพของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการพัฒนาโดยมุ่งหวังและเชื่อมั่นว่าคุณภาพผู้เรียนจะ
เกิดขึ้นได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยกระบวนการสู่ความสำเร็จ
นั้นต้องมีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียนอันเป็นหลักประกันว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ได้สร้างความเชื่อมั่นให้ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า  ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
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หลักสูตร มีทักษะที ่จำเป็นในศตวรรษที ่ 21  ดังนั ้นการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนจะต้องมีกระบวนการสู่
ความสำเร็จในการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และ
กระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ ชี้แนะและ
พัฒนางานให้ประสบผลสำเร็จ ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเหลือ
สนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 
อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของแผนย่อยคนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้
เกิดคุณภาพนั้น คุณภาพของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการพัฒนาโดยมุ่งหวังและเชื่อมั่นว่าคุณภาพ
ผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยกระบวนการสู่
ความสำเร็จนั้นต้องมีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียนอันเป็นหลักประกันว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาได้สร้างความเชื ่อมั ่นให้ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า  ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะที ่จำเป็นในศตวรรษที ่ 21  ดังนั ้นการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนจะต้องมี
กระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการ
สอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ 
ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบผลสำเร็จ ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่
ช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
ประเทศ อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป 1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2.ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร  เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และ
สร้างเสริมธรรมภิบาล  
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                      ประเด็นปฏิรูป    การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล   

                การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น คุณภาพของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการ
พัฒนาโดยมุ่งหวังและเชื่อมั่นว่าคุณภาพผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยกระบวนการสู่ความสำเร็จนั้นต้องมีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของ
ผู้เรียนอันเป็นหลักประกันว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้สร้างความเชื่อมั่นให้ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียว่า  ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  ดังนั้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะต้องมีกระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการ
บริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท่ี
มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบผลสำเร็จ ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีก
ทั้งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของประเทศ อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้อง
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษา
ในยุคประเทศไทย 4.0 ตลอดทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นผู ้นำ ดังนั ้นการนิเทศการศึกษาจึงมี
ความสำคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหาร
และครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
             สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และรายงานผลการนิเทศของกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พบว่า กระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนมีความแตกต่างกัน มีทั้งปัจจัยที่เอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการนิเทศ  การนิเทศยัง
ขาดความต่อเนื่องและความเป็นเอกภาพที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย มีทักษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และจากการดำเนินงานโครงการนิเทศบูรณาการในปีการศึกษาที่ผ่านมา  
ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการนิเทศ  มีความเป็นตรงกันว่าควรมีการดำเนินงานโครงการนี้ต่อเนื่อง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ให้มีการพัฒนาระบบนิเทศ
ภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จึงได้จัดทำโครงนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้
เครือข่านกลุ่มโรงเรียนเป็นฐานและเชื่อมโยงไปสู่การนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนา 
และสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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       2.2  วัตถุประสงค์ 
  2.2.1. เพื่อนิเทศบูรณาการของศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน 
                    2.2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศ ติดตาม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายที่
เก่ียวข้องกับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต(Output) 

   1. ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง/โรงเรียนหรือตามระดับการพัฒนา 
                               2. ผู้บริหารและครูทุกคนได้รับการพัฒนาและได้รับการนิเทศนิเทศ ติดตาม กำกับ 
และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สามารถใช้วิธีการและนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)       
                        ครู และผู้บริหาร ได้รับการนิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผลการจัดการศึกษามี
คุณภาพตามนโยบายที่เก่ียวข้องกับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
                     2.4.1.   โรงเรียนทุกโรงได้รับการนิเทศ100 % 
                     2.4.2  ครู ผู้บริหาร ได้รับการ  ส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา    
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกโรงเรยีน   
      2.5  ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
  2.5.1. ครู ผู้บริหาร ได้รับการ  ส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา    
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
  2.5.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่มีระบบการนิเทศติดตามโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน 
ทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
  2.6.1 นักเรียน 
  2.6.2 คร ู
             2.6.3 ผู้บริหาร 

        2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
           2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 48,900 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1. ประชุมศึกษานเิทศก์จำนวน 5 
ครั้ง เปน็เงิน 5,600 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
(14x110x2=3,080 บาท 
-ค่าอาหารว่าง(14x30x6=2,520 
บาท 
(ไตรมาส 2 ค่าอาหารกลางวัน 
และอาหารว่าง 1 วันค่าอาหารว่าง 
3 ครั้ง 
ไตรมาส 3 ค่าอาหารว่าง 2  ครั้ง 
ไตรมาส 4  ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง 1 วัน 
ค่าอาหารว่าง 1 ครั้ง) 

3,640 1,960 5,600

2. ประชุมคณะอนุกรรมการ 
กตปน. 
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
72x110 =7,920 บาท 

7,920
  

  7,920
 

3. นิเทศพัฒนาโดยใช้พืน้ทีเ่ป็น
ฐาน เป็นเงิน 32,400 บาท 
2.1ค่าเบ้ียเลี้ยงคณะอนุกรรมการ 
กตปน.จำนวน 72  คน 
-ค่าเบ้ียเลี้ยง วันละ 120 บาท
จำนวน 3X120x54=19,440 บาท 
-ค่าเบ้ียเลี้ยง  วันละ 240 บาท
จำนวน 3X240x18=12,960 บาท 

21,600 10,800  32,400

-ค่าถ่ายเอกสาร=2,980 บาท 2,980  2,980
รวม 36,140 12,760 48,900

 
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “ยกระดับคณุภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรัชกร เรือนต๊ิบ  กลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน  การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมายคนไทยคนดีคนเก่งมีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

              การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  การจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานมี

กระบวนการขับเคลื่อนที่สำคัญอยู่ 3 ประการคือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และ
กระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลจัดการศึกษาที่จะส่งผลให้ผู ้เรียน ได้เรียนรู้อย่างบรรลุผลตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา
เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหน่ึงที่ช่วยเหลือ แนะนำ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนให้มีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จึงกำหนดให้การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษาเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ
อย่างหน่ึงในการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหม้ีประสิทธิภาพ   

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 เป้าหมายที่  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มทีักษะการ

เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพ

นั้น คุณภาพของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการพัฒนาโดยมุ่งหวังและเชื่อมั่นว่าคุณภาพผู้เรียนจะ
เกิดขึ้นได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยกระบวนการสู่ความสำเร็จ
นั้นต้องมีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียนอันเป็นหลักประกันว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ได้สร้างความเชื่อมั่นให้ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า  ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
หลักสูตร มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังน้ันการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะต้องมีกระบวนการสู่ความสำเร็จ
ในการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศ
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การศึกษา  ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให้
ประสบผลสำเร็จ ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้
กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ อีกทั้งยังเป็น
ส่วนสำคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้
เกิดคุณภาพนั้น คุณภาพของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการพัฒนาโดยมุ่งหวังและเชื่อมั่นว่าคุณภาพ
ผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยกระบวนการสู่
ความสำเร็จนั้นต้องมีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียนอันเป็นหลักประกันว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาได้สร้างความเชื ่อมั ่นให้ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า  ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะที ่จำเป็นในศตวรรษที ่ 21  ดังนั ้นการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนจะต้องมี
กระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการ
สอน และกระบวนการนิเทศการศึกษาซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ 
ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบผลสำเร็จ ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่
ช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
ประเทศ อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  การศึกษา  
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป  
   1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   2.ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรพัยากร  เพ่ิมความคล่องตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมภิบาล 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   ประเด็นปฏิรูป  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต แต่ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ของคนไทยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ดังจะเห็นได้จากการผลการประเมินในโครงการประเมินผล
นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ของประเทศไทย อยู่ในระดับต่ำกว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียง
กัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการขาดปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ทั่วถึง
โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ชาติจึงมุ่งเน้นในการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการ
เรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และทันสมัย การรับรู้ข้อมูล การใช้ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพต้องใช้วิจารณญาณ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องมี
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดคำนวณ เป็นต้น เพื่อให้อยู่ในโลกการแข่งขันได้อย่าง
ปลอดภัยและมีความสุข  นอกจากนี้ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชนควรมีคือ ทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมหรือ 3R และ 4C ซึ ่งประกอบด้วย 3R ได้แก่ การอ่าน(Reading)  การเขียน (Writing)  และ
คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) 
การคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  และ การร่วมมือ (Collaboration)  ดังนั ้น การเพิ ่มศักยภาพของครูผู ้สอน
คณิตศาสตร์ให้สามารถจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 จะ
เป็นการขับเคลื่อนให้และพัฒนาผู้เรียนมีความพร้อมในการใช้ชีวิตและเป็นประชากรที่มีคุณภาพ 

2.3  วัตถุประสงค ์
2.2.1  เพ่ือเตรียมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ใหสู้งขึ้น  
2.2.2  เพ่ือพัฒนาครูแกนนำคณิตศาสตร์ให้สามารถนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
2.2.3  เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 
2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต(Output) 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  

2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)       
(1)  คลังแบบทดสอบคณิตศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3, 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
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(2)  ครูผู้เข้าร่วมอบรมมีผลงานการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะและสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21  

   2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
2.4.1  คลังแบบทดสอบคณิตศาสตร์ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ,6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่มีคุณภาพอย่างน้อยระดับช้ันละ 5 ชุด 
2.4.2  ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรมที่มคีวามรู ้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 
2.4.3 จำนวนผลงานของครูผู้ร่วมการอบรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรยีนให้มี

ทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 
2.4.4  ร้อยละครูที่เข้ารับการอบรมที่มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21  
2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

2.5.1  ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะและเทคนิคที่กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม เทคนิคการต้ัง
คำถามท่ีมีคุณภาพ และทักษะการให้ feedback เพ่ือช่วยเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิในการเรียน
และใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 

2.5.3  มีกลุม่เครือข่ายชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ ของครผูู้เข้ารบัการอบรมเสนอโครงการ
เกี่ยวกับจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร ์ในศตวรรษที ่21 

   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
  คณะครูและนกัเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ      ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 2564)  
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  23,000 บาท  งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
กิจกรรมที่ 1 
ประชุมจัดทำเคร่ืองมือเพ่ือยกระดับ
ผลการทดสอบคณิตศาสตร์ 
1)  ค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุมและ 
    ศึกษานิเทศก์   
    44 x 30 =1,320 บาท 
2)  ค่าถ่ายเอกสาร 1,000บาท 

- - 2,320 - 2,320
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แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
รวม 2,320 บาท 
กิจกรรมที่ 2  
ประชุมเครือข่ายวิชาชีพครูแกนนำ
คณิตศาสตร์ สพป.น่าน เขต 2 
- ค่าอาหาร ผู ้ร ่วมประชุมและ

ศึกษานิเทศก์ 
   11 x 110 x 2 วัน = 2,420  บาท 

- - 2,420 - 2,420

กิจกรรมที่ 3 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21  
1) ค่าหารผู้เข้าร่วมประชุม/
ศึกษานิเทศก์ 
    53 x 110 x 2 = 11,660 บาท 
2) ค่าวัสดุ  3,600 บาท 
3) ค่าสมนาคณุวิทยากร 
   5 ช่ัวโมง x 600 = 3,000 บาท   
รวม   18,260  บาท 

- - - 18,260 18,260

รวม - - 4,740 18,260 23,000
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “ยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเปน็พเิศษ” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวลภัสรดา โลราช  กลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (วัยเรียน/วัยรุ่น) 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกระบวนการ

ขับเคลื่อนที่สำคัญอยู่ 3 ประการคือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลจัดการศึกษาที่จะส่งผลให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญ
อย่างหนึ่งที่ช่วยเหลือ แนะนำ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้การ
จัดการเรียนการสอนให้มีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 2 จึงกำหนดให้การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือสถานศึกษาเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12)การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มี
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพ
นั้น คุณภาพของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการพัฒนาโดยมุ่งหวังและเชื่อมั่นว่าคุณภาพผู้เรียนจะ
เกิดขึ้นได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยกระบวนการสู่ความสำเร็จ
นั้นต้องมีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียนอันเป็นหลักประกันว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ได้สร้างความเชื่อมั่นให้ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า  ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
หลักสูตร มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังน้ันการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะต้องมีกระบวนการสู่ความสำเร็จ
ในการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศ
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การศึกษา  ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนางานให้
ประสบผลสำเร็จ ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้
กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ อีกทั้งยัง
เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 1. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาคุณภาพ
ศึกษาในเกิดคุณภาพนั้น คุณภาพของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการพัฒนาโดยมุ่งหวังและเชื่อมั่นว่า
คุณภาพผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการ
เรียนรู ้และตัวชี ้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดย
กระบวนการสู่ความสำเร็จนั้นต้องมีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียนอันเป็นหลักประกันว่าผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้สร้างความเชื่อมั่นให้ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า  ผู้เรียนจะต้องมี
คุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  ดังน้ันการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะต้อง
มีกระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน 
และกระบวนการนิเทศการศึกษาซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ ชี้แนะ
และพัฒนางานให้ประสบผลสำเร็จ ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่
ช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป 1. ยกระดับคณุภาพของการจัดการศึกษา 
       2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  ประเด็นการปฏิรูป การจัดการศึกษาสำหรบับุคคลพิการ บุคคลที่มคีวามสามารถพิเศษ และ
บุคคลที่มคีวามต้องการดูแลพิเศษ 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่
แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนใน
การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิการทุก
ประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องเช่ือมโยงกับพระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ในมาตรา 5 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับ
โอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

การจัดการเรียนรวมจึงถือได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาเพื่อสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการ เป็นการจัดการศึกษาให้นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนได้รับสิทธิ
และโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัด
การศึกษาเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องเพ่ือเป็นการประกันโอกาสและความเสมอภาคในการ
ได้รับการศึกษาโดยมีหน้าที่หลัก ได้แก่ คัดกรอง และให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือส่งต่อแพทย์เพ่ือวินิจฉัย
นักเรียนที่มีแนวโน้มมีความบกพร่อง จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จัดทำ/จัดหา พัฒนาสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ เทคนิควิธีการในการพัฒนานักเรียน จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ติดตามความก้าวหน้า/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล และดำเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพภายในอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ประสาน
เครือข่ายเพื ่อให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี
ผู ้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างชัดเจนและมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดการเรียนรวมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพร่วมกับสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน
จัดการเรียนรวมให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน
ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรวม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา/ขยายผลให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กำหนด สนับสนุนให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม คัดกรอง ส่งต่อนักเรียนที่มีแนวโน้มมีความบกพร่องให้แพทย์วินิจฉัยเพื่อจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีการที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็นพิเศษเป็นรายบุคคล จัดบุคลากรสนับสนุนในโรงเรียนที่มีนักเรียน
พิการ ให้ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อจำกัดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานการ
จัดการเรียนรวมให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายจากต้นสังกัดสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดเป็น
รูปธรรม นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการเรียน
รวมต่อต้นสังกัด โดยกลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา 9 ประเภท  
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงยังคงเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม การพัฒนาครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การ
จัดระบบการคัดกรองและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวมเพื่อสามารถให้บริการ
นักเรียนพิการที่เข้าเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการสนับสนุนบุคลากรให้แก่สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม 
เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เป็นรูปธรรม โดยน้อมนำแนว
พระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจน
การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เป็นกรอบแนวทางสำหรับหน่วยงาน
ในสังกัดอันจะทำให้ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 มีบทบาทหน้าที่หนึ่งในการกำหนด
นโยบายการจัดการศึกษาเรียนรวมให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด จัดการศึกษาครอบคลุมนักเรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกเขตบริการที่สามารถเรียนได้ ให้เข้าเรียนในสถานศึกษา สร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสถานศึกษาในสังกัดให้เข้าใจ ถึงนโยบายของสำนักงานเขต
พื้นที่ด้านการจัดการเรียนรวม จัดให้มีการดำเนินการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษในระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรวม
สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับเขตพื้นที่ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม นิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่จัดการเรียนรวม และจากข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาพบว่า มีนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
เรียนรวม ทั้งหมด จำนวน 2,721 คน และ มีโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษเรียนรวม จำนวน 123 โรงเรียน (ข้อมูลสารสนเทศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 10 
กรกฎาคม 2563) ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จึงจัดทำโครงการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และโรงเรียนเรียนรวม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการศึกษาและบริการ
นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่เข้าเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 
   2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือให้โรงเรียนสามารถดำเนินงานและบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวม 
  2.2.2 เพื่อให้นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยได้รับบริการสื่อ สิ่งอำนวยความ
สะดวกเพ่ือเข้าถึงบริการทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการดำรงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้  
  2.2.3 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ครูสามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
และการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) นำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning) และมีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice)  
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  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต(Output) 

   1) โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
เรียนรวม ทุกโรงเรียน จำนวน 123 โรงเรียน  
   2) ครูจำนวน 123 คน ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) และการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) นำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Active Learning) ได้ 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)       
                  โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เรียน
รวม สามารถนำแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

   2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
                  2.4.1 จำนวนโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
เรียนรวม ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุมช้ีแจงแนวทางทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
                  2.4.2 นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยได้รับบริการ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือ
เข้าถึงบริการทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการดำรงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 
  2.4.3 ครูที่จัดการเรียนการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียน
รวมสามารถเขยีนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) นำมาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ (Active Learning) และที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
   2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เรียนรวมทกุ
โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม และมีความเข้มแขง็ในการจัดการศึกษา 
  2.5.2 นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนมสีิทธิ โอกาส และความเสมอภาคในการ
เข้ารับการศึกษาร่วมกับนักเรียนทั่วไปและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  2.5.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัด
การศึกษาสำหรับนักเรียนที่มคีวามต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวมได้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

  2.6.1 โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เรียนรวมทกุ
โรงเรียน 
  2.6.2 นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคนที่เข้าศกึษาในโรงเรียนในสังกัด 

  2.6.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
เรียนรวมทุกโรงเรียน 



149 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 16,500 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือ
จ ัดทำแนวทางการจ ัดการศ ึกษา
สำหรับนักเรียนที ่ม ีความต้องการ
จำเป็นพิเศษเรียนรวม (ครูในโรงเรียน
ต้นแบบ จำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียน
ละ  1  คน  ร ่ วมก ับศ ึ กษาน ิ เ ทศ
ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 
3 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน) 
- ค่าอาหารและอาหารว่างในการ
ประชุมของคณะทำงาน 1 วันจำนวน 
10 คน คนละ 110 บาท รวมทั้งสิ้น 
1,100 บาท 

1,100  1,100

ก ิจกรรมท ี ่ 2 ประช ุมช ี ้แจงแนว
ทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียน
รวม ให้กับโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียน
ในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียนพิการเรียนรวม จำนวน 123 
โรงเร ียน โรงเร ียนละ 1 คน และ
คณะทำงานจำนวน 3 คน รวม 126 
คน) 
1) ค่าอาหารและอาหารว่าง 1 วัน 
จำนวน 126 คน คนละ 110 บาท  
รวมทั้งสิ้น 13,860 บาท 

15,400  15,400
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แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
2) ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
ประชุม 126 ชุด ชุดละ 12.23 บาท 
รวมทั้งสิ้น 1,540 บาท 
กิจกรรมที ่ 3 นิเทศ ติดตาม การ
ดำเน ินการจ ัดการศ ึกษาสำหรับ
นักเร ียนที ่ม ีความต้องการจำเป็น
พิเศษเรียนรวม ในลักษณะออนไลน์ 

 

กิจกรรมที่ 4 สรุปผลและรายงานผล
การดำเนินงาน 

 

รวม 16,500  16,500
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกาญจนา  ศรีเตชะ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง               

ในศตวรรษในท่ี 21 
 - การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม ่ 

          (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
การปฐมน ิ เทศคร ูบรรจ ุ ใหม ่ เป ็นก ิจกรรมสำค ัญที่จะพ ัฒนาให ้คร ูผ ู ้ ช ่ วยเกิด

ความคุ้นเคย เข้าใจสภาพการทำงานในระบบราชการด้านต่าง ๆ สามารถปรับตัวได้อย่างถูกต้อง เป็นการสร้าง
เสริมประสบการณ์ กระบวนการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและจิตสำนึก “ความเป็นครู” ทำให้
เกิดการพัฒนาการรอบด้าน ตลอดจนการปรับตัวและสร้างมนุษยสัมพันธ์ที ่ดีต่อเพื ่อนร่วมงาน  อันเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการทำงาน  สำหรับเป็นแนวทางนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตราชการอย่างมีคุณค่าและมี
ประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความคุ้นเคยต่อเพื่อนร่วมงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อ
ประสานงาน  และการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้มากย่ิงขึ้น 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะทีจ่ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่เป็นกิจกรรมที่
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาทักษะให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสู่
ศตวรรษที่ 21 โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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 เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะทีจ่ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่เป็นกิจกรรมที่
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาทักษะให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสู่
ศตวรรษที่ 21 โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  
  ประเด็นปฏิรูป การผลิตครแูละการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
ของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
   - ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมในการพัฒนาแต่ละกลุ่ม โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล เสี ่ยงภัย ยากลําบาก และ
ทุรกันดารให้ได้รับความสะดวกในการพัฒนา 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
         การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่เป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ครูผู้ช่วย
ที่เข้ามาใหม่ เกิดความคุ้นเคย เข้าใจสภาพการทำงานในระบบราชการในด้านต่าง ๆ ช่วยให้ครูผู้ช่วยสามารถ
ปรับตัวได้ถูกต้อง มีความรู ้เรื ่องงานที ่จะรับผิดชอบ ได้รับทราบบทบาทหน้าที ่ของตนเอง ตลอดจนวิธี
ปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบ กฎหมายของทางราชการ   เพื่อให้เกิดความเข้าใจนโยบายของระบบ
ราชการและเงื่อนไขต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ กระบวนการทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ และจิตสำนึก “ความเป็นครู” และเป็นการพัฒนาการรอบด้าน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานต่างๆ ของข้าราชการครูที่จะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติ และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ตลอดจนการปรับตัวและสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน  อันเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ รวมทั้ง ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์
ในการทำงาน  ตลอดจนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนำไปปรับใช้ในการ
ดำเนินชีว ิตราชการอย่างมีค ุณค่า และมีประโยชน์ต ่อสังคม  อย่างมีประสิทธิภาพ  ตั ้งแต่เร ิ ่มต้น
ปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างความคุ้นเคยต่อเพื่อนร่วมงานซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน  และการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ย่ิงขึ้นต่อไป  
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2.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่อไปน้ี 
2.2.1 วินัย คณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

 - วินัย และการรักษาวินัย 
         - คณุธรรม จริยธรรม 
            - จรรยาบรรณวิชาชีพ 
         - การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
          - จิตวิญญาณความเป็นครู 
          - จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู 

2.2.2 การจัดการเรียนการสอน 
            - ทักษะการเรยีนรู้ ศตวรรษที่ 21 
       - การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดผลการเรียนรู ้
             - การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ (Active learning) และ
ส่งเสริมกระบวนการคิด 
        - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และส่งเสริมกระบวนการคิด 
         - การเลือก หรอืสร้าง หรือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
         - การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
     2.2.3 การบริหารจัดการช้ันเรียน 

         - การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
             - ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
        - การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่
ดีงาม 
             - การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษา และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) 
         - การทำงานเป็นทีม 
           - งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา 
         - การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
      2.2.4 ทักษะการใช้ภาษา และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

         - ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
         - ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน 
        - ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการสื่อสาร 
      2.2.5 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  (The development   of English for 
communication) 
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       2.2.6 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
         - การแต่งกาย 
          - มารยาททางสังคม 
        2.2.7 การวางแผนขั้นพ้ืนฐานทางการเงิน 
        - การแลกเปลีย่นเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างไร ไม่ให้มีหน้ี 

 2.2.8 การพัฒนา Soft Skill  เพ่ือการทำงาน 
       2.2.9 แรงบันดาลใจสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 

    2.3  เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
    ครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ที่บรรจุ ต้ังแต่วันที่  
13 กุมภาพันธ์  2563 - 30 สิงหาคม  2564    จำนวน  70  คน 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
   ครูผู้ช่วยที่ผ่านการปฐมนิเทศได้รับการพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียน ทักษะการใช้ภาษา และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy)   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  (The development of English for 
communication) การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางแผนขั้นพ้ืนฐานทางการเงิน การพัฒนา Soft Skill เพ่ือการ
ทำงานและแรงบันดาลใจสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู          
       2.4  ตัววัดความสำเร็จ (KPIs) 
         2.4.1  ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ ได้รับการปฐมนิเทศ  โดยผ่านการพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน ทักษะ การใช้ภาษา 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  (The development 
of English for communication) การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางแผนขั้นพื้นฐาน ทางการเงิน การพัฒนา  
Soft Skill เพื่อการทำงานและแรงบันดาลใจสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูเพื่อใช้  เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ  ให้ไปตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
       2.4.2 ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่  มรีายงานสรุปผลการอบรม หรือรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
อย่างน้อยคนละ 1 เลม่  
   2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     2.5.1 ครูผู้ช่วยที่ผ่านการปฐมนิเทศมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วินัยคุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณ วิชาชีพครู 
     2.5.2 ครูผู้ช่วยที่ผ่านการปฐมนิเทศมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การจัดการเรียนการสอน 
     2.5.3 ครูผู้ช่วยที่ผ่านการปฐมนิเทศมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การบริหารจัดการช้ันเรียน 
     2.5.4 ครูผู้ช่วยที่ผ่านการปฐมนิเทศมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทักษะการใช้ภาษา และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
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   2.5.5 ครูผู้ช่วยที่ผ่านการปฐมนิเทศมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  (The development   of English for communication)  
    2.5.6 ครูผู้ช่วยที่ผ่านการปฐมนิเทศมีบุคลิกภาพดี  แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู   
มีมารยาททางสังคม 
    2.5.7 ครูผู้ช่วยที่ผ่านการปฐมนิเทศมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนข้ันพ้ืนฐานทาง
การเงินสามารถบริหารจัดการเรื่องรายได้ของตนเองได้อย่างเหมาะสม  
    2.5.8 ครูผู้ช่วยที่ผ่านการปฐมนิเทศมีการพัฒนาทักษะ Solf Skill  เพ่ือการทำงานอย่างมี
ความสุข 
    2.5.9 ครูผู้ช่วยที่ผ่านการปฐมนิเทศม ีแรงบันดาลใจสู่การพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์ 
    ครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ที่บรรจุ ต้ังแต่วันที่  
13 กุมภาพันธ์  2563 - 30 สิงหาคม  2564       
        2.7  ระยะเวลาดำเนนิโครงการ   1 กรกฎาคม 2564 – 30  สิงหาคม 2564  
        2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 8,000 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้าน
การจัดการเรียนรู ้ที ่สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21
เน้นการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค 
วิธีการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านทักษะ
คุณล ักษณะ ความสามารถ ตาม
บริบทของโรงเรียน 
1. แต่งต้ังคณะทำงาน 
2. ประชุมคณะทำงาน 
3. ดำเนินงานตามโครงการ 
   1) ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องด่ืม    
   2)  ค่าตอบแทนวิทยากร  

800

7,200

800

7,200
รวม 8,000  8,000

หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “เจ้าหนา้ที่ธรุการมือโปรที่องค์กรต้องการ” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกาญจนา  ศรีเตชะ  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคณุธรรม จริยธรรม มี
จิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 

                      (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้ดำเนินโครงการคืนครูให้นักเรียน โดยจ้าง บุคลากรทางการศึกษาอื่นมาปฏิบัติงานแทนครู เพื่อที่ครู
จะได้ปฏิบัติหน้าที่หลัก ด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนา คุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ  ซึ่งบุคลากรท่ี
เข้ามามีบทบาทในหน้าที่ดังกล่าว คือ “ธุรการโรงเรียน”  ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 2 ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ธุรการในสังกัด  จึงได้จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการเพ่ือให้มีความรู้  ในขอบข่ายสาระเก่ียวกับความรู้พ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ ได้แก่ งานสารบรรณ งานข้อมูลสารสนเทศ งานพัสดุ  การรักษาระเบียบวินัย เพ่ือป้องกันกระทำผิดวินัย 
งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่
ประชาชน    หรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามภารกิจ  และบทบาทหน้าที่และเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ  เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ส่งผลให้
การปฏิบัติหน้าที่   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จึงได้
จัดทำ “โครงการเจ้าหน้าที่ธุรการมือโปรที่องค์กรต้องการ” ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาคนให้
เป็นคนดี  คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีความเหมาะสมกับยุคสมัยทีม่ีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีประสิทธิภาพในการ
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ทำงานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากร ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มี
ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 เสริมสรา้งความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ทำให้บุคคลากร
ได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในการทำงานอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อ
ประชาชนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เน้นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสังกัดเพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับผู้ใช้บริการ 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรยีนรู้โดยรวมของ
ประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 
    เป้าหมายรวม -  คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความ
ต้องการผ่านการจัดการศึกษา เพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทาง   
ต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นคนไทยที่มศีักยภาพ ทักษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบ
มาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
    ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินโครงการคืนครูให้นักเรียน  

โดยจ้าง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมาปฏิบัติงานแทนครู เพ่ือที่ครูจะได้ปฏิบัติหน้าที่หลัก ด้านการจัดการเรียนรู้
และพัฒนา คุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ  ซึ่งบุคลากรที่เข้ามามีบทบาทในหน้าที่ดังกล่าว คือ “ธุรการ
โรงเรียน”  ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนางาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ธุรการในสังกัด  จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อให้มี
ความรู้  ในขอบข่ายสาระเกี่ยวกับความรู ้พื ้นฐานในการประกอบอาชีพ ได้แก่ งานสารบรรณ งานข้อมูล
สารสนเทศ งานพัสดุ  การรักษาระเบียบวินัย เพื่อป้องกันกระทำผิดวินัย งานประสานงาน การติดต่อสื่อสาร
กับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชน    หรือผู้มาขอรับบริการ หรือ
ติดต่อราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามภารกิจ  และบทบาทหน้าที่และ
เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ  เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่   เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  จึงได้จัดทำ “โครงการเจ้าหน้าที่ธุรการ
มือโปรที่องค์กรต้องการ” ขึ้น 
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2.2 วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของธุรการให้ มีความรู้เก่ียวกับกฎ 

ระเบียบ    ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน นำไปเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาองค์กร พัฒนาตน 
  2.2.2 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาระเบียบวินัย เพ่ือป้องกันกระทำผิดวินัย

3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ธุรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน มีจิตบริการ เสริมสร้างวุฒิภาวะ สู่การทำงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต(Output) 
   เจ้าหน้าที่ธุรการทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ได้รับ

การพัฒนาให้มคีวามรู้ ความสามารถ และทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นธุรการมืออาชีพ 
   2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)       
                เจ้าหน้าที่ ธุรการในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ได้รับการ

พัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันยุคใหม่ศตวรรษที่ 21 สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความสุขในการทำงาน 
   2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
                 เจ้าหน้าที่ธุรการในสังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ทุกคนได้รับ

การพัฒนาให้มคีวามรู้ ความสามารถ และทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
   2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

  2.5.1 .เจ้าหน้าที่ธุรการในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ทุกคน
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  2.5.2 เจ้าหน้าที่ธุรการในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ได้รับ
การพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันยุคใหม่ศตวรรษที่ 21 สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมคีวามสุขในการทำงาน 
   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

  2.6.1 .เจ้าหน้าที่ธุรการในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ทุกคน 
  2.6.2  ผู้บริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

และผู้ปกครอง  ข้าราชการบำนาญทุกคน 
  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  เมษายน -  มิถนุายน 2564 
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    2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 8,000 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1.ขออนุมัติโครงการ _________  
2. พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา 
หล ักส ูตรการพ ัฒนาตนเองและ
ทีมงาน 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าวิทยากร  

_________

800
7,200

 

800
7,200

3. สรุป  รายงานผลการดำเนินงาน _________
รวม 8,000  8,000

หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “ส่งเสริมความเปน็เลิศในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของเครือขา่ยกลุ่มโรงเรียน” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผดิชอบเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน 

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มคีุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลกิโฉม 
           - การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทกุประเภท 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการเรียนรู้ โดยมีแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทุกระดับ เกิดทักษะการ
คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้เด็กไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคณุภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

 เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญาและคณุธรรมจริยธรรม เป็นผู้ทีม่ีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ

ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา และทักษะที่จำเป็นตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเน่ือง 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
   -  การปรับหลกัสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรทีเ่ป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทาง
การจัด การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
  3. มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีสัมฤทธ์ิผล และมแีนวทาง
ในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  4. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความ
รับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบาย ด้านการพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ โดยมีแนวทาง
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที ่ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั ้งในและนอกห้องเรียน โดยได้กำหนดเป้าหมายให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และมาตรการในการเร่งรัดและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ทุกวิชา ต้องสูงขึ้นร้อยละ 20 และใน
วิชาพื้นฐานให้สูงขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวให้บรรลุตามเป้าหมาย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จึงกำหนดให้เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำ
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โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน NT ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้เพ่ิมสูงขึ้น  
  กลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน 2 โดยศึกษานิเทศก์ร่วมกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 2 ผู้รับผิดชอบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน จำนวน 16 กลุ่มโรงเรียน  เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
โดยมีเป้าหมายพัฒนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

     2.2 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  NT ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้
เพิ่มสูงขึ้น 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1  เชิงผลผลิต(Output) 
1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน จำนวน 16 กลุ่ม มีผลการ

ทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
2) ครูผู้สอนในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้ทุกคน  
   2.3.2  เชิงผลลัพธ์(Outcome)       

เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน สามารถจัดการเรียนการสอนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น ครูสามารถวิเคราะห์หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ PLC โดยความร่วมมือของ
ครู ผู้บริหารและนักเรียน อย่างย่ังยืนและมีคุณภาพ 

   2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในแต่

ละกลุ่มสาระมีจำนวนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละด้านมีคะแนนเฉลี่ย ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50  
3. คณะครู ผู้บริหาร สามารถวิเคราะห์ แนวทางแก้ปัญหาการยกระดับคุณภาพการเรียนการ

สอนและยกระดับผลสัมฤทธ์ิร่วมกันผ่าน PLC  
4. นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ 

คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



163 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

   2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนในเครือข่ายแต่ละกลุ่มมีคุณภาพการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูผู้สอน
ทุกคนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนได้เรียนรู้ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิด
สร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

            นักเรียนทุกคนในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน 
  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  

กิจกรรม ระยะเวลา : ไตรมาส ผู้ควบคุม
ต.ค.63 -
ธ.ค.63 

ม.ค.63 –
มี.ค. 64 

เม.ย.64 -
มิ.ย.64 

ก.ค.64 - 
ก.ย.64 

1. สร้างนวัตกรรม เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการยกระดับ
ผลสมัฤทธ์ิ 

 
 
 

 ศึกษานิเทศก์และ
รอง ผอ.สพป.น่าน 

เขต 2 
2. จัดกิจกรรมการสร้างและใช้
นวัตกรรม ในค่ายวิชาการ เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน O-NETป.6 และ NT ป.3 

 
  

 

ศึกษานิเทศก์และ
รอง ผอ.สพป.น่าน 

เขต 2 
 

 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  480,000  บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้
สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

กิจกรรมที่ 1 
1. สร้างนวัตกรรม เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการยกระดับ
ผลสมัฤทธ์ิ 

 

    1.1 จัดทำเอกสาร / แบบฝึก / เครื่องมือ (กลุ่ม
เฉลิมพระเกียรติ,สองแคว , เฟือยลุง , ผาทอง , พญา
เหนือ ,ภูเกลือใต้ ,เปือพระธาตุพระพุทธบาท ,งอบ
ปอน ,ยมจอมพระ ,ทักษิณ, ริมป่าคา ,ปัว 3 และปัว 
4)  

390,000  390,000
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

    1.2 จัดทำเอกสาร Leap up O-NET กลุ่มเชียง
กลางเชียงคานพญาแก้ว 

30,000  30,000

กิจกรรมที่ 2 
2 ค่ายวิชาการ เพ่ือยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
O-NET ป.6 และ NT ป.3 

 

  2.1 ค่าอาหารและค่าอาหารว่างครูและนักเรียน
(กลุ่มปัว1 และ ปัว 2,) 

60,000  60,000

รวม 480,000  480,000
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “สรา้งโอกาสทางการศึกษา สรา้งความก้าวหน้าทางอาชพี” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวรักษ์ศิริ     จิตอารี กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
           (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคณุภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
             (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลกิโฉม 
                   - การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างความก้าวหน้าทางอาชีพ สำหรับผู ้ เร ียน 

ในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นการพัฒนาส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียนใน
ด้าน ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) การมีอิสระในด้านความคิด ชอบทำในสิ่ง
ต่าง ๆ ด้วยตนเองติดตามในสิ่งที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งในโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่จะสามารถตอบ
โจทย์ยุทธศาสตร์ชาติในด้านยุทธศาสตร์การสอนของครูที่เน้นการเปิดโอกาสให้เลือกศึกษาในสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ
เป็นพิเศษ มีการวางแผนชีวิต การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และจากแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (พศ.
2563-2565) มีวิสัยทัศน์ “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้–ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั ่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ” และกำหนด
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการเพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลกที่สมบูรณ์ 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มทีกัษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและตลอดชีวิต     

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  การสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างความก้าวหน้าทางอาชีพ เป็นโครงการที่อยู่ใน

คุณลักษณะทีจ่ำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที ่21 ที่ทกุคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 
และทักษะทีม่คีวามสำคัญในยุคปัจจุบันคือ (C 7) ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ (Career & learning skills) จะ
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เป็นการเรียนรู้ที่จะปรับตัวได้อย่างดีในสภาวะการเปลี่ยนแปลง หรือมีภัยคุกคามได้อย่างชาญฉลาดถือเป็นเรื่อง
สําคัญในการดํารงชีวิตที่มีทักษะชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21   

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (12.1)..ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของแผนย่อย 
           คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ 

ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ   

     โครงการ การสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างความก้าวหน้าทางอาชีพ 
 จัดการพัฒนาผู้เรียนให้สอดรับกับคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะอาชีพและ
การเรียนรู้ (Career & learning skills)  ในด้านการคิดสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองการดํารงชีวิตเฉพาะ
บริบท สภาพแวดล้อมที่ต่างกันนําไปสู่การเผยแพร่เทคนิควิธีการใช้และพัฒนาทักษะใช้เกิดเป็นกลยุทธ์การขาย
เกิดผู้ประกอบการในงานอาชีพต่าง ๆ ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้แนวทางผู้เรียนในเรื่องการศึกษาต่อ
ด้านอาชีพ หรือการพัฒนาทักษะอาชีพที่มีความจำเป็นต่อผู้เรียนผู้เรียนในอนาคตกับผู้เรียนเพื่อสามารถ
นำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป  
    1.ยกระดับของการจัดการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
    2. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ   
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  
     การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา ซึ่งจะส่งผลใหผู้้เรียนได้รับการศึกษา ได้รับโอกาสท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล มีทกัษะจำเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้ อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 วรรคสาม 

บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที ่กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ และได้
มาตรฐานสากล กอปรกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เกี่ยวกับการปฏิรูป
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กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ซึ่งจะมีการพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัยโดยกำหนด
ระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับ ความต้องการ
พัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย  

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 มีจำนวนนักเรียนที่เรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 471 คน แยกเป็น นักเรียนชาย 216 คน นักเรียนหญิง 255 คน นักเรียนที่ศึกษาต่อใน
ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 276 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 94 คน นักเรียนหญิง 182 คน ศึกษาต่อในระดับ
อาชีวศึกษาของรัฐบาล จำนวน 155 คน นักเรียนชาย 98 คน นักเรียนหญิง 57 คน ศึกษาต่อในภาคเอกชน 12 คน 
นักเรียนชาย 3 คน นักเรียนหญิง 9 คน และศึกษาในสถาบันอื่น ๆ จำนวน 23 คน นักเรียนชาย 14 คน นักเรียน
หญิง 9 คน ไม่ศึกษาต่อจำนวน 5 คน นักชาย 4 คน นักเรียนหญิง 1 คน นักเรียนที่ไม่สามารถศึกษาต่อจำนวน 5 
คน เป็นกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและจำนวนนักเรียน 23 คนเรียนสถาบันอื่น ๆ เป็นการ
เรียนต่อด้านอาชีพอิสระระยะสั้นเพื่อไปประกอบอาชีพหรือหางานทำ ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้สาเหตุมาจากฐานะทางบ้าน
ยากจน ผู้ปกครองไม่สามารถส่งให้เรียนในระดับที่สงูขึ้นได้  จึงส่งผลต่อการตัดสินใจในด้านการวางอนาคตของตนเองไม่
สามารถทำตามความต้องการของตนเองได้ทำให้นักเรียนกลุ่มน้ีในแต่ละปีได้ไหลเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไร้
ฝีมือ”เป็นจำนวนมาก  

  “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างความก้าวหน้าทางอาชีพ” จะเป็นโครงการที่ตอบโจทย์
ปัญหาของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว ในโครงการที่เน้นกิจกรรมสร้างทางเลือกด้านการศึกษาต่อ และกิจกรรมด้านอาชีพที่
เป็นอาชีพในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน มีการบูรณาการช่วยเหลือเพิ่มทักษะด้านอาชีพ หรือสถานศึกษาด้านอาชีพ
ให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวหลังจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว จะช่วยให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ 
“แรงงานมีฝีมือ” อันจะทำให้มีรายได้ค่าจ้างที่สูงขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างมีความสุข 
  2.2 วัตถุประสงค ์

  2.2.1 เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกให้กับนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับในการเรียน
ต่อในระดับที่สูงขึ้น  

  2.2.2. เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่มีความจำเป็นให้กับนักเรยีนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2   
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต(Output) 
          นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 
   2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)       

                      โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 
   2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
                 2.4.1 จำนวนนักเรียนที่เรียนต่อในปีการศึกษา 2563  
                 2.4.2 จำนวนนักเรียนที่เรียนต่อสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2563 
     2.4.3. ความพึงพอใจของ สถานศึกษา นักเรียน ที่มีต่อโครงการ 
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   2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 สถานศกึษา ครูและนักเรียน มีข้อมลูด้านการศึกษาต่อสายอาชีพ ที่สามารถสะท้อน

คุณภาพของนักเรียนได้อย่างแท้จริงและสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดได้ตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียน   

  2.5.2  หน่วยงานต้นสังกัดมีมีข้อมูลด้านการศึกษาต่อสายอาชีพของผู้เรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย ในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งระบบได้อย่าง
เหมาะสม 
   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

  2.6.1 ครู (แนะแนว/ครูรับผดิชอบงานอาชีพ) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 
ผู้ปกครอง 

  2.6.2  ผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 36,650 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1. ประชุม/อบรมให้ความรู้
กิจกรรมที่ 1  เรื่อง การสร้างโอกาส
ทางการศึกษา 
-ครูแนะแนว/ครูรับผิดชอบงาน
อาชีพ จำนวน 1 คน ผอ.รร.1 คน 
นักเรียน รร.ละ 2 คน รวม 4 คน 
จำนวน 34 รร.รวม 136 คน 
วิทยากร 3 คน ศึกษานิเทศก์และ
นักวิชาการศึกษา 5 คน    
รวมทั้งสิ้น 144 คน 
- ค่าอาหารและอาหารว่าง 144 คน
X110 = 15,840บาท( อาหาร 60 
บาท อาหารว่าง 25X2 =50)    

15,840  15,840

กิจกรรมที่ 2. เรื่อง สรรสร้างงาน
อาชีพในศตวรรษที่ 21 

19,310  19,310
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แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
คร ูแนะแนว/คร ูร ับผ ิดชอบงาน
อาช ีพ  จำนวน  1 คน  น ักเร ียน  
รร.ละ 4 คน รวม 5 คน จำนวน 34 
รร.รวม 170 คน  วิทยากร 1 คน 
ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษา 
3 คน  รวมทั้งสิ้น 174 คน 
- ค่าอาหารและอาหารว่าง 174 คน
X110 = 19,310 บาท ( อาหาร 60 
บาท อาหารว่าง 25X2 =50)  
รวมทั้งสิ้น = 35,150 บาท 
ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1,500  1,500

รวม 36,650  36,650
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “พฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก Nan2 Quality Small School” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ  
               มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมลำ้ทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       (1) เป้าหมาย   สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน

ตลอดช่วงชีวิต 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต 
   - ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น 

   (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้

ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี ้วัดที่สำคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย
ของอาเซียนเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
4.0 เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

   เป้าหมาย  วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทกัษะในศตวรรษที่ 21 ครบถว้น 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจรยิธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรบัตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ จัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)  และสนับสนุนการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล Digital Technology มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคณภาพผ้เรียน 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเป็นการปฏิบัติงานสนองต่อนโยบาย

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ระบบการศึกษาเป็นระบบที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพควบคู่กันไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือต้องส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถดำเนินการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดและสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 
2579) ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยึดหลักและกรอบแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขรวมทั้งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มี
ความเข้มแข็งและมีดุลยภาพ ใน 4 ด้าน คือ 1. เป็นสังคมคุณภาพ 2. สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 3. 
สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นสำคัญของระบบการศึกษาและ
เรียนรู้ที่ต้องเร่งปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 4 ประการ เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 
2560 – 2579) สู่การปฏิบัติเป็นกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

 เป้าหมายของแผนย่อย  วัยเรียน/วัยรุ่น มคีวามรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมอืง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มคีวามสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเป็นการปฏิบัติงานสนองต่อนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้ระบบการศึกษาเป็นระบบที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพควบคู่กันไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือต้องส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถดำเนินการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดและสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 
2579) ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยึดหลักและกรอบแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขรวมทั้งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มี
ความเข้มแข็งและมีดุลยภาพ ใน 4 ด้าน คือ 1. เป็นสังคมคุณภาพ 2. สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 3. 
สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นสำคัญของระบบการศึกษาและ
เรียนรู้ที่ต้องเร่งปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 4 ประการ เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 
2560 – 2579) สู่การปฏิบัติเป็นกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
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 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป 1.ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา   3. ปรบัปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร  เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับ
ความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมภิบาล  
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  1. การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา                    
2. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
        เป้าหมายรวม 
    ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลาง         
ที่ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการได้
อย่างเพียงพอ 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล   
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 กำหนดให้บุคคลย่อมเสมอ
กันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่า
เทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือเหตุอื่นใดจะกระทำมิได้ และมาตรา 54 ได้กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็น
เวลาสิบสองปี ตั ้งแต่ก่อนวัยเร ียนจนจบการศึกษาภาคบังค ับอย่างมีค ุณภาพโดยไม่เก ็บค่าใช ้จ ่าย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ถือเป็นกรอบและแนวทางใน
การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ประกาศพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คน
ไทยมีความสุข อยู่ดี กินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม  
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 
2562 – 2565 โดยได้กำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงเรียนขนาดเล็กมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน” และกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่
มีคุณภาพ มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยุทธศาสตร์
ที่ 4 พัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม โดยได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และสภาพบริบทการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภารกิจเร่งด่วนในการปฏิบัติงานสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือ
ส่งเสริมให้ระบบการศึกษาเป็นระบบที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพควบคู่กันไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือต้อง
ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด
และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ยึดหลักและกรอบแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขรวมทั้งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพ ใน 4 ด้าน คือ 1. เป็นสังคม
คุณภาพ 2. สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 3. สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับการ
กำหนดประเด็นสำคัญของระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ต้องเร่งปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 4 ประการ เพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติเป็นกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 1. คุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้การผลิตและ
พัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถ 2. คุณภาพครูยุคใหม่ โดยพัฒนาระบบผลิต 
พัฒนาการใช้ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 3. คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนา
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ สำหรับ
การศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตและมีคุณภาพ 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่กระจายอำนาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา ให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม และมีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุน
การศึกษาและเรียนรู้ให้มากขึ้นและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ การ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็กแนวใหม่ ผู้นำต้องกล้าคิดนอกกรอบ เปลี่ยนแนวคิดใหม่ มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ มี
ความมุ่งมั่นในการทำงาน มีการทำงานเป็นทีม มีเครือข่ายในการทำงาน จัดการเรียนรู้แบบูรณาการร่วมกับ
ชุมชนหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่น อาจต้องใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพราะมีครูไม่ครบช้ัน หรืออาจจัดการ
การเรียนการสอนที่เช่ือมโยงกับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สามารถประสานสิบทิศร่วมกับ บ้าน วัด 
โรงเรียน จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการขับเคลื่อนในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างทางเลือก
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ในการบริหารจัดการศึกษาแนวใหม่ กล่าวโดยสรุป คือ 1) สร้างจุดเด่น 2) เน้นเครือข่าย 3) ใช้ ICT 4) มีแหล่ง
เรียนรู้ 5) บูรณาการ 6) ประสานสิบทิศ 7) คิดนอกกรอบ  
               การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 
2 ทีผ่่านมาน้ัน ได้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายและวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก Nan 2 
Quality Small School  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563   โดยได้มีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กกำหนดไว้ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะวางแผนพัฒนาเครือข่ายและนวัตกรรม ระยะที่ 2 
ระยะการดำเนินงานกิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก Nan 2 Quality Small 
School   และระยะที่ 3  ถอดบทเรียนและประกาศเกียรติคุณ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดให้มี
การดำเนินงานในระยะที่ 1 ระยะวางแผนพัฒนาเครือข่ายและนวัตกรรม เป็นการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยเน้นการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ใน 4 
วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ือจะได้เป็นจุดเริ่มต้นในการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กต่อไปในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ตามลำดับ  
 2.2  วัตถุประสงค ์
  2.2.1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก Nan2 Quality Small 
School 
                    2.2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก Nan2 Quality Small 
School 
   2.2.3 เพื ่อส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก Nan2 
Quality Small School 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต(Output) 

   1. บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพตาม
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก Nan2 Quality Small School  
                               2. มีชมรมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก Nan2 Quality Small School 
   3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก Nan2 Quality Small 
School ดีขึ้น 
  2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)       
     บุคลากร ผู้บรหิารโรงเรียน ครูและนักเรียน มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพตาม
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก Nan2 Quality Small School ในทิศทางเดียวกัน เน้นการสอน
คิด และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิที่ดี  
 2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
                       2.4.1.  บุคลากร ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพตาม
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก Nan2 Quality Small School 
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                       2.4.2 มีชมรมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก Nan2 Quality Small School 
    2.4.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก Nan2 Quality Small 
School ดีขึ้น 
     2.5  ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก Nan2 Quality Small School ที่เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กให้
มีคุณภาพ  
             2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

       2.6.1 นักเรียน 
   2.6.2 คร ู
              2.6.3 ผู้บริหาร 

            2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
              2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที ่ดำเนินการ 35,000 บาท งบดำเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
1.  ประช ุมวางแผนและพัฒนา
นว ั ตกรรมร ูปแบบการพ ัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก Nan2 
Quality Small School  
100*30 คน  

5,000  5,000

2. อบรมขยายผลการดำเนินการ
ตามนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก Nan2 
Quality Small School 
ผู้บริหารและครูจำนวน 100*50 
คน 

5,000  5,000

3. ประชุมเครอืข่ายผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก 100*50 คน  
 
 

5,000  5,000
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
4.พัฒนาต้นแบบโรงเรียนสอนคิด  
2 กลุม่โรงเรียน ค่าวัสดุ  กลุม่ละ 
5000 บาท 2 กลุ่ม รวมเป็นเงิน 
10,000 บาท    

10,000  10,000

5.ถอดบทเรียนและจัดมหกรรม
โรงเรียนขนาดเล็ก  ค่าวัสดุ 3000 
บาท ค่าอาหาร 70*100 รวมเป็น
เงิน 10,000 บาท   

10,000 10,000

รวม 25,000 10,000 35,000
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “สานพลังประชารฐัด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผูน้ำ” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ  
               มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมลำ้ทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพลวิเดช ดนัยดุริยะ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มคีุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
การรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืนผ่านทางการดำเนินงานของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่
รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศและเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับคณะทำงานสานพลัง
ประชารัฐ 2 คณะ ได้แก่  E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ร่วมกับ และ E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนา
ผู้นำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำโครงการโรงเรียนประชารัฐ และจัดทำบันทึกข้อตกลง
สานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้นำ ระหว่างภาครัฐ 3 หน่วยงาน(กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน 
และภาคประชาสังคม 4 คน เพ่ือร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศไทย 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น ม ี         
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี เป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนผ่านทางการดำเนินงานของคณะทำงาน สานพลังประชารัฐ จัดทำ
บันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ระหว่างภาครัฐ 3 หน่วยงาน 
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(กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน และภาคประชาสังคม 4 คน เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศ
ไทย ในการพัฒนาผู้นำมีดำเนินการส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี 
ให้มีคุณภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการ  ตามสมรรถนะ มาตรฐาน ได้รับ
การส่งเสริม กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล จากภาคส่วนและการประกันคุณภาพให้มีมาตรฐานของ
โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขา้ถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดี
ขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    การดำเนินงานตามโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและ

การพัฒนาผู้นำมีดำเนินการส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน ครู ผูบ้ริหาร และโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซอี์ดี ให้มี
คุณภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา และการบริหารจัดการ  ตามสมรรถนะ มาตรฐาน ได้รับการ
ส่งเสริม กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล จากภาคส่วนและการประกันคุณภาพให้มีมาตรฐานของโรงเรียน
คอนเน็กซ์อีดี มีทักษะการเรยีนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขา้ถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  ด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป  
                               1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรพัยากร เพ่ิมความคล่องตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
            เรื่อง  การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 
   ประเด็นปฏิรูป  การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 
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   เป้าหมายรวม 
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีความร่วมมือในการจัด

การศึกษาอย่างสมดุลและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรปูแบบต่างๆ เพ่ิมขึ้น 
   เรื่อง การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21  
   ประเด็นปฏิรูป  การพัฒนาคณุภาพระบบการศึกษา 
   เป้าหมายรวม 

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความ
รับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  “โครงการโรงเรยีนคอนเน็กซ์อีดี” เดิมทีช่ือ “โครงการโรงเรียนประชารัฐ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจาก

นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่ง
เป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื ่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนผ่านทางการ
ดำเนินงานของ 12 คณะทำงาน สานพลังประชารัฐ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษา
ของประเทศและเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับคณะทำงานสานพลังประชารัฐ 2 คณะ ได้แก่  E2 การ
ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ร่วมกับ และ E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ โดยกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย
ให้องค์กรหลัก 2 แห่งดำเนินการร่วมกับคณะทำงานดังกล่าว โดย E2 ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)และ E5 ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย สพฐ. ได้จัดทำ
โครงการโรงเรียนประชารัฐ และจัดทำบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ 
ระหว่างภาครัฐ 3 หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน และภาคประชาสังคม 4 คน เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของ
ประเทศไทย  

2.2  วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนให้มีคุณภาพ และ

สมรรถนะตามมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ 
  2.2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา และการบริหารจัดการ

ของโรงเรียนในโครงการ 
  2.2.3 เพ่ือสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้พัฒนาและดำเนินการส่งเสริม กำกับดูแล การ

ตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพให้โรงเรียนคอนเน็กซอี์ดีมีมาตรฐาน  
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  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต(Output) 

      2.3.1.1 ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี จำนวน 35 โรงเรยีน             
มีคุณภาพ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 

                     2.3.1.2 โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซอี์ดี จำนวน 35 โรงเรียน มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษา และการบริหารจัดการของโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี 

      2.3.1.3 โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซอี์ดี จำนวน 35 โรงเรียน ได้รับการส่งเสริม กำกับ
ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล จากภาคส่วนและการประกันคุณภาพให้มีมาตรฐาน 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)    
      ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียน และทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
โครงการคอนเน็กซ์อีดีให้มีรมีคณุภาพ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 

   2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
                 2.4.1 ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนมีคุณภาพ และสมรรถนะตามมาตรฐานโรงเรียนคอน

เน็กซ์อีดี 
                 2.4.2 มีระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา และการบริหารจัดการของโรงเรียนคอนเน็กซอี์ดี 
  2.4.3 ทุกภาคส่วนได้พัฒนาและดำเนินการส่งเสริม กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และ

การประกันคุณภาพให้โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีมีมาตรฐาน 
   2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

  2.5.1 ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานโรงเรียนคอน
เน็กซ์อีดี 

                 2.5.2 โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีมีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา และการบริหารจัดการ
ที่มีมาตรฐาน 

  2.5.3 ทุกภาคส่วนให้ความรว่มมือในการพัฒนาและดำเนินการส่งเสริม กำกับดูแล ตรวจสอบ 
ประเมินผล และการประกันคุณภาพให้โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีมีมาตรฐาน 
   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

        ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี 
  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
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2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 13,150 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

1. กิจกรรมอบรมการดำเนินงาน
โครงการคอนเน็กซ์อีดี  

 

1.1 ค่าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่าง (1ครั้ง X 110 บาท x 80 คน) 

8,800 8,800

1.2 ค่าเอกสารคู่มือการดำเนินงาน
โครงการสานอนาคตการศึกษา 
คอนเน็กซ์อีดี (40 เล่ม x 50 บาท) 

2,000 2,000

1.3 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 2,350 2,350
รวม 13,150 13,150

หมายเหตุ : ถวัจ่ายทุกรายการ 
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โครงการ “โรงเรียนคณุภาพของชุมชน” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ  
               มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมลำ้ทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพลวิเดช ดนัยดุริยะ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มคีุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
สถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จัดการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ

และมาตรฐาน มีอาคารสถารที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อมที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดการ
ศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยคัดเลือก
โรงเรียนหลักของชุมชนมีการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อม มีหลักการ
ทำโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เกิดจากการรวมโรงเรียนเครือข่าย 1 ต่อ 7 หรือ 1 ต่อ 8 หรือ
ในอัตราส่วนที่มากที่สุดที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมารถดำเนินการได้ ให้มีโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
เป็นศูนย์กลางการเรียนเพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น ม ี         
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
 การจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของทุก

กลุ่มเป้าหมาย และทกุช่วงวัย ด้วยหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับที่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยรูปแบบ 
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สื่อเทคโนโลยีและช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของช่วงวัย สื่อการ
เรียนรู้ที่ไม่จำกัดรูปแบบ เวลาและสถานที ่และเอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของคนทุกกลุ่มเป้าหมายแหล่งการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาและชุมชนที่มีคุณภาพ สนองความต้องการและความสนใจในการศึกษาเรียนรู้และระบบ
การวัดและประเมินผลที่ยืดหยุ่น เหมาะสม พร้อมด้วยระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคณุภาพและมาตรฐาน 
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ย่ังยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรยีนรู ้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  การดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพ่ือพัฒนาคนไทย

ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น โดยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล สื่อเทคโนโลยีและช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสม สอดคลอ้งกับพัฒนาการของช่วง
วัย สื่อการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดรปูแบบ เวลาและสถานที่ และเอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของคนทุกกลุม่เป้าหมาย
แหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาและชุมชนที่มีคุณภาพ สนองความต้องการและความสนใจในการศึกษาเรียนรู้
และระบบการวัดและประเมินผลที่ยืดหยุ่น เหมาะสม พรอ้มด้วยระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน  

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  ด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป  
                               1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรพัยากร เพ่ิมความคลอ่งตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
   เรื่อง : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย  
   ประเด็นปฏิรูป การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
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   เป้าหมายรวม 
   สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความ
รับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ สำนักงานคณะกรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานตระหนักว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจกอัตราการเกิดของประชาชนลดต่ำลง ส่งผลต่อคุณภาพ
นักเรียนและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนด
มาตรการรวมและเลิกโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจึงมี
ความสำคัญอย่างยิ่งด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีแนวทางการดำเนินงาน 
"โรงเรียนคุณภาพของชุมชน" โดยคัดเลือกโรงเรียนหลักของชุมชนมีการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร สิ่ง
อำนวยความสะดวกให้พร้อม มีหลักการทำโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เกิดจากการรวม
โรงเรียนเครือข่าย 1 ต่อ 7 หรือ 1 ต่อ 8 หรือในอัตราส่วนที่มากที่สุดที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมารถ
ดำเนินการได้ ให้มีโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและมีโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เป็นศูนย์กลางการเรียนเพื่อให้
ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำ
แนวทางโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อให้บุคลากร ครูผู้สอน ผู้บริหารในส่วนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โรงเรียน พร้อมทั ้ง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู ้ปกครอง นักเรียน สามารถร่วมกัน
ดำเนินงานให้เป็นแบบการมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน บริหารจัดการโรงเรียนใน 3 รูปแบบ คือ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
และโรงเรียน stand alone ขึ้น  

    บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  1) สร้างความตระหนักและการรับรู้เกี่ยวกับความท้ายที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรวมของ

โรงเรียนขนาดเล็กร่วมกัน ดังน้ี 
   1.1) วิเคราะห์ความต้องการ จำเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพ ที่

สอดคล้องกับความท้าทายที่เป็นอุปสรรคในพ้ืนที่  
   1.2) เสนอแผนงบประมาณในการพ ัฒนาโรงเร ียนค ุณภาพต ่อสำน ักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.3) ดำเนินการ กำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสาธารณะชน 
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  2) สื่อสาร นโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพละโรงเรียนขนาดเล็กตลอดแนว เพื่อสร้าง
เป้าหมายเดียวกัน ดังน้ี 

   2.1) สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบเกี่ยวกับ
ความท้าทายที่เป็นอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก 

   2.2) กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในรูปคณะกรรมการการขับคลื่อนการพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก 

   2.3) ส่งเสริม สนับสนุนการขับคลื่อนกาพัฒนโรงเรียนคุณภาพ/โรงเรียนขนาดเล็ก 
   2.4) กำหนดทิศทางเป้าหมาย และจัดทำแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพและ

โรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.5) ดำเนินการตามแผนงานการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมิผล 

และรายงานผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไขในระยะต่อไป 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียน

คุณภาพของชุมชน 
  2.2 วัตถุประสงค ์

  2.2.1 เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการ จำเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพ ที่สอดคลอ้ง
กับความท้าทายที่เป็นอุปสรรคในพ้ืนที ่

  2.2.2 เพ่ือเสนอแผนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต่อสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2.2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ  
  2.2.4 เพ่ือกำหนดผู้รับผิดชอบ ทิศทางเป้าหมาย และจัดทำแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต(Output) 
             2.3.1.1 มีข้อมูลการจัดทำโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนที่ควบรวม 
   2.3.1.2 มแีผนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต่อสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    2.3.1.3 โรงเรียนคุณภาพ ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน  
   2.3.1.4 มีผูร้ับผิดชอบหลักในรูปคณะกรรมการการขับคลือ่นการพัฒนาโรงเรียน

คุณภาพ  
    2.3.1.5 มแีผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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     2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)       
              โรงเรยีนคุณภาพของชุมชน เป็นศูนย์กลางการเรียน 
   2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
                 โรงเรียนคุณภาพ ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนของชุมชน 

   2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     2.5.1 มีข้อมลูการจัดทำโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนที่ควบรวม 
  2.5.2 โรงเรียนคุณภาพ ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนของ

ชุมชน 
     2.5.3 มีผู้รับผดิชอบหลักในรูปคณะกรรมการการขับคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ  
  2.5.4 มีรูปแบบ แผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานา่น เขต 2   
   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

     โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนทีส่ามารถดำรงตนอยู่ได้ และโรงเรียน stand 
alone  

   2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
   2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณทีด่ำเนินการ 13,150 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่า
ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
กิจกรรมประชมุเชิงปฏิบัติการการ
ดำเนนิงานโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง  
(2ครั้งX110บาท x50คน) = 
11,000 บาท 
- ค่าเอกสารประชุมและสรุปผล  
=1,000 บาท 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 1,150 บาท 

รวม 13,150 บาท 

13,150  13,150

รวม 13,150  13,150
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “ส่งเสริมการศึกษาทางไกล และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ  
               มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมลำ้ทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเนตรนภา สารสร้อย   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร   
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความทันสมัย 
- องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
- พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
การส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสนับสนุน

การจัดการศึกษาและการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถือเป็นกิจกรรมสำคัญ   ที่มุ่งเน้นพัฒนาการ
ให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ตลอดจนประชาชนทั่วไป และเป็นการ
พัฒนาแบบครอบคลุมทั่วถึง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล ดำเนินการพัฒนาระบบอำนวย
ความสะดวกในการบริการ เพื่อให้ผู ้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ ไม่มีข้อจำกัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน รวมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้ทรัพยากร และสามารถตอบโจทย์
การบริหารจัดการทุกด้านได้เป็นอย่างดี 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2)  
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย  ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสทิธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเพ่ือการบริการประชาชน 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
การส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ

สนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกิจกรรมย่อยที่สามารถตอบสนองต่อ
ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลและกระบวนการร่วมกัน รวมทั้งเช่ือมโยงกับ
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนาองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนสภาพการทำงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการที่มีความโปร่งใสและคล่องตัว 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้พร้อมรับกับการปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่หลากหลายในอนาคต 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  

 เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
และมีความคลอ่งตัว 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
โครงการการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ

การสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการโดยใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ 
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่าง
องค์กร ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ โดยมีกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม ดังน้ี   

1. การปรับปรงุประสทิธิภาพระบบบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานา่น เขต 2 โดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกสส์นับสนุนการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Smart Area)  

2. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) สำหรับการสนับสนุนการจัด
การศึกษาและการบริหารงานเขตพ้ืนที่ 

3. การปรับปรุงระบบ Data Center สำหรับให้บริการเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 
4. การปรับปรุงระบบ conference สำหรับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสาร 
5. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานสง่เสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2)  

  1) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   
2) เป้าหมายของการปฏิรูป 1.ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  2. ลดความเหลือ่มล้ำทางการ

ศึกษา และ 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
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3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วย
ระบบดิจิทัล  

ประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติ (Digital Learning Reform : National Digital Learning Platform (NDLP)) 

           เป้าหมายรวม 
เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital 

Learning Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ก้าวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายจำเพาะ ดังน้ี 

(1) เพ่ือใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่และจะมีการสร้างขึ้นต่อไป 
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ทั้งเป็นที่รวบรวม 
ข้อมูลสื่อการเรียนรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว 

(2) เป็นกลไกในการรวบรวม คัดกรอง พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ให้อยู่ใน
รูปแบบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และทั่วถงึ ตลอดจนมีกลไกในการเข้าถึงและคัดเลือกสิ่งที่
ต้องการได้โดยง่าย 

(3) เป็นเวทีที่มีการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะชุมชน นำไปสู่การเปิดโอกาส
ให้ทุกคนเข้ามาเรียนซึ่งจะลดความเหลื่อมล้ำ และนำแหล่งข้อมูลสื่อการเรียนรู้ใหม่เข้ามาได้ และมี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ตลอดจนเป็นเวทีที่มีการให้บรกิารเพ่ือการเรียนรู้ (service) ต่างๆ 

(4) เพ่ือเร่งรัดแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างเสริมคณุภาพการศึกษา ทั้งระบบ 
การศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงสำหรับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล หรือผู้ด้อยโอกาส หรือผูท้ี่มีความจำเป็นพิเศษ 
อันเป็นการสร้างพลังให้กับผู้เรียน ครู และโรงเรียน 

(5) เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหส้ามารถปรับบทบาทให้
เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ (facilitator) โดยเน้นให้ผู้เรียนมีวิธีหาความรู้ในโลกแห่งความรู้อันมากมายมหาศาล 
ให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษที ่21 

ประเด็นการปฏิรูป : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education)           
เป้าหมายรวม 
มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุมการจดัทา 

ข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และกระบวนการที่
เก่ียวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาให้ภาครัฐมีระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ปัจจุบันเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคต ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ทำให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติ
ราชการให้แล้วเสร็จเท่านั้น แต่ต้องปฏิบัติราชการ โดยรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นเลิศ ซึ่ง
นวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบวิธีปฏิบัติราชการแบบดิจิทัลและสอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 จึง
เป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐต้องนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อ
ความเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ และความต้องการของประชาชนโดยรวมได้ นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐยังต้องมี
กลไกด้านโครงสร้างและมีวิธีการปฏิบัติราชการที่ยืดหยุ่น หลากหลาย คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อภารกิจและการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและกระบวนการร่วมกัน
เสมือนเป็นองค์กรเดียว รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนาองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนสภาพการทำงาน
ภายในองค์กร โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและประสิทธิภาพของหน่วยงานให้มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค ์
2.2.1 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานา่น 

เขต 2 โดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Smart Area)   
2.2.2 เพ่ือพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)   สำหรับการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

และการบริหารงานเขตพ้ืนที่ 
2.2.3 เพ่ือปรบัปรุงระบบ Data Center สำหรับให้บริการเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.2.4 เพ่ือปรับปรุงระบบ conference สำหรบัการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ในการส่ือสารขององค์กร  
2.2.5 เพ่ือติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
   
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต(Output) 
ผู้บริหาร บุคลากร พนักงานราชการและลูกจา้ง ของสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

น่าน เขต 2 รวมถึงผู้บริหาร ขา้ราชการครู และบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ประมาณ 19,165 คน   
   2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)       
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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และการสื่อสาร ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 

 2.4.1 จำนวนผู้บริหาร บุคลากร พนักงานราชการและลกูจ้าง ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และผู้บริหาร ขา้ราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน 
ในสังกัดที่ใช้ประโยชน์จากโครงการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพ่ือการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารสำนักงานเขต  

 2.4.2 ระดับความพึงพอใจจากผู้รับบริการจากโครงการส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารสำนักงานเขต 

     2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 2.5.1 ระบบบริหารสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยการใช้

ระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Smart Area) สามารถปรับปรุงงาน
บริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นระบบงานที่มีขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว  

 2.5.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
(Big Data) ที่สามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ แก้ไข ปัญหาและพัฒนางาน
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษา 

2.5.3 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีระบบ Data 
Center สำหรับให้บริการเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัย 

2.5.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีระบบ conference 
ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารงานเขตพื้นที่ สามารถสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 

2.5.5 สามารถประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล 
DLTV DLIT ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สนับสนุนการพัฒนาและใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

  2.6.1 จำนวนผู้บริหาร บุคลากร พนักงานราชการ และลกูจ้าง ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

  2.6.2 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด 
  2.6.3 ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการด้านการจัดการศึกษา  

  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 160,000 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
กิจกรรมที่ 1 
การพัฒนาระบบอิเล ็กทรอนิกส์
สนับสนุนการบริหารสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา (Smart Office) 
ระยะที่ 2 

 
 

1.1 ประชุมวิเคราะห์และวางแผน
ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการ
บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Smart Office) ระยะที่ 2 

2,000  2,000

1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
e-Service 

30,000  30,000

1.3 อบรมพัฒนาบุคลากรใน
สำนักงานและจัดทำสื่อสำหรบัการ
ฝึกอบรมออนไลน์สำหรับผู้บรหิาร 
ครู และบุคลากรโรงเรียน 

7,040  7,040

1.4 ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนิน
โครงการ  

960  960

กิจกรรมที่ 2 
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
(Big Data) ระยะที่ 2 

 

2.1 ประชุมวิเคราะห์ระบบ 
ออกแบบฐานข้อมูล  พัฒนาระบบ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)
ระยะที่ 2  

2,560
 

 2,560
 

2.2 จัดจ้างพัฒนาโปรแกรมขอ้มูล
สารสนเทศทางการศึกษา Big Data 

30,000
 

 30,000
 

2.3 อบรมพ ัฒนาบ ุ ค ล าก ร ใน
สำนักงาน และจัดทำสื่อสำหรับ 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

6,240  6,240
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แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
2.4 ค่าจัดทำรายงานผลการดำเนิน
โครงการ  

1,200 1,200

กิจกรรมที่ 3 
การปรับปรุงระบบ Data Center
เพื่อให้บริการเครือข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 

3.1 ประชุมวางแผนขับเคล่ือนการ
ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบ 
Data Center เพ่ือให้บริการ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล  

 

3.2 เช่าใช้บริการและปรับปรุง
อุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย (SERVER) ,
ปรับปรุง Software Server 
System  
- ตรวจสอบ ดูแล ปรับปรุง ระบบ 
Network Firewall  
- ตรวจสอบ ดูแล ปรับปรุง 
โปรแกรม Anti Virus /Anti 
Malware 
- ตรวจสอบ ดูแล ปรับปรุง 
Authentication /Authorization 
ให้เป็น Version ปัจจุบัน 
- ตรวจสอบ ดูแล ปรับปรุง ระบบ 
Centralize Log  
- งานติดต้ัง Web Server ต่าง ๆ ที่
จะเพ่ิมเข้ามาในระบบ     
- เช่าใช้บริการและปรับปรุง
อุปกรณ์ Switch Layer 2  จำนวน 
4 จุด  
 
  

40,000  40,000
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แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
กิจกรรมที่ 4 
การปรับปรุงระบบ conference 

 

4.1 ประชุมวางแผนดำเนินงาน  
4.2 ปรับปรุงระบบ conference  
- ปรับปรุงอุปกรณ์ สายส่งสญัญาณ
ภาพคุณภาพสูงจากกล้องไปชุด
คอมพิวเตอร์ออกอากาศ 
- จ ั ด ห า  software ส ำห ร ั บท ำ
กราฟิก เพ่ือการเผยแพร่คลิปวิดีโอ  

10,000  10,000

กิจกรรมที่ 5 
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

5.1 ประเมินผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล 
DLTV DLIT ตามมาตรฐานการจัด
การศึกษาทางไกล ของ สพฐ. 
- ประชุมคณะกรรมการ วางแผน 
ออกแบบเคร่ืองมือการประเมิน  
- ประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมิน
ให้กับโรงเรียนทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
- ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ทางไกล และคัดเลือก รร.ที ่มีผล
การประเมินดีเด่นระดับกลุ่ม รร 
- ติดตาม ประเมินผลการจัดการศกึษา
ทางไกล และคัดเลือก รร.ที ่มีผล
การประเมินดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
- ค่าโล่รางวัล 

 
 
 
 

 
 
 

800 
 
 
 
 
 
 

4,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200 

 
 
 

800 
 
 
 
 
 
 

4,800 
 
 

1,200 
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แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
และใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและ
ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือสนับสนุน
ให้สถานศึกษาใช้ในการบร ิหาร
จัดการงานทั้ง 4 ด้าน 
- ติดตามประเมินผลการใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร ์ม เพ ื ่อสน ับสน ุนให้
สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการ
งานทั้ง 4 ด้าน  
- คัดเลือกโรงเรียนที ่ม ีผลการใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุน
ให้สถานศึกษาใช้ในการบร ิหาร
จัดการงานทั้ง 4 ด้าน  
- จ ัดทำรายงานผลการดำเ นิน
โครงการ 

 
22,250 

 
 
 
 
 
 
 

800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 

 
22,250 

 
 
 
 
 
 
 

800 
 
 
 

150  
 

รวม 157,450 2,550 160,000
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “อบรมพัฒนาจิตอาสาเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
               สิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางราตรี  มูลคำ    กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   (1) เป้าหมายคนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง มคีุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงวัยเรียน / วัยรุน่ 

         (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โครงการอบรมพัฒนาจิตอาสาเพ่ือพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นโครงการส่งเสริมใหลู้กจ้างในสังกัดทุกคนได้พัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่          
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา  และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถของตนเอง ทีมงาน ในการทำงาน
ต่างๆในหน้าที่รับผิดชอบ เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทกุสถานที่ทุกแห่ง รวมถึงสถานศึกษาต่างๆ ประสบ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การจำกัดขยะ ปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่
ต้องการตอบสนองความต้องการ เช่น ตัดไม้ทำลายป่า  เพ่ือทำไร่เลื่อนลอย  การปล่อยมลพิษทางอากาศ    
การทิ้งขยะไม่ถูกที่ เป็นต้น สร้างมลภาวะเป็นพิษแก่สิ่งแวดล้อมเป็นภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ทุกคน ในการ
แก้ไขปัญหาทกุคนจำเป็นต้องมีความตระหนัก ใสใ่จ ในการเรียนรู้และร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  สูวิ่ถีการดำรงชีวิตวิถีใหม่ใสใ่จสิง่แวดล้อม การอบรมพัฒนาโครงการดังกล่าวจะปลูกฝังจิตสำนึก
ให้กับลูกจ้างในสังกัดซึ่งเป็นหัวใจในการดูแลอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานและสถานศึกษา ซึ่ง
เป็นการพัฒนาตนเองด้านทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องตรงกับงานในหน้าที่อย่างแท้จริงและสามารถนำความรู้
ความสามารถที่ได้รับไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน สืบไป 
 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 5 สง่เสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มทีกัษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรบัตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
 การดำเนินโครงการ “พัฒนาจิตอาสาเพ่ือพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งโครงการน้ีเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือทดแทนต้นไม้ที่
เสียไป การกำจัดขยะโดยวิธีการที่ทำให้ลดมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากขยะเน่าเสีย การทำปุ๋ย ฯลฯ เพ่ือเป็น
ส่วนหน่ึงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของแผนย่อย…คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป้นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขา้ถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดี
ขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
การดำเนินโครงการ “พัฒนาจิตอาสาเพ่ือพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็นแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งโครงการน้ีเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือทดแทนต้นไม้ที่
เสียไป การกำจัดขยะโดยวิธีการที่ทำให้ลดมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากขยะเน่าเสีย การทำปุ๋ย ฯลฯ เพ่ือเป็น
ส่วนหน่ึงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป 1. ยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษา 2. มุ่งความเป็นเลิศและ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  

การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  ประเด็นปฏิรูป การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

เป้าหมายรวม 
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล

โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือ
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พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความ
รับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
       เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาภาวะโลกร้อน

ซึ่งปัญหาเหล่านี ้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ที ่ต้องการตอบสนองความต้องการ เช่น ตัดไม้ทำลายป่า                   
เพื ่อทำไร่เลื ่อนลอย  การปล่อยมลพิษทางอากาศ การทิ้งขยะไม่ถูกที ่ เป็นต้น จึงสร้างความเดือดร้อน                   
ให้แก่มนุษย์ในการดำรงชีวิต เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่มนุษย์กลับไม่ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่อาจจะหมดไปซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งตามลักษณะที่นำมาใช้ได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

      1.ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วไม่หมดสิ้น ได้แก่ 
               1) ประเภทที่คงอยู่ตามสภาพเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย เช่น พลังงานจาก               

ดวงอาทิตย์ ลม อากาศ ฝุ่น ใช้เท่าไรก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่รู้จักหมด 
               2) ประเภทที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงได้ เน ื ่องจากถูกใช้ในทางที ่ผ ิด เช ่น ที ่ด ิน น้ำ                     

ลักษณะภูมิประเทศฯลฯ ถ้าใช้ไม่เป็นจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา ได้แก่ การปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำ ๆ ซาก ๆ 
ในที่เดิม ย่อมทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ ได้ผลผลิตน้อยลงถ้าต้องการให้ดินมีคุณภาพดีต้องใส่ปุ๋ยหรือปลูกพืช           
สลับและหมุนเวียน 

      2. ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดสิ้นไป ได้แก่ 
                 1) ประเภทที่ใช้แล้วหมดไป แต่สามารถรักษาให้คงสภาพเดิมไว้ได้ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า 

ประชากรโลก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ำเสียจากโรงงาน น้ำในดิน ปลาบางชนิด ทัศนียภาพอันงดงาม ฯลฯ 
ซึ่งอาจทำให้เกิดขึ้นใหม่ได้ 

                  2) ประเภทที ่ไม่อาจทำให้มีใหม่ได้ เช่น คุณสมบัติธรรมชาติของดิน พรสวรรค์                     
ของมนุษย์ สติปัญญา เผ่าพันธ์ุของมนุษย์ชาติ ไม้พุ่ม ต้นไม้ใหญ่ ดอกไม้ป่า สัตว์บก สัตว์น้ำ ฯลฯ 

                  3) ประเภทที่ไม่อาจรักษาไว้ได้ เมื่อใช้แล้วหมดไป แต่ยังสามารถนำมายุบให้ กลับเป็น
วัตถุเช่นเดิม แล้วนำกลับมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เช่น โลหะต่าง ๆ สังกะสี ทองแดง เงิน ทองคำ ฯลฯ 

                  4) ประเภทที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปนำกลับมาใช้อีกไม่ได้ เช่น ถ่านหิน น้ำมันก๊าซ อโลหะ
ส่วนใหญ่ ฯลฯ ถูกนำมาใช้เพียงคร้ังเดียวก็เผาไหม้หมดไป ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ 

ทรัพยากรธรรมชาติหลักที่สำคัญของโลก และของประเทศไทยได้แก่ ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า น้ำ 
แร่ธาตุ และประชากร (มนุษย์) 
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จึงเล็งเห็นปัญหาของการทำลาย
ทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยหาแนวทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการจัดทำโครงการ “พัฒนาจิตอาสาเพ่ือ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งโครงการน้ีเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือทดแทนต้นไม้ที่เสยีไป การกำจัดขยะโดยวิธีการที่
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ทำให้ลดมลพิษทางอากาศที ่เก ิดจากขยะเน่าเสีย การทำปุ ๋ย ฯลฯ เพื ่อเป็นส่วนหนึ ่งในการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
2.2  วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการทำงานเป็นทีม 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  
     มีจิตสาธารณะและจิตอาสา 
3.  เพื่อให้ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีวินัยและตระหนัก

      ถึงความสำคัญของการดูแลสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4.  เพ่ือส่งเสริมให้ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีความรู้  
     ความสามารถในการทำปุ๋ยจากเศษวัสดุ  การกำจัดขยะโดยใช้เตาเผาแบบไม่เป็นมลพิษทางอากาศ 
5.  เพ่ือส่งเสริมให้ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้รู้จักรักษา 
     อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

   2.3  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

ลูกจ้างนักการภารโรง จำนวน  124  คน ได้เข้าร่วมโครงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ด้านคุณภาพ 

   สถานศึกษาสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย      
 2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 

1.  ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จกการทำงานเป็นกลุ่ม 
2.  ทำให้กลุ่มลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีจิตสาธารณะ 

      และจิตอาสา 
3.  ทำให้กลุ่มลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เกิดความมีวินัย                     

      และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
4.  ทำให้กลุ่มลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้รู้จักรักษา   

      ความสะอาดรวมไปถึงการทำกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน 
 5.  ทำให้โรงเรียนและชุมชนมีความสวยงามและมคีวามน่าอยู่ 
  2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ทำให้เกิดความสามัคคใีนหมูค่ณะ รู้จักเสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม รู้จักช่วยเหลือ               
ซึ่งกันและกัน เรียนรู้การเป็นผู้นำและเป็นผูต้าม โรงเรียนและชุมชนมีความสวยงามและมีความน่าอยู่ 
  2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์ 
   ภารโรงที่เป็นลูกจ้างประจำ-อัตราจ้าง ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
 จำนวน 124 คน 
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 2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2564  
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 69,000 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
และวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1. จัดทำโครงการ 
2 แต่งต้ังคณะทำงาน 
3 ประชุมคณะทำงาน 
4. ดำเนินงานตามโครงการ 
5. สรุปผลการดำเนินงาน 
 

_________  ................ 

2.  พ ัฒนาน ักการภารโรงท ี ่ เ ป็น
ลูกจ้างประจำ-อัตราจ้าง ในสังกัด
สำน ักงานเขตพ ื ้ นท ี ่ การศ ึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2 ให้มีจิต
สาธารณะ , เกิดความมีวินัย และ
ตระหนักถ ึงความสำค ัญของการ
รักษาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร (พระครู
โสภณ)  
800X4 ชม. X4 วัน = 12,800 บาท 
2. ค่าสมนาคณุวิทยากร 600X2 ชม.
X4วัน = 4,800 บาท     
3. ค่าที่พัก 5 คืนX900   
= 4,500 บาท  
4. ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง 
180X156 คน  = 28,080  บาท   
5. ค่าน้ำมันเช้ือเพลิงวิทยากร           
(อ.ลอง-ปัว-มณีพฤกษ์-ดอยต้ิว-บ่อ
หยวก) 150X4 = 3,600 บาท  

69,000 69,000
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แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
6. ค่าน้ำมันเช้ือเพลิงผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง  =  3,220  บาท 
7. ค่าวัสดุจุดละ 3,000X4 วัน          
= 12,000 บาท 

รวม 69,000 69,000
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “การจัดทำแผนอัตรากำลงัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะ 10 ปี  
            (พ.ศ.2564 – 2573)” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอรุณรัตน์  สุทธหลวง   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่ง 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคณุธรรม จริยธรรม  
มีจิตสำนึก มีความสามารถสงู มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

              - ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนนโยบายของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการบริหารอัตรากำลังคน จึงดำเนินการวางแผนอัตรากำลัง
ไว้ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนอัตรากำลังคนในสถานศึกษา 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ บริการของรัฐมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  การวางแผนกำลังคนถือได้ว่าเป็น
จุดเช่ือมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์หน่วยงานกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ัน สิ่งที่สำคัญที่สดุในการ
วางแผนกำลังคน คือ กลยุทธ์ของแผนกำลังคนรองรับต่อภารกิจของหน่วยงาน ทำให้หน่วยงานมีจำนวน
กำลังคนและระดับขีดสมรรถนะที่ทันเวลาทีต้่องการ รองรับกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ปรับบทบาทภารกิจให้มีความทันสมัย พรอ้มที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก นำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ 
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 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน 

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ การจัดทำแผนอัตรากำลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  แสดงให้
เห็นว่าแผนอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาสามารถบ่งช้ีสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูในโรงเรียนแต่ละ
โรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์อัตรากำลังที่เป็นมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคลในภาพรวมของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้โดยนำผลการวิเคราะห์เกณฑ์อัตรากำลังมาเปรียบเทียบกับอัตรากำลังที่มีอยู่ 
และจำนวนครูผู้สอนที่มีวุฒิวิชาเอกตามแผนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศกึษา ให้
การดำเนินการจัดการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อผู้รับการศึกษาในสถานศึกษาน้ัน ๆ 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษากและสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป การปฏิรูปกลไกลและระบบการผลิต คดักรองและพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อให้สอดคล้องกับแผนนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารอัตรากำลังคน ให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปัจจัยด้านคนจึงเป็นส่วนสำคัญและมีบทบาทที่จะขับเคลื่อนทำให้การปฏิรูป
การศึกษาประสบผลสำเร็จ  การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล จึงมีความจำเป็นและสำคัญ  เพราะจะช่วยการ
บริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดได้   
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ได้กำหนดให้มีการการวางแผน
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารงานบุคคล  เพื่อเป็นข้อมูลเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครู การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้น
การกระจายอำนาจ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จึงต้องดำเนินการวางแผน
อัตรากำลังไว้ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนอัตรากำลังคนในสถานศึกษา การวางแผนกำลังคนถือได้ว่าเป็น
จุดเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์หน่วยงานกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดในการ
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วางแผนกำลังคน คือกลยุทธ์ของแผนกำลังคนรองรับต่อภารกิจของหน่วยงานทำให้หน่วยงานมีจำนวนกำลังคน
และระดับขีดสมรรถนะที่ทันเวลา รองรับกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

2.2 วัตถุประสงค ์
   2.2.1 เพ่ือให้การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้ครูครบตามเกณฑ์ มีครูประจำช้ันครบทุกห้อง มีข้าราชการครู
ตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดและมีการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ 

   2.2.2 เพ่ือให้มกีารพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ  และข้อมูลอ่ืนๆ ด้านการบริหารงานบุคคล 
สามารถนำฐานข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

   2.2.3 เพ่ือให้การบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว  เป็นไปอย่างมีระบบ 
เหมาะสม มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต(Output) 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มขี้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาครบทกุโรงเรียนในสงักัด รวมถึงจำนวนครู จำนวนนักเรียน วุฒิวิชาเอก เพศ วิทยฐานะ 
และพ้ืนที่ต้ัง ครบทุกโรงเรียน   

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)       
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มแีผนอัตรากำลงัข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการอัตรากำลังและเป็นเคร่ืองมือในการ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
   ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  มแีผนอัตรากำลัง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับใช้ในการบริหารอัตรากำลังครบทุกโรงเรียนในสังกัด รวมถึง
จำนวนครู จำนวนนักเรียน วุฒิวิชาเอก เพศ วิทยฐานะ และ พ้ืนที่ต้ัง ครบทุกโรงเรียน 
   2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

   1. สามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนกำหนดจำนวนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

   2. สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการสับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้อย่างเหมาะสม ตรงตามความต้องการกลุ่มสาระที่ขาดแคลนของสถานศึกษา  

   3. สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการสอนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
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   4. สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนผลิตครูให้ตรงกับความขาดแคลนในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่าง
เหมาะสม  

   5. สามารถพยากรณ์ความขาดแคลนอัตรากำลังล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสรรหา
อัตรากำลังมาชดเชยตำแหน่งที่เกษียณไปในแต่ละปีได้อย่างทันท่วงที  

   6. โรงเรียนมีแผนอัตรากำลังเพ่ือนำไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  

   7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 สามารถกำหนดกำลังคนให้
สอดคล้องกับปริมาณงาน และภารกิจในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง 
  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม 2564 – มีนาคม 2564 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 7,750 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่า
ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1. แต ่ งต ั ้ งคณะทำงาน  ศ ึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำกรอบ
ดำเนินงาน 

 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บ
ข้อมูลสำหรับทำแผนอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2564 – 
2573)  7  อำเภอ 
-  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
147 คน 1 มื้อ(147 คน X 30 บาท 
X 1 มื้อ =4,410 บาท) 
-  ค่าเบ้ียเลี้ยง 24 คน ๆ ละ 120 
บาท 1 วัน (24 คน X 120 บาท X 
1 วัน = 2,880 บาท) 
รวมทั้งสิ้น 7,290 บาท 
  

7,290  7,290



206 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
3. สรุป ประเมนิผลและรายงานผล 
    -  จัดทำรูปเล่มแผนอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2564 – 
2573) จำนวน 4 เล่มๆ ละ 115 
บาท  เป็นเงิน 460 บาท 

460  460

รวม 7,750  7,750
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “ยกย่องเชิดชเูกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2564 ” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวปิยวรรณ  สาริกา   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มคีุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต : การปฏิรูปการเรียนรู้
แบบพลิกโฉม      

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู ้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2564  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณ 
อายุราชการ ประจำปี 2564 ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ใน
การทำงานภาคราชการ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน นับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณค่า ที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศต่อไปได้อีก การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ได้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การใช้
ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ  ตลอดจนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพวัยเกษียณอายุราชการ 
จึงเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู ้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น                                  
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มนิีสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำขึ้น  

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ 
ประจำปี 2564 ซึ่งบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ในการทำงานภาคราชการ                  
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคน
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รุ ่นหลัง ได้ถ ือเป็นแบบอย่างในการดำเนินการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ ทำให้                   
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ส่งผลให้คนไทยได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพ                    
ตามเป้าหมายของแผนแม่บท 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 แนวทางการพัฒนา มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสูใ่ฝ่เรียนรู้ 
พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขา้ถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
    โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำขึ้น  

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ 
ประจำปี 2564 ซึ่งบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ในการทำงานภาคราชการ                  
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคน
รุ่นหลังได้ถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้คนไทย
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการเรียนรู้ด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง  ตามเป้าหมายของแผนย่อยการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญ                     
ยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ               
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และถือว่าการบริหารทุนมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะ
สูงขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการที่จะ
กำลังเกษียณอายุราชการในแต่ละปีล้วนเป็นข้าราชการที่มีประสบการณ์การทำงานในภาคราชการ และ                
ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นเวลานาน รวมทั้ง เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมากด้วย
ประสบการณ์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน นับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ที่จะทำ
ประโยชน์ต่อไปได้อีก ทั้งในครอบครัวของตนเอง ชุมชนและสังคม  จึงควรตอบแทนบุคคลกลุ่มนี ้ด้วยการเสริม              
สร้างคุณภาพและเพิ่มคุณค่าของชีวิต เพื่อเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า อันจะทำให้เกิดขวัญและกำลังใจที่จะสร้างสรรค์
คุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติสืบไป 
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  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้
จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ
กำลังใจ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 
2564 เพื ่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ รวมทั ้ง ได้ถ่ายทอด แลกเปลี ่ยนความรู ้ และ
ประสบการณ์การใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ  ตลอดจนได้รับความรู้  ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพวัย
เกษียณอายุราชการ เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เมื่อพ้นจากราชการอย่างมีคุณค่า และ
มีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป   

2.2  วัตถุประสงค ์
  2.2.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 

   2.2.2 เพ่ือให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ 2564 ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ แนวคิดการใช้ชีวิต
หลังเกษียณอายุราชการ 

   2.2.3 เพ่ือให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ 2564 ได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพวัยเกษียณอายุราชการ สามารถ นำความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ  

ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 36 คนเข้าร่วมโครงการ และผู้มสี่วนเก่ียวข้อง จำนวน 19 คน รวม 55 คน 
   2.3.2 เชิงผลลพัธ์(Outcome)       

                   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ  
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ และได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพวัย
เกษียณอายุราชการ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับใช้ในการวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุ
ราชการ ตลอดจนได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติและมีความพอใจในการประกอบวิชาชีพและเป็นบุคลากร             
แห่งการเรียนรู้  

   2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
                    2.4.1 ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกประจำ ที่จะเกษียณอายุ

ราชการในปีงบประมาณ 2564 มีความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการฯและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
    2.4.2 ร้อยละ 90 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกประจำ ที่จะเกษียณอายุ

ราชการในปีงบประมาณ 2564 ได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพวัยเกษียณ สามารถ นำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ 
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   2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  2.5.1 ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ 

ปีงบประมาณ 2564 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและมีความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพและเป็น
บุคลากรแห่งการเรียนรู้ 

  2.5.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษยีณอายุราชการ 
ปีงบประมาณ 2564 ได้ร่วมถา่ยทอดความรู้ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคดิการใช้ชีวิตหลัง
เกษียณอายุราชการ 

  2.5.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษยีณอายุราชการ
ปีงบประมาณ 2564 ได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพวัยเกษียณอายุราชการ สามารถ นำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ ในการวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ 
   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ 2564 
  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ    พฤษภาคม 2564 – กันยายน 2564 
  2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 7,250 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1. สำรวจข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาฯที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ประจำปี 2564 

 

2. ประชุมคณะทำงานฯและ
มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่การจัด
โครงการ 

 

3.ดำเนินการจัดโครงการ 
   3.1 ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ          
โดยวิทยากรภายนอก 
   3.2 ผู้ทรงคณุวุฒิเล่า
ประสบการณ์การใช้ชีวิต               
หลังเกษียณอายุราชการ 

7,250 7,250
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แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
   3.3 มอบเกียรติบัตรและของที่
ระลึก 
4.สรุปและรายงานประเมิน
โครงการ 

 

รวม 7,250 7,250
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนันทวัน เลิศวุฒิวรรักษ์  กลุ่มนโยบายและแผน 
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

         - ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 จัดทำข้ึนเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและเพ่ือให้การดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นไปในทิศทางตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ  

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสทิธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จัดทำข้ึนเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและเพ่ือให้การดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นไปในทิศทางตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ  
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

 เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดทำขึ้นเพ่ือใช้

เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและเพ่ือให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 2 เป็นไปในทิศทางตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  

เรื่อง : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  ประเด็นปฏิรูป  การพัฒนาคณุภาพระบบการศึกษา 

เป้าหมายรวม 
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลโดยมีการ

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการ
ศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) ที่กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา 9(2) 
ได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน และ ร่าง
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... กำหนดให้การจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จึง
เห็นสมควรจัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานของผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนกลุ่มงาน/หน่วย และสถานศึกษาในสังกัดใช้เป็น
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กรอบแนวทางในการดำเนินงานบริหารจัดการสำนักงาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 วัตถุประสงค ์
เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานา่น เขต 2 สำหรับใช้เป็นกรอบทิศทาง หรือเป็นแนวทางในการดำเนินงานและบริหารจัดการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต(Output) 
   จำนวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 1 ฉบับ 
   2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)       

        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามแีผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เป็น
เครื่องมือในการดำเนินงานและบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
     จำนวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานา่น เขต 2 จำนวน 1 ฉบับ 
   2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มแีผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 สำหรับใช้เป็นกรอบทิศทาง หรอืเป็นแนวทางในการดำเนินงานและบริหารจัดการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

       ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และบุคลากรในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  
  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564  
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  10,000 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 
 
 



215 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1. ศึกษาและทำความเข้าใจ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแมบ่ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) เพ่ือกำหนดแนว
ทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานา่น เขต 2 และ
บริบทต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ให้มคีวาม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนระดับต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

/  

2. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานา่นเขต 2 และ
หน่วยงานในสังกัด 
ครั้งที่ 1 จำนวน 44 คน 
-  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
44 คน 2 มื้อ (44 คน X 30 บาท 
X 2 มื้อ = 2,640 บาท) 
-  ค่าอาหารกลางวัน 44 คน ๆ ละ 
50 บาท 1 มื้อ (44 คน X 50 บาท 
X 1 มื้อ = 2,200 บาท) 
ครั้งที่ 2 จำนวน 32 คน 
-  คา่อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

7,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 7,400
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
32 คน 1 มื้อ (32 คน X 30 บาท 
X 1 มื้อ = 960 บาท) 
-  ค่าอาหารกลางวัน 32 คน ๆ ละ 
50 บาท 1 มื้อ (32 คน X 50 บาท 
X 1 มื้อ = 1,600 บาท) 
รวมทั้งสิ้น 7,400 บาท 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
ครั้งที่ 1 จำนวน 7 ชุด ๆละ 32 
บาท = 224 บาท (ขอความรว่มมือ
ให้ผู้เข้าประชุมในสำนักงานฯ
จัดพิมพ์เอกสารเข้าร่วมประชุม 
โดยจัดทำเอกสาร 7 ชุด สำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา 7 อำเภอ 
ครั้งที่ 2 จำนวน 32 ชุด ๆละ 7 
บาท = 224 บาท 
รวมทั้งสิ้น 448 บาท 

 
448 

 
 

 
 

448 

3. จัดทำรายละเอียดกิจกรรม/
โครงการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแมบ่ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ภารกิจ อำนาจ
หน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
และบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

/  

4. เสนอขอความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

/  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ประถมศึกษานา่น เขต 2 ต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
น่าน 
5.  จัดทำรูปเลม่แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จำนวน 20 เลม่ๆ ละ 110 บาท  
เป็นเงิน 2,200 บาท 

2,200  2,200

รวม 7,848 2,200  10,048
หมายเหตุ : 1. สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

    2. งบประมาณรวมท้ังสิ้น 10,048 บาท ขอเบิกเพียง 10,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



218 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

โครงการ “พฒันาประสิทธภิาพการบริหารงบประมาณของสถานศกึษาให้สง่ผลต่อการจัดการศกึษา” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุกัญญา บางพาน หน่วยตรวจสอบภายใน   
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิอบ  
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
         ทุกภาคสว่นต่อต้านการทุจริต 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  หน่วยรับตรวจที ่ได้ร ับการติดตาม 

การบริหารงานด้านงบประมาณ ได้แก่  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 2  เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารงบประมาณส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้ได้มากที่สุด  มีการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณด้วยแผนปฏิบัติการประจำปี  มีระบบการควบคุมทางการเงินที่รัดกุม ถูกต้อง  
และมีการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า สูงสุด มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินที่ได้รับ 
และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ โดยบริหารงบประมาณส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของ
นักเรียนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงควรมีการ
ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ และให้ความรู ้ คำแนะนำ เป็นที ่ปรึกษา เพื ่อให้
สถานศึกษาสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมาย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
การดำเนินงานขององค์กรได้รับการสอบทานโดยการประเมินความเสี่ยงที่อาจ 

ส่งผลต่อการทจุริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 เป้าหมายของแผนย่อย  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

ให้ส่งผลต่อการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณให้ส่งผลต่อผู้เรียน
และใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินที่ได้รับ มีการบริหารงบประมาณถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายของ
ทางราชการ และการจัดทำกิจกรรมโรงเรียนต้นแบบให้ได้รับการพัฒนาการบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 
เข้มแข็งสามารถขยายผลให้สถานศึกษาในกลุ่มและสถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้ 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป  
     ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 
     ด้านการป้องปราม 
      - เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมคีวามเป็นมืออาชีพในการ
เฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
  หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหนึ่ง  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

น่าน เขต 2 ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงาน และการดำเนินงานการบริหารงบประมาณของ
หน่วยรับตรวจ  ได้แก่  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เพื่อให้
หน่วยรับตรวจมีการบริหารงบประมาณส่งผลต่อการจัดการศึกษาให้ได้มากที่สุด มีการใช้จ่ายเงินได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีการเบิกจ่ายเงินที่รัดกุม  
ถูกต้อง  และใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า สูงสุด ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด   

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงเห็น
ควรมีการสอบทานผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ให้ความรู้ แนะนำ เป็นที่ปรึกษา และพัฒนาการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษา  
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2.2  วัตถุประสงค ์
   2.2.1 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ  ทางด้านการเงินและ 

บัญชีของหน่วยรับตรวจ และสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้มีข้อมูลทาง
การเงินและบัญชี การบริหารทรัพย์สินที่ถูกต้อง เช่ือถือได้ 

       2.2.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการบริหารงบประมาณ  การบริหาร 
การเงิน และการบริหารทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่น ๆ ของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามนโยบาย  
แผนงานโครงการ ภารกิจ  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือลดความเสี่ยงในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้ส่งผลต่อการจัดการศึกษา
สูงสุด 

   2.2.3 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการบริหารงบประมาณให้ถูกต้องมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มีการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาถูกต้อง สามารถเป็นต้นแบบให้กับ
สถานศึกษาในกลุ่มและสถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้ 
  2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงผลผลิต(Output) 
    2.3.1.1 หน่วยรับตรวจ จำนวน  30  โรงเรียน  

   2.3.1.2 สถานศึกษาต้นแบบ จำนวน 10 โรงเรียน  มีการบริหารงบประมาณให้
ถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

   2.3.1.3 หน่วยรับตรวจได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการบัญชี การบริหารพัสดุที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อทางราชการได้อย่างคุ้มค่า 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)  
   2.3.2.1 หน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบมีการบริหารงบประมาณเป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ของเงินที่ได้รับและส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   2.3.2.2 หน่วยรับตรวจที ่ได้รับการตรวจสอบมีการบริหารงบประมาณโดยใช้

แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือในการควบคุมทางการเงิน และมีระบบการควบคุมทางการเงินที่รัดกุม 
ถูกต้อง ทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณมีความโปร่งใส ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี  และมีการควบคุมบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  

  2.3.2.3 สถานศึกษาต้นแบบมีการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณที่ถูกต้อง 
เข้มแข็งสามารถขยายผลให้กับสถานศึกษาในกลุ่มและสถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้ 

2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
           2.4.1 หน่วยรับตรวจตามเป้าหมาย จำนวน 30 โรงเรียน ได้รับการตรวจสอบมีการบริหาร 

งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินที่ได้รับและส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
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                  2.4.2 หน่วยรบัตรวจ จำนวน  30  โรงเรียนได้รับการตรวจสอบมีการบริหารงบประมาณโดยใช้ 
แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือในการควบคุมทางการเงิน และมีระบบการควบคุมทางการเงินที่รัดกุม 
ถูกต้อง  ทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณมีความโปร่งใสถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี  และมีการควบคุมบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าต่อทางราชการ  

        2.4.3 สถานศึกษาต้นแบบ จำนวน 10 โรงเร ียน มีการบริหารงบประมาณให้ถ ูกต้องมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้รับการพัฒนาการบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เข้มแข็งสามารถขยาย
ผลให้สถานศึกษาในกลุ่มและสถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้ 
   2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

              2.5.1 หน่วยรับตรวจตามเป้าหมาย ได้รับการตรวจสอบมีการบริหารงบประมาณเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ของเงินที่ได้รับและส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

                 2.5.2 หน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบมีการบริหารงบประมาณโดยใช้แผนปฏิบัติการ
ประจำปีเป็นเครื่องมือในการควบคุมทางการเงิน และมีระบบการควบคุมทางการเงินที่รัดกุม ถูกต้องทำให้การ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณมีความโปร่งใส ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  
และมีการควบคุมบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าต่อทางราชการ  

  2.5.3 สถานศึกษาต้นแบบการบริหารงบประมาณให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ได้รับการพัฒนาการบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เข้มแข็งสามารถขยายผลให้สถานศึกษาในกลุ่มและ
สถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้ 
   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

  2.6.1 หน่วยรับตรวจตามเป้าหมายได้รับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ในการ 
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  2.6.2 หน่วยรับตรวจ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติ ได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้อง
ไม่น้อยกวาร้อยละ 80 

  2.6.3 นักเรียน ได้รับประโยชน์ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจากการบริหารงบประมาณ 
ที่ถูกต้อง 
  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ   29,400 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
กิจกรรมที ่1 ตรวจสอบ ติดตาม
การบริหารงบประมาณของหน่วย
รับตรวจ 

4,800 5,200
4,400 

(งบกลาง) 

 10,000
4,400 

(งบกลาง) 
กิจกรรมที ่2 สถานศึกษาต้นแบบมี
การบริหารงบประมาณให้ถูกต้องมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และสถานศึกษาท่ีต้องได้รับการ
พัฒนา 

15,000
  (งบกลาง) 

 15,000
(งบกลาง) 

รวม 4,800 9,600 15,000  29,400
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างระบบควบคุมภายใน ให้มีความเข้มแข็ง” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุจิตรา  อินต๊ะกัน กลุ่มอำนวยการ 
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
 - บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลกัคุณธรรม จรยิธรรมและความซื่อสัตย์สุจรติ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนนโยบายของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้
หน่วยงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การควบคุมภายในต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพราะนอกจาก
จะช่วยให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีแล้ว ยังเสริมให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
อีกด้วย การจัดวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะขนาดของหน่วยงานในความรับผิดชอบยังเป็น
กลไกช่วยในการทำงานให้มีความเสี่ยง อุปสรรค หรือข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 
ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย การควบคุมภายในจึงเป็นการป้องกันการทุจริต และข้อผิดพลาด อันจะนำมา
ซึ่งความสูญเปล่าในการทำงาน เพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให้
หน่วยงานภาครัฐจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ การควบคุมภายในซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้กำกับดูแลฝ่ายบริหารและ
บุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน กำหนดให้มีขึ ้นเพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงาน        
จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทจุริต 

และประพฤติมชิอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 เป้าหมายของแผนย่อย  คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บฯ  

                  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู ้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน ทำให้ทราบปัญหาหรือความเสี่ยงในงานภารกิจของตนที่รับผิดชอบว่ามีความเสี่ยงหรือปัญหา
เรื่อง มีการติดตามการดำเนินงาน เพ่ือให้ความเสี่ยงหรือปัญหาลดลง โดยเฉพาะงานตามภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี เช่น งานการเงิน พัสดุ ซึ่งเป็นงานที่ต้องทำตาม
ระเบียบ เสี ่ยงต่อการทำ ที่จะไม่เป็นไปตามระเบียบ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรดังนั้น ดังน้ัน 
สามารถนำระบบการควบคุมภายในไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ลดปัญหาการดำเนินงานที่มีความ
เสี่ยงสูง หรือมีปัญหาได้ สามารถนำไปปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่      ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่
ชัดเจนตรวจสอบได้ และเป็นส่วนหน่ึงในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป ให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจ
โดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจกรรมทีดีอย่างแท้จริง 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื ่อวันที่ 20 

เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการ
ควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด 
และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้
ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต 

เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาการสร้างระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2 ให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินงานได้ทันตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2 วัตถุประสงค ์
         2.2.1 เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจระบบควบคุมภายใน ให้มีความเข้มแข็ง 

และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2.2.2 เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน มีความถูกต้อง ครบถ้วน 

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 
         2.2.3 เพื่อให้มีการนำเอาหลักการระบบควบคุมภายในไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยง และกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงาน
แต่ละด้าน 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต(Output) 

                     ให้ความรู้ระบบงานควบคุมภายในแก่ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 160 คน 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์(Outcome)       
           บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบควบคุมภายใน และสามารถจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
          ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และสถานศึกษาใน
สังกัดมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

          2.5.1 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถจัดส่งรายงาน    
ได้ทันตามกำหนดเวลา 

          2.5.2 ผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
ระบบควบคุมภายใน ให้มีความเข้มแข็ง โดยนำเอาหลักการระบบควบคุมภายในไปปรับใช้ในงานประจำ 
วิเคราะห์ภารกิจ บริหารและลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์
                   ผู้บริหารและบุคลากรในสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และ

ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 
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    2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  2,480 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่า
ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

แผนการปฏิบติังาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1. ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ระบบควบคุมภายในให้กับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในสังกัด (147 โรงเรียน)  
(ใช้งบประมาณประชุมผู้บริหาร
การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา  
ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2) 

 

2. ออกติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน 
สถานศึกษาในสังกัด (10 โรงเรียน) 
- ค่าเบ้ียเลี้ยงจำนวน 3 คน 4 วัน 
(3 คน X 4 วันๆ ละ 120 บาท  
= 1,440) 

1,440

 
 
 
 1,440

 

3. ประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายใน  
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
35 คน 1 มื้อ (35 คน X 30 บาท    
= 1,050 บาท) 

 
 

1,050 1,050

4. สรุป และจดัทำรายงานผลการ
ประเมินการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รวม 1,440 1,050 2,490
หมายเหตุ : 1. สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

    2. งบประมาณรวมท้ังสิ้น 2,490 บาท ขอเบิกเพียง 2480 บาท 
 
หมายเหตุ : ไม่ขอเบิกจำนวน 10 บาท และถัวเฉลี่ยทุกรายการ  
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โครงการ “ส่งเสริมประสิทธภิาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบคุลากรทางการศึกษา” 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุจิตรา  อินต๊ะกัน  กลุ่มอำนวยการ 
 
ส่วนที่  1  ความเช่ือมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น 
            (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลกิโฉม  
   - การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 

     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบข้อราชการ แนวนโยบาย ความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด     
ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

 เป้าหมายที่ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   
 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบข้อราชการ แนวนโยบาย ความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด     
ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ                
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้ร ับการศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
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    มุ่งส่งเสริมใหผู้บ้ริหารการศึกษา และผู้บรหิารสถานศึกษามีความพร้อมใน
การรองรับการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาได้เหมาะสมกับการปฏิรูปการศึกษาโดยผ่าน
กระบวนการรับทราบแนวนโยบาย จุดเน้น และส่งเสริมใหม้ีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการศึกษา เพ่ือนำองค์
ความรู้และแนวนโยบายไปขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 1.3   แผนการปฏิรปูประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนการปฏิรูปประเทศด้าน การศึกษา 
  2) เป้าหมายของการปฏิรูป ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  3) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบบการศึกษา   
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   - สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุมด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล     
ด้านการบริหารทั่วไป และมคีวามรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา  
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ประกาศพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เพื่อให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงการบริหารภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการทำงานที่เกินความจำเป็น มุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการบริหารงานและเพิ่มประสิทธิภาพต่อระบบราชการ โดยให้องค์กรดำเนินการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้ให้ความสำคัญ
ต่อบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาโดยการส่งเสริมประสิทธิภาพของบุคลากรให้การบริหารงาน
ราชการในหน้าที่เกิดประสิทธิภาพ ประกอบกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นให้หน่วยงานในสังกัด
ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในสังกัด ให้สามารถบริหารงานอย่างมีคุณภาพ
มากขึ้นอันจะนำไปสู่ความสำเร็จของภารกิจหลักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ต้องการบริหารจัดการ
การศึกษาให้กับนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 

 
 

2.2 วัตถุประสงค ์
2.2.1 เพื ่อแจ้งข้อราชการ แนวนโยบาย ความเคลื ่อนไหวทางการศึกษาให้แก่ผู ้บริหาร

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้
สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 
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2.2.2 เพื ่อพัฒนาปรับเปลี ่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม การบริหารจัดการ        
การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.3 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รับทราบปัญหา อุปสรรค นำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงผลผลิต (Output) 

           2.3.1.1 ผู ้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 88 คน มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจแนวนโยบายการดำเนินงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างดีและสามารถบริหารจัดการภารกิจในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2.3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 147 โรงเรียน (รวมโรงเรียนสาขา 3 
สาขา) และบุคลากรทางการศึกษา รวม 160 คน ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการภารกิจในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิผล 

   2.3.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)       
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจถึงภารกิจแนวนโยบายการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัดเป็น
อย่างดี และสามารถบริหารจัดการภารกิจในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าหมาย 
ตระหนักถึงบทบาทภารกิจของตนเอง และสามารถบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

   2.4  ตัววัดความสำเร็จ(KPIs) 
   ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สามารถปฏิบัติตาม

นโยบายเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.5  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

   ผู้บริหารและบุคลากรในสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจทั้งของหน่วยงานและของตนเอง สามารถบริหาร
จัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ บังเกิดผลดีต่อราชการและ
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
   2.6  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

   ผู้บริหารและบุคลากรในสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และผู้บริหาร
สถานศึกษาทกุแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ มกราคม 2564 – กันยายน 2564 

    2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ  41,520 บาท งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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แผนการปฏิบติังาน 

(กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. ประชุมผู้บริหารการศึกษา 
และผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด 
สพป.น่าน เขต 2 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
160 คน 1 มื้อ (160 คน X 30 บาท   
= 4,800 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน 160 คน 1 มื้อ
(160 คน X 120 บาท = 19,200 บาท) 

9,600

19,200

 
 
 

4,800 14,400

19,200

2. ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง 
ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
88 คน 1 มื้อ (88 คน X 30 บาท      
= 2,640 บาท) 

5,280

 
 
 

2,640 7,920
 

รวม 34,080 7,440 41,520
หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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ส่วนท่ี 7 
การบริหารแผนสู่การปฏบิัต ิ

 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 2 ได้บริหารจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                     
ขั ้นพื ้นฐานกำหนด โดยใช้แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื ่องมือบริหารจัดการ การกำกับ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ภายใต้งบประมาณที ่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ตามนโยบาย/ภารกิจ/กลยุทธ์ที่ได้รับมอบหมาย โดยขับเคลื่อนภารกิจสู่เป้าหมายตาม
กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  จึงกำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ แนวทางการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนประเมิน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 

แนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ 
1. งบประมาณในส่วนของงบประจำ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  

ใช้บริหารจัดการเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานและค่าสาธารณูปโภค โดยมีคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พิจารณาการขอต้ังและจัดสรรงบประมาณ โดยมอบหมายกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสนิทรัพย์บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และงบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จำแนกเป็น 

1.1  งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรให้ตามโครงการ
กิจกรรม พร้อมกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายความสำเร็จที่ชัดเจนตามกลยุทธ์ จุดเน้น
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับ
เครือข่ายกลุ ่มโรงเรียน จัดทำโครงการ/กิจกรรม กำหนดเป้าหมายตามกรอบงานพร้อมขับเคลื ่อนสู่
ความสำเร็จตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด        

1.2  งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ หรืองบพัฒนาคุณภาพการศึกษาใช้สำหรับ
บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการให้ได้
มาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพ โดยผู้รับผิดชอบในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายกลุ่ม
โรงเรียน  จัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองตัวชี ้วัดและเป้าหมาย คำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน 
ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ตอบสนองกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม บริหารงบประมาณตามกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงให้ดำเนินการขออนุมัติต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 
ก่อนจะดำเนินการและยึดหลักการบริหารงบประมาณตามระเบียบบริหารงบประมาณการเงินและการคลัง 
และเบิกจ่ายงบประมาณตามปฏิทินการดำเนินงาน 
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3. การเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ยกเว้นกรณีที่เพิ่งได้รับการ
จัดสรรงบประมาณภายหลัง ต้องดำเนินการตามเง่ือนไขอื่น ๆ เช่น ระยะเวลาตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด หากมีความจำเป็นไม่สามารถบริหารจัดการได้ตามปฏิทินที่กำหนด ให้เสนอขอ
อนุมัติต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต  2 เป็นกรณีไป พร้อมทั้งสำเนา
แจ้งกลุ่มนโยบายและแผนทราบ 

ปัจจัยความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และ

การทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื ้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

3. เช่ือมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
1. ประชุมมอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  บุคลากรในสังกัดรับทราบและเข้าใจตรงกันในทุกประเด็น 
2. สื่อสารทิศทางการบริหารจัดการองค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด ให้บุคลากรทุกระดับรบัรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
3. ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามกรอบแนวทางที่คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ 2564 กำหนด ดังน้ี 
               3.1 โครงการ/กิจกรรมต้องสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล  แนวทางของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2 พ.ศ.2563 - 2565 และทิศทางการพัฒนาการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
               3.2 โครงการ/กิจกรรมไม่มีลักษณะซ้ำซ้อนกับโครงการ/กิจกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานกำหนด มอบหมายและสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ดำเนินการ (กิจกรรมร่วม) หากพบว่า ภายหลังจากที่ได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมไว้ตามแผนฯ แล้ว 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมร่วมและจัดสรร
งบประมาณให้นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จะพิจารณายกเลิกโครงการ/
กิจกรรม น้ัน  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

               3.3 การกำหนดค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม ต้องไม่เกินอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด หรือเป็นไปตามที่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 
กำหนด ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายเงินของราชการ 
               3.4 โครงการ/กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา ให้จัดโดยใช้สถานที่ราชการ และไม่จัด
งบประมาณเป็นค่าพาหนะการเดินทางและค่าที่พัก ยกเว้นมีเหตุจำเป็น หรือเป็นไปตามความเหมาะสม   
              3.5 จัดทำรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมตามแบบที่กำหนด  

    3.6 ผู ้ร ับผิดชอบโครงการจะต้องบริหารงบประมาณภายในวงเงินที ่ได้รับอนุมัติในแผน 
ปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2564  
               3.7 กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเป็นรายไตรมาส ให้สอดคล้องกับมาตรการ
การใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     3.8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จะดำเนินการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม หากโครงการ/กิจกรรมใดไม่ได้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด  
จะทบทวนปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกตามที่เห็นเหมาะสม  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

เอกสารอ้างอิง 
 

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 (2563). แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานา่น เขต 2.  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 2. 

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 (2563). รายงานผลการ
ดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2. งานติดตามประเมินผลและรายงาน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2. 

กลุ่มแผนงานและโครงการ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (2564). แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ.  

กลุ่มแผนงานและโครงการ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (2564). แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ. 

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน (2564). แผนปฏิบัติราชการด้านพัฒนาการศึกษา 
(แผนงานบรูณาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดน่าน. น่าน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำสัง่สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานา่น เขต ๒ 
ท่ี 50^9/๒ ๕ ๖๓

เรือ่ง แตง่ตัง้คณะทำงานจดัทำแผนปฏนิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานา่น เขต ๒

ด้วยสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดจ้ดัทำแผนปฏบิตัริาชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๓-๒๕๖๕:) โดยการศกึษา วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งเชือ่มโยงกบัแผนระดบัที ่ ๑ ยทุธศาสตรข์าต ิ และแผน 
ระดบัที ่ ๒ ไดแ้ก ่ แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ แผนการปฏริปู 
ประเทศ และแผนความมัน่คง ตามทีค่ณะรฐัมนตรใีหค้วามเหน็ชอบ เพือ่ใซเ้ปนีกรอบในการกำหนดแนวทาง 
และเปาีหมายในการปฏบิตัริาชการของหนว่ยงานในสงักดั ใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั การขบเคลือ่นแผนสู ่
การปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มผีลลพัธเ์ปน็รูปธรรม และตอบสนองตอ่การรายงานผลการ 
ดำเน นิ งาน ตามยทุธศาสตรช์าตแิละแผน การปภริประเทศเขา้สร่ะบบตดิตามและประเมนิ ผลแห ง่ขาต ิ
(eMENSCR)

เพือ่เปน็การตอบสนองนโยบายรฐับาล กระทรวงศกึษาธกิาร และสำนกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ทีจ่ะพฒันาประเทศไปสูเ่ปา้หมาย การจดัทำแผนปฏบิตักิารมคีวามสอดคลอ้งเชือ่มโยงกบั
แผนระดบัที ่ ๑ และแผนระดบัที ่ ๒ และเพือ่ใหส้ำนกังาบเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานา่น เขต ๒ มีกรอบ 
ทศิทางและกลไกในการพฒันาการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัเปา้หมายทีก่ำหนด สามารถขบัเคลือ่นการจดัการศกึษาได ้
อยา่งมคีณุภาพ รวมท้ัง การกำหนดทศิทางการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน อนัประกอบไปดว้ยวสิยัทศัน ์ พันธกิจ 
เปา้ประสงค ์ คา่นยิมองคก์ร เปา้หมายตวัซ ีว้ดัความสำเรจ็ โครงการ กจิกรรม งบประมาณ โดยจดัทำเปน็ 
แผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึง่จะเปน็การวเิคราะห ์วางแผน กำหนดเปา้หมาย แนวทางการ 
ดำเนนิงานใหส้ำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานา่น เขต ๒ และสถานศกึษาในสงักดั ดำเนนิการไปใน 
ทศิทางตามเปา้หมายทีก่ำหนดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล การบรหิารงบประมาณรายจา่ยประจำป ี
เปน็ไปอย่างถกูตอ้งตามระเบยีบแบบแผนของทางราฃการ จึงได้แต่งต้ังคณะทำงาน ซึง่มีองคป์ระกอบดังนี้

๑. คณะทำงานจัดทำแผนปฏบัิติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีหนา้ทีศ่กึษาวเิคราะห ์
นโยบาย จดัทำวสิยัทศัน ์พนัธกจิ เปา้ประสงค ์ คา่นยิมองคก์ร กลยุทธ์ จดุเนน้ เปา้หมายดวัชีว้ดัความสำเรจ็ เพือ่ 
จดัทำโครงการ กจิกรรม งบประมาณ ตามเปา้หมายทีก่ำหนด รวมทัง้ตดิตาม ประเมนิผลการดำเนนิงานและ 
รายงาบผลการดำเนนิงานตามโครงการ/กจิกรรม ตามแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มี 
องค์ประกอบดังน้ี

๑) นายอศัรายทุธ ศรี!จอินทร์ ผอ.สพป.น่านเขต ๒ ประธาน
๒) นายประสทิธ้ี ซาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต ๒ คณะทำงาน
๓) นายกรีต ิ ซามขัฌมิา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต ๒ คณะทำงาน
๕) นายวรรณท ิ ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต ๒ คณะทำงาน
๕) นายกสมาคมครูทกุอำเภอในสงักดั คณะทำงาน 

/ ๖) นายทวดิกัดี.้,



๒

๖) นายทวศีกัดึ ๋ สงวนศรี ผอ.กลุม่นเิทศตดิตามประเมนิผลฯ คณะทำงาน
๗) นายกอ่ทติ คำผดั ผอ.กลุ่มบริหารงานบคุคล คณะทำงาน
๘) นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุม่สง่เสรมิการจดัการศกึษา คณะทำงาบ
๙) นางขลธิซา อุ่นเสียม ผอ.กลุม่บรหิารการเงินและสนิทรัพย ์คณะทำงาน
๑๐) นางสกุญัญา บางพาน ผอ.หนว่ยตรวจสอบภายใน คณะทำงาน
๑๑) นาง'พมิพณ์ฐัซยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะทำงาน
๑๒) นางราตร ี มูลคำ ผอ.กลุม่พฒันาครูและบคุลากรฯ คณะทำงาน
๑๓) ด.ต.ธนญัชัย แกว้ศรีงาม ผอ.กลุม่กฎหมายและคดี คณะทำงาน
๑๔) นางสริลิกัษณ ์ ซาวแหลง นกัจดังานทัว่ไปชำนาญการพเิศษ คณะทำงาน

ปฏบัิตหินา้ที ่ ผอ.กลุม่อำนวยการ
๑๔) นายสมคดิ วรรณภพ ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๑๖) นางสภุาพ รัตนประภา ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๑๗) นางสดศรี สุทธการ ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๑๘) นายนยิม ฝืน'พรหมมิ'นทร์ ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๑๙) นางสาวรักษศ์ริ ิ จติอารี ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๒๐) นายจำลอง ไซยยา ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๒๑) นางปรานอม จินะสาม ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๒๒) น.ส.สพุรรณกิาร์ สุทธหลวง ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๒๓) นางโสภิดา ปรารมภ์ ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๒๔) นางรัซกร เรือนต๊ิบ ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๒๔) นายนรินัดร ์มงคล ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๒๖) น.ส.รัศมี มงคล ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๒๗) น.ส.ลภัสรดา โลราซ ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๒๘) นายพลวเิดช ดนยัดริุยะ ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๒๙) นางมยรุาพร อินไซย นกัวซีาการศกึษา คณะทำงาน
๓๐) นางบวัวรรณ ์ ยะสุข นกัวซิาการศกึษา คณะทำงาน
๓๑) นายนาว ี สินธุมาศ พนกังานราซการ คณะทำงาน
๓๒) นางสภุารกัษ ์ชันสลี นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน คณะทำงาน

ปฏบิตัหินา้ทีน่กัวิซาการศกึษา
๓๓) จ.ส.ท.สรวิซญ์ วงศ์ไชย นกัทรัพยากรบคุคล คณะทำงาน
๓๔) นายอาทติย ์รวมสิทธ้ื นิติกร คณะทำงาน
๓๔) น.ส.สุจิตรา อินต๊ะกัน นักจัดการงานท่ัวไป คณะทำงาน
๓๖) น.ส.นาถยา อดุอา้ย เจา้พนกังานธรุการ คณะทำงาน
๓๗) นายฐาปนพงศ ์ อรินทร์ นกัวิชาการเงินและบญัชี คณะทำงาน
๓๘) น.ส.รัตนา หลวงจันทร์ นกัวิชาการตรวจสอบภายใน คณะทำงาน
๓๙) นางสาวเนตรนภา สารสร้อย นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน คณะทำงาน

/ ๔๐) น.ส.นฐา..



นกัวชิาการศกึษา คณะทำงาบ
ปฏนิตัหินา้ทีน่กัวิเคราะหน์โยบายและแผน 
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน คณะทำงาน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะทำงาน

และเลขานกุาร
นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน คณะทำงาน

และผูช้ว่ยเลขานกุาร

๒. คณะทำงานพจิารณาโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ ทำหนา้ทีพ่จิารณางบประมาณตาม 
ยทุธศาสตร/์แนวทาง โครงการ กจิกรรม ตามเปาีหมายทีก่ำหนดในแผนปฏบิตักิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ มอีงคป์ระกอบดงันี้

๑) นายอศัรายทุธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่านเขต ๒ ประธาน
๒ )นายประสทิธ้ิ ซาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต ๒ คณะทำงาน
๓) นายกรีต ิ ซามชัฌมิา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต ๒ คณะทำงาน
๔) นายวรรณท ี ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต ๒ คณะทำงาน
๕) นายทวศีกัดึ ๋ สงวนศรี ผอ.กลุม่นเิทศตดิตามประเมนิผลฯ คณะทำงาน
๖) นายกอ่กติ คำผัด ผอ.กลุ่มบริหารงานบคุคล คณะทำงาน
๗) นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุม่สง่เสรมิการจดัการศกึษา คณะทำงาน
๘) นาง1ชลริ'ซา อุ่นเสียม ผอ.กลุม่บรหิารการเงินและสนิทรัพย ์คณะทำงาน
๙) นางสกุญัญา บางพาน ผอ.หนว่ยตรวจสอบภายใน คณะทำงาน
๑๐) นาง'พมิพณ์ฐัซยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะทำงาน
๑๑) นางราตร ี มูลคำ ผอ.กลุม่พฒันาครูและบคุลากรฯ คณะทำงาน
๑๒) ด.ต.ธนัญ'ขัย แกว้ศรีงาม ผอ.กลุม่กฎหมายและคดี คณะทำงาน
๑๓) นางสริลิกัษณ์ ์ ซาวแหลง นกัจดังานทัว่ไปชำนาญการพเิศษ 

ปฏนิตั,ิหน้าท่ี ผอ.กลุม่อำนวยการ
คณะทำงาน

๑๔) นายสมคดิ วรรณภพ ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๑๕) นางสภุาพ รัตนประภา ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๑๖) นางสดศรี สุทธการ ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๑๗) นายนยิม ฝืนพรหมมีนทร์ ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๑๘) นางสาวรักษค์ริิ จติอารี ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๑๙) นายจำลอง ไชยยา ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๒๐) นางปรานอม จินะสาม ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๒๑) น.ส.สพุรรณกิาร์ สุทธหลวง ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๒๒) นางโสภิดา ปรารมภ์ ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๒๓) นางรัชกร เรือนต๊ิบ ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน
๒๔) นายนรินัดร ์มงคล ศกึษานเิทศก์ คณะทำงาน

๔๐) น.ส.นฐา รัตนกุล

๔๑) นางองัคณิ ี ไชยศิลฟ้ 
๔๒) นางจันทนา อินทำ

๔๓) น.ส.นันทวัน เลศิวฒุวิรรกัษ์

๓

/ ๒๕) น.ส.รัศมี ...
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   25) น.ส.รัศมี  มงคล  ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
   26) น.ส.ลภัสรดา โลราช  ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
   27) นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ ศึกษานิเทศก์   คณะทำงาน 
                    28) นางบัววรรณ์  ยะสุข           นักวิชาการศึกษา             คณะทำงาน   
   29) นางสุภารักษ์ ขันสลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน  
       ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษา 
                 30) น.ส.อรุณรัตน์ สุทธหลวง   นักทรัพยากรบุคคล        คณะทำงาน 
    31) น.ส.สุจิตรา  อินต๊ะกัน  นักจัดการงานทั่วไป   คณะทำงาน 
              32) นางอารี ปัญญาภู   นักวิชาการเงินและบัญชี        คณะทำงาน 
             33) น.ส.นฐา  รัตนกุล       นักวิชาการศึกษา   คณะทำงาน 
       ปฏิบัติหน้าทีน่ักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
             34) นางอังคณีิ   ไชยศิลป์         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะทำงาน 
     35) นางจันทนา  อินทำ  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน          คณะทำงาน 

            และเลขานุการ      
     36) น.ส.นันทวัน เลิศวุฒิวรรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน 
                             และผู้ช่วยเลขานุการ   
   

3. คณะทำงานฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่ประสานการจัดทำแผน จัดทำคำสั่งแต่งตั้ ง
คณะทำงาน จัดประชุมคณะทำงาน จัดทำเอกสารประกอบการประชุมแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เสนอและรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผน ประกอบด้วย 
    1) นายกีรติ ซามัชฌิมา  รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2   ประธาน 
   2) นางจันทนา  อินทำ  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  รองประธาน 
             3) น.ส.นฐา  รัตนกุล       นักวิชาการศึกษา   คณะทำงาน 
       ปฏิบัติหน้าทีน่ักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

4) น.ส.นาถยา  อุดอ้าย   เจ้าพนักงานธุรการ  คณะทำงาน  
 5) นายฐาปนพงศ์  อรินทร์  นักวิชาการเงินและบัญชี         คณะทำงาน 

    6) นางธีรกานต์  ธนะ   เจ้าพนักงานพัสดุ   คณะทำงาน 
   7) น.ส.นันทวัน เลิศวุฒวิรรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน 
                                   และเลขานุการ 

8) นางอังคิณี  ไชยศิลป์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน 
                             และผู้ชว่ยเลขานุการ 
    9) นางนรารัตน์  มาลีศรี        พนักงานราชการ                     คณะทำงาน 
                           และผู้ช่วยเลขานุการ 
                                  และเลขานุการ 
 
 

/10) น.ส.รุจิรา...    
 



๑๐) น.ส:รุจิ'รา ขาคำ 

๑๑) นายปรชีา ไชยบญุเรอืง 

๑๒) น.ส.ณฐักานต ์ ไชยขนะ

เจา้หนา้ทีธ่รุการ 

เจา้หนา้ทีธ่รุการ 

เจา้หนา้ทีธ่รุการ

คณะทำงาน 
และผูช้ว่ยเลขานกุาร 

คณะทำงาน 
และผูช้ว่ยเลขานกุาร 

คณะทำงาน 
และผูช้ว่ยเลขานกุาร

ใหค้ณะทำงานตามทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ ปฏบิตัหินา้ทีเ่ปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ถกูตอ้ง เหมาะสม 
และเปน็ไปตามเฟา้หมายและนโยบายทีก่ำหนด บรรลตุามวตัถปุระสงคไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ต่อไป

ทัง้นี ้ต้ังแต่บดันีเ้ปน็ตน้ไป

ส่ัง ณ วนั ท ี'่!อรท พฤศจกิายน พ .ศ .๒๕๖๓

(นายอศัรายทุ5ุ ศรี!จอบิพร)
พุ้อำนวยการท้ัพทั'พก^ตท่ีนท่ีกฑ ,̂ก12>า̂ ระถม^กษานาน เขต ๒
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