
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562- 2565) จังหวัดน่าน 



 

 

  สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดน่านจากการศึกษานโยบาย
และยุทธศาสตร์ของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)  แผนพัฒนาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) ส านักงานศึกษาธิการภาค 16
แผนพัฒนาจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2561-2564) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2560-2564) จังหวัดน่าน (ฉบับเดิม) ที่ได้มี
การศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) และน านโยบายการพัฒนาและการจัดการศึกษา
ในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดน่าน ให้ทันต่อสถานการณ์และ
ความต้องการในการพัฒนาการจัดการศึกษาของจังหวัดน่าน ดังนั้น จึงได้ก าหนดสาระส าคัญของแผนพัฒนา
การศึกษาดังกล่าวประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

วิสัยทัศน์  

 

 

 
 

ความหมายของวิสัยทัศน์  
 “คนน่าน” หมายถึง เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้เรียนที่อยู่ในการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัยในจังหวัดน่าน 
 “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายถึง การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 “สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน” หมายถึง สบืสานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วถิีชุมชน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯของจังหวัดน่าน  
 “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึง การน าหลักความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ และ
มีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งการน าความรู้และคุณธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 “คนดีมีความสุข” หมายถึง คนที่ด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออกมีฐานะพอเพียงแก่อัตภาพ สามารถด ารงชีวิต
อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างสันติสุข 
 “การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษา 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเพ่ิมขีดความสามารถด้านแข่งขันของโลกฯ 
 

พันธกิจ 
 1) สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคนน่านให้ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพเสมอภาค 
ทั่วถึง และต่อเนื่อง 
 2) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ  

“คนน่านไดร้ับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะอาชีพ สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน
ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดีมีความสุข  

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 



 

 3) พัฒนาทักษะอาชีพแก่คนน่านให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 4) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน  
 5) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 6) พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
 

เป้าหมายหลัก 
 1) คนน่านได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตที่หลากหลายและมีคุณภาพ 
 2) สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
 3) คนน่านได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพทีส่อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมีอาชีพ  
มีงานท า เป็นคนดีและมีความสุข  
 4) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน 
 5) สถานศึกษามีการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 สู่ห้องเรียน  
 6) หน่วยงานทางการศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
 

ยุทธศาสตร ์
 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ             
 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

จุดเน้นการพัฒนา  

จุดเน้นที่ 1 ด้านความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 1.1 คนน่านมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความจงรักภักดี ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นใน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2 สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่สูง ได้รับการสนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทความต้องการเพ่ิมขึ้น  
 1.3 คนน่าน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ  
 
 

 



 

 

จุดเน้นที่ 2 ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ             
 2.1 สถานศึกษามีการผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีทักษะอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
จังหวัดน่านและสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2.2 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 2.3 ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ได้งานท า  

จุดเน้นที่ 3ด้านการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.1 คนน่านมีทักษะ ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
 3.2 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรทีเ่สริมสร้างการ 
สืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน 
 3.3 หน่วยงานทางการศึกษามีการพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 3.4 สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 
 3.5 หน่วยงานทางการศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

จุดเน้นที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
 4.1 คนน่านได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 4.2 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้กับคนทุกช่วงวัย 
 4.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้ 
 4.4 สถานศึกษาท่ีต้องการความช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษและเร่งด่วน 

จุดเน้นที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและน้อมน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 5.1 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษ์ป่าน่านเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.2 สถานศึกษามีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
 5.3 สถานศึกษาได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.4 คนน่านได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 



 

 

จุดเน้นที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 6.1 หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.2 หน่วยงานทางการศึกษามีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 6.3 หน่วยงานทางการศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
 

 โดยมีรายละเอียดผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาฯ เป้าประสงค์ เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้



110 
 

1)คนน่านได้รับโอกาสทาง
การศึกษาตลอดชวีิตที่
หลากหลายและมีคุณภาพ 

     ผังความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดน่าน 
พันธกิจ 
 

 

 

 

เป้าหมายหลัก 

 
  

   

ยุทธศาสตร์  
 
 
กลยุทธ์ 

1)เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา  
2)ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการ
จัดการศึกษา 
 3)พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบัน
หลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขต
พื้นที่พิเศษตามแนวตะเข็บชายแดน
และพื้นที่สูง 
3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการ
จัดระบบการดูแลและป้องกันภัย
คุกคามในรูปแบบต่างๆ  

1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้
มีสมรรถนะ มีทักษะอาชีพ
ในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
2 ส่งเสริมการวิจยัและพัฒนา 
เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่สรา้งผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกจิ 

1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนน่าน มีทกัษะ ความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และคุณลกัษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2 ส่งเสริมสถานศกึษาทกุระดับการศึกษาให้จัด
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเสริมสร้างการสืบ
สานวัฒนธรรมวถิีน่าน 
3 พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวดัและ
ประเมนิผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สือ่ต าราเรียน 
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
5 พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์และบุคลากรทาง 
การศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

1 เพิ่มโอกาสและความ
เสมอภาคในการเข้าถึง
การศกึษาทีม่ีคุณภาพ 
2พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
ดิจิทัลเพื่อการศกึษา
ส าหรับคนทกุช่วงวัย 
3พัฒนาฐานขอ้มูลด้าน
การศกึษาทีม่ีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเข้าถึงได ้

 

1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิต 
ส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและการอนุรักษ์ป่าน่าน
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การ
น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และ
นวัตกรรม ด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6) พัฒนาระบบการ
บริหารและจัดการศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพโดย 
ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วม 
 

1) สร้างโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาคนน่านให้ได้รับ
การศึกษาตลอดชวีิตอยา่งมี
คุณภาพเสมอภาค ทัว่ถึงและ
ต่อเนื่อง 

2) พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  

3) พัฒนาทักษะอาชพีแก่คน
น่านให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

4) ส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
สืบสานวัฒนธรรมวิถีนา่น 

5) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 
สร้างคุณธรรมจริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
และพร้อมรับการเปลีย่นแปลงของโลกศตวรรษที2่1 

 

2) สถานศึกษาทกุแห่งได้รับ
การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาของชาต ิ

3)คนน่านได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 
แรงงานมีอาชีพ มีงานท า 
เป็นคนดีและมีความสุข  

4) สถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
ที่สืบสานวฒันธรรมวิถนี่าน 

 

5) สถานศึกษามกีารสร้างจิตส านกึรักษ์
สิ่งแวดล้อม สร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
น าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 สู่ห้องเรียน 

6)หน่วยงานทางการ
ศึกษามีการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพโดยทุก
ภาคส่วนมีส่วนรว่ม 
 

1) การจัดการศึกษาเพือ่ความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ
 

2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
การวิจยั และนวัตกรรม เพือ่
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ             
 

3) การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษา 

5) การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
 

6) การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารจัด
การศึกษา 

วิสัยทัศน์“คนน่านได้รับการศึกษาตลอดชวีิตอย่างมีคุณภาพมีทักษะอาชีพ สืบสานวฒันธรรมวิถีน่านท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดีมีความสุขพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
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                        การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

 

1) วัตถุประสงค์ 
 1.1เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.2เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรมปลอดภัย และ
สมานฉันท์ 
 1.3เพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมือง (Civic Education) ในสังคมไทย รวมทั้งการยอมรับและ 
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 1.4เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในเขตพ้ืนที่พิเศษตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่สูงให้ได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เหมาะสม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของชุมชนและพ้ืนที่ 
 1.5เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ อาทิ การใช้สื่อ
และเทคโนโลยีการสื่อสาร ปัญหาทางเพศปัญหาการเสพสารเสพติด การทุจริตคอร์รัปชั่น ฯ  

2) เป้าประสงค์  
 2.1คนน่าน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.2คนน่าน ในเขตพ้ืนที่พิเศษตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่สูง  ได้รับการศึกษา 
ที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.3คนน่าน ได้รับการดูแลและและป้องกันภัยคุกคามเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต  
 

3) กลยุทธ์  
 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษตามแนวตะเข็บ
ชายแดนและพ้ืนที่สูง 
 3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ  
 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 1 คนน่านมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
ที่สะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ 
และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100 100 100 1) โครงการสร้างจิตส านึกความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์และการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านกระบวน
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร 

ศธจ.น่าน 

2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)   

100 100 100 100 2) โครงการสร้างเสริมความรู้และทักษะความเป็นพลเมือง  
(Civic Education) 

ศธจ.น่าน 

3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

100 100 100 100 3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ 
ในสถานศึกษา และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
อย่างมีความสุข  

ศธจ.น่าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่สูง ได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่สูง 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษตามแนวตะเข็บ
ชายแดนและพ้ืนที่สูง ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม 
วัฒนธรรม 

100 100 100 100 4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย 

สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่สูง 

ศธจ.น่าน 

2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษตามแนวตะเข็บ
ชายแดนและพ้ืนที่สูง ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ทักษะด้านอาชีพ 

100 100 100 100 5) โครงการส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพและการมีรายได้ใน
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่สูง 

ศธจ.น่าน 

 

 

 
 

 

 

หมายเหตุ ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดน่าน มีแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2560-2564) เป็นการเฉพาะกิจไว้แล้ว  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าประสงค์ที ่3 คนน่านได้รับการดูแลและและป้องกันภัยคุกคามเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันภัยคุกคาม 
ในชีวิตในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการแก้ปัญหาสังคม (การใช้
เทคโนโลยีการสื่อสาร/เพศศึกษา/ภัยจากยาเสพติด/ 
การทุจริตคอร์รัปชั่น/การปลูกฝังการขับข่ีปลอดภัย) 

100 100 100 100 6) โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การป้องกันภัยคุกคาม 
ในชีวิตในรูปแบบต่างๆ ในสถานศึกษา (การใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสาร/เพศศึกษา/ภัยจากยาเสพติด/การทุจริตคอร์รัปชั่น/การ
ปลูกฝังการขับขี่ปลอดภัย) 

ศธจ.น่าน  

2) ร้อยละของสถานศึกษามีการส่งเสริมการกีฬาและจังหวัด
น่านมีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานจังหวัดน่านอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

100 100 100 100 7) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จังหวัดน่าน  

ศธจ.น่าน  

3) ร้อยละของสถานศึกษาลดภาวะความเสี่ยงของนักเรียน 
ที่มีปัญหาลดลง 

100 100 100 100 8) โครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
เพ่ือป้องกันพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  

ศธจ.น่าน  
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              การผลติและพฒันาก าลังคน การวิจัย และนวตักรรม เพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ             

1) วัตถุประสงค์ 
 1.1เพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
และตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
 1.2เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและวิชาชีพของคนน่านและวัยท างานและเพ่ิมผลิตภาพของก าลังแรงงาน 
 1.3เพ่ือปรับทิศทางการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาและบัณฑิตที่มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
 1.4เพ่ือขับเคลื่อนประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
ตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 
 1.5เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยในการพัฒนาคน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
และการพัฒนาประเทศ 

2) เป้าประสงค์ 
 2.1ผู้เรียนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดน่านและของประเทศ 
 2.2 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการจัดการศึกษา สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 

3) กลยุทธ์  
 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ มีทักษะอาชีพในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจยั และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะ มีทักษะอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดน่าน 
และของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียน
สามัญศึกษา 

45:55 45:55 45:55 45:55 1) โครงการรณรงคป์ระชาสัมพันธ์การสร้างทัศนคติเพ่ือให้ผู้เรียน
เรียนต่อในสายอาชีวศึกษา 

ศธจ.น่าน  

2) ร้อยละของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา/ระดับอุดมศึกษา 
ในทุกสาขาวิชาผ่านหลักสูตรตามมาตรฐานที่ก าหนด  

100 100 100 100 2) โครงการยกระดับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

อาชีวศึกษา 
จังหวัดน่าน 

     3) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง  ศธจ.น่าน 
    4) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการและวิชาชีพ  
ศธจ.น่าน  

3) ร้อยละของสถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและสถานศึกษา 
ที่จัดการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี/
สหกิจศึกษา  

80 90 100 100 5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี/ 
สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ  
 

อาชีวศึกษา 
จังหวัดน่าน 

4) ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/ระดับ
ปริญญาตรี) มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

100 100 100 100 6 โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอนและ 
การสื่อสาร 

ศธจ.น่าน 
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ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
5) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ หรือ สะเต็มศึกษา(STEMEcucation)  

100 100 100 100 7) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบสะเต็มศึกษา 
(STEM Education)  

ศธจ.น่าน 

6)ร้อยละของผู้จบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา/
ระดับอุดมศึกษา ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระ 
(ยกเว้นเรียนต่อ)  

100 100 100 100 8) โครงการส่งเสริมการแนะแนวอาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของ
ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา   

ศธจ.น่าน 

     9) โครงการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
ในจังหวัดน่าน 

ศธจ.น่าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวจิัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าประสงค์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการจัดการศึกษา สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในสถานศึกษา  

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1) จ านวนงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 

5 5 5 5 10) โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในสถานศึกษา  

ศธจ.น่าน 

     11) โครงการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและวิจัย/แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ภูมิปัญญาวิถีชุมชน 
 

ศธจ.น่าน 
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   การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

1) วัตถุประสงค์ 
 1.1เพ่ือพัฒนาคนน่านให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
 1.2เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะของคนน่านในแต่ละระดับการศึกษา  
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และกลุ่มคนน่านปกติและผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
 1.3เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 
  1)เด็กทุกคนมีพัฒนาการรอบด้านตามวัยอย่างมีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  2)เด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดรับกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
มีทักษะชีวิต มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้องเหมาะสม มีภูมิคุ้มกัน 
  3)คนน่านได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพทั้งความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตทักษะ 
การท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งมีจิตสาธารณะและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 
  4)แรงงานมีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5)ผู้สูงวัยได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถเพ่ือการท างานอย่างต่อเนื่อง อยู่อย่างมี
ศักดิ์ศรี สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งมีบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้และสืบสานภูมิปัญญาเพ่ือการ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
 1.4 เพ่ือส่งเสริมใหส้ถานศึกษาจัดกระบวนการเรยีนรู ้กิจกรรมที่เสริมสร้างการสืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน  
 1.5เพ่ือผลิตและพัฒนาครูผู้สอนในทุกระดับและประเภทการศึกษาให้เป็นครูที่มีคุณธรรม มีจิต
วิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
 

2) เป้าประสงค์ 
 2.1คนน่านมีทักษะความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาคุณลักษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 ตัวช้ีวัด 
  1)ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
 2)ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
  3)จ านวนประชาชนที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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 2.2 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานเสริมสร้างการสืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน 
 ตัวช้ีวัด 
 1)ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและสมรรถนะของเด็กท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย 
 2)ร้อยละของสถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคนน่านให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 3)ร้อยละของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาคน
น่านให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  
 4)ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้/กิจกรรมที่เสริมสร้างการสืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน  
 2.3 ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด 
 1)หน่วยงานทางการศึกษามีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะของคนน่านทุกระดับการศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ 
 2)ร้อยละของสถานศึกษามีคลังข้อสอบเพื่อการวัดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน
วิชาชีพ จ าแนกตามหลักสูตรและระดับชั้นเรียน 
 2.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 1)ร้อยละของสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ 
 2) ร้อยละของผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 อ่านคล่อง เขียนคล่อง  
 2.5 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 ตัวช้ีวัด 
 1)ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3) กลยุทธ์ 
 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนน่านมีทักษะ ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 2 ส่งเสริมสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาให้จัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานเสริมสร้างการสืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน 
 3 พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
 5 พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ที่ 1คนน่านมีทักษะความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนน่านมีทักษะ ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
ช่วงวัย 

100 100 100 100 1) โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ศธจ.น่าน 
 

2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป  

80 100 100 100 2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

ศธจ.น่าน 

3) ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะการสร้าง
อาชีพและทักษะชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

80 100 100 100 3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนโดยศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน 

วิทยาลัย
ชุมชนน่าน 

     4) โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือการสร้างอาชีพและพัฒนา 
ทักษะชีวิต 

กศน.น่าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ที่ 2 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเสริมสร้างการสืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาให้จัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเสริมสร้างการสืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการสืบสาน
วัฒนธรรมวิถีน่าน 

100 100 100 100 5) โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ท่ีเสริมสร้างการสืบสาน
วัฒนธรรมวิถีน่าน 

ศธจ.น่าน 

2) ร้อยละของสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย
และสมรรถนะของเด็กทีเ่ชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

6) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปฐมวัย 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเด็กปฐมวัย  
 

ศธจ.น่าน 

3) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษา
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
ประเทศไทย 4.0 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

7) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรผู้เรียน 
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 
ประเทศไทย 4.0 ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ศธจ.น่าน 

4) ร้อยละของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

100 
 
 

8) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรผู้เรียน 
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 
ประเทศไทย 4.0 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

อาชีวศึกษา 
จังหวัดน่าน  

5) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้/กิจกรรม
ที่เสริมสร้างการสืบสานวัฒนธรรมวิถีน่าน 

100 
 
 

100 
 
 

100 100 
 
 

9) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี 
วัฒนธรรมวิถีน่าน 

ศธจ.น่าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ที่ 3ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลคนน่านให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษามีระบบและกลไก
การทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะของคนน่านทุกระดับการศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 10) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  

ศธจ.น่าน 

2) ร้อยละของสถานศึกษามีคลังข้อสอบเพ่ือการวัดผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ จ าแนก
ตามหลักสูตรและระดับชั้นเรียน 

100 100 100 100 11) โครงการจัดท าคลังข้อสอบเพื่อการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ 

ศธจ.น่าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ที่ 4แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา
ให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ที่มีคุณภาพ 

100 100 100 100 12) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อ ต ารา สิ่งพิมพ์  
สื่อวีดิทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดของสถานศึกษา 
เพ่ือการเรียนรู้  

ศธจ.น่าน 

2) ร้อยละของผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 100 100 100 100 13) โครงการส่งเสริมรักการอ่าน การเขียนภาษาไทย ผู้เรียน 
ชั้น ป.1 ใหอ้่านคล่อง เขียนคล่อง 

ศธจ.น่าน 

3) ร้อยละของผู้เรียนและประชาชนท่ัวไปท่ีได้รับโอกาสเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ มีความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต 

80 80 80 80 14) โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้านการส่งเสริมการอ่าน กศน.น่าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ที่ 5ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ระดับ/ประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 15) โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ศธจ.น่าน  

     16) โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

อาชีวศึกษา 
จังหวัดน่าน 

     17) โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษาอุดมศึกษา  

มทร.ล้านนา
น่าน 
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                         การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
 
1) วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
ต้องการของคนน่าน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ทุกรูปแบบและช่องทางการเรียนรู้ 
 1.2 เพ่ือให้คนน่านทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับการศึกษาในรูปแบบที่
เหมาะสมตามศักยภาพของคนน่านแต่ละกลุ่ม ในสถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมกัน 
 1.3 เพ่ือให้มีระบบระบบสารสนเทศทางการศึกษาและฐานข้อมูลกลางรายบุคคลทุกช่วงวัยที่เชื่อมโยง
กันได้ เป็นปัจจุบันเพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามและประเมินผลและสามารถ
แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1.4 เพ่ือให้คนน่านได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ลดการออกกลางคันหรือเรียนไม่จบหลักสูตร   
 1.5 เพ่ือให้สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษและเร่งด่วน  
 

2) เป้าประสงค์  
 2.1คนน่านได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัด 
 1) ร้อยละของประชากรวัยเรียนอายุย่างเข้า 7 ปี ได้เข้าเรียนในระดับชั้น ป.1 
 2) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  
(จ าแนกตามกลุ่ม ประเภทของความจ าเป็นพิเศษ) 
 3) ร้อยละของคนน่านพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 
ที่เหมาะสม 
 4) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
 5) มีหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาเฉพาะด้านเฉพาะทาง กลุ่มท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษในทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
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2.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย               
         ตัวชี้วัด 
   1) ร้อยละของสถานศึกษามีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย สนองตอบความ
ต้องการของคนน่านและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV  
 2.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการ
วางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
 ตัวช้ีวัด 
 1) ร้อยละของสถานศึกษามีระบบสารสนเทศด้านการศึกษา 
 2) หน่วยงานทางการศึกษามีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบ
เดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผน 
การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
 

3) กลยุทธ์ 
         1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
         2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
         3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 1 คนน่านทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของประชากรวัยเรียนอายุย่างเข้าปีท่ี 7  
ได้เข้าเรียนในระดับชั้น ป.1  

100 100 100 100 1) โครงการส่งเสริมการติดตามและการรับนักเรียน ศธจ.น่าน  

2) ร้อยละของผู้เรียนพิการและผู้เรียนด้อยโอกาสทาง
การศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาท่ีเหมาะสม  
  

100 100 100 100 2) โครงการพัฒนาผู้เรียนพิการและผู้เรียนด้อยโอกาสทาง
การศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและการส่งเสริมการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสม  

สถานศึกษา 
ในสังกัดส านัก
บริหารงาน
การศึกษา
พิเศษ 

3) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

0.10 0.10 0.10 0.10 3) โครงการแนะแนวและให้ความช่วยเหลือติดตามผู้เรียนที่มี
แนวโน้มออกกลางคัน 

ศธจ.น่าน  

4) ร้อยละของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอบผ่านการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

100 100 100 100 4) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กศน.น่าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนน่าน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนน่าน 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อ เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบ
ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 5) โครงการพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอน และระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

ศธจ.น่าน  

2) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีการจัดการเรียนการ
สอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV  
 

100 100 100 100 6) โครงการเติมเต็มความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
(DLTV, DLIT)สื่อทีวีสาธารณะ และช่องทางต่าง ๆ 

ศธจ.น่าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของสถานศึกษามีระบบสารสนเทศด้านการศึกษา  100 100 100 100 7) โครงการจัดท าและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา  ศธจ.น่าน 
2) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษามีระบบข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้องที่เป็นระบบเดียวกัน ครอบคลุม ถูกต้อง และ 
เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร 
จัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล  
 

100 100 100 100 8) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
สื่อสารทางการศึกษา ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ทางการศึกษา 

ศธจ.น่าน 
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                           การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบัต ิ

1) วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือสร้างจิตส านึก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมของคนน่านให้สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.2 เพ่ือสร้างและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนน่านให้เห็นคุณค่าของการน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและสามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
 1.3 เพ่ือวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์ป่าน่าน  
 1.4 เพ่ือสร้างความตระหนัก และสร้างเสริมศักยภาพให้คนน่านน าองค์ความรู้ไปใช้ 
เพ่ือจัดการในเรื่องภัยธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 

2) เป้าประสงค์  
 2.1คนน่านมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ป่าน่าน 
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด 
 1) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2) ร้อยละของคนน่านมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 3) จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมใน
เรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4) จ านวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 2.2 การน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา  
 ตัวช้ีวัด 
 1) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 2.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าน่าน  
 ตัวช้ีวัด 
 1) จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์ป่าน่าน  

ยุทธศาสตร์ที่5 
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3) กลยุทธ์ 
 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ป่าน่าน
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
เป้าประสงค์ที่ 1คนน่านมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ป่าน่านเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและรักษ์ป่าน่าน 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1)ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

100 100 100 100 1) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

ศธจ.น่าน  

2)ร้อยละของคนน่านมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
ตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

100 100 100 100 2) โครงการรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ชุมชนขยายผลอย่างยั่งยืน ศธจ.น่าน 
 

3) ร้อยละของสถานศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยที่เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้  
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

100 100 100 100 3) โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามพระราชด าริสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

กศน.น่าน 

4)ร้อยละของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 

100 100 100 100 4) โครงการโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 
 

ศธจ.น่าน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 2การน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1)ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 

100 100 100 100 5) โครงการเศรษฐกิจพอเพียงน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนในสถานศึกษา  

ศธจ.น่าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าน่าน  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1) จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ป่าน่านของหน่วยงานทางการศึกษา  
 

20 20 20 20 6) โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าน่านของหน่วยงานทางการศึกษา 

ศธจ.น่าน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

                         การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

1) วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษามีการพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารจัดการศึกษามีกลไก 
ในการบริหารจัดการ การรายงานและตรวจสอบผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.2 เพ่ือส่งเสริมให้คณะบุคคลและเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา 
เข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาทในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและรับผิดชอบร่วมกัน 
 1.3 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
สถานศึกษาและสถาบันการศึกษา 
 1.5 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ที่แสดงความรับผิดรับชอบต่อคนน่าน 
 1.6 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตามหลัก
ประโยชน์ที่ได้รับภายใต้การก ากับดูแลของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 1.7 เพ่ือให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถ  
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

2) เป้าประสงค์  
 2.1 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 ตัวช้ีวัด 
 1) จ านวนหน่วยงานทางการศึกษามีกลไกในการบริหารจัดการ การรายงานและตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาที่รองรับการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา 
 2) จ านวนองค์คณะบุคคลที่ขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) จ านวนหน่วยงานทางการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
 4) จ านวนสถานศึกษาท่ีมีระบบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐสามารถรายงานการเงิน 
ที่เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ 
 2.2 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่ 
 ตัวช้ีวัด 
 1) หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีภาคเีครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน สถานประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 



137 
 

 2.3 จัดระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม  
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 ตัวช้ีวัด 
 1) จ านวนหน่วยงานทางการศึกษาที่มีระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา และความส าเร็จในวิชาชีพ 
 2) จ านวนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 

3) กลยุทธ์ 
 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 3) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษามีกลไกในการบริหาร
จัดการ การรายงานและตรวจสอบผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาท่ีรองรับการกระจายอ านาจในการบริหารจัด
การศึกษา 

100 100 100 100 1) โครงการนิเทศติดตาม รายงานและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.น่าน  

2) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีองค์
คณะบุคคลที่ขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 2) โครงการประชุมสัมมนาองค์คณะบุคคลในหน่วยงานทาง
การศึกษาเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง  

ศธจ.น่าน 

3) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

100 100 100 100 3) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาของส่วนราชการ หน่วยงาน 
และสถานศึกษา 

ศธจ.น่าน 

4) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามี
ระบบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐสามารถ
รายงานการเงินที่เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ 

100 100 100 100 4) โครงการพัฒนาระบบบัญชีระบบการเงินของหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)                         

ศธจ.น่าน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 2 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
มีภาคเีครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและ
เอกชน สถานประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อมใน
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

100 100 100 100 5) โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัด
การศึกษา  

ศธจ.น่าน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 3 จัดระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ  

(ปีงบประมาณ พ.ศ.) โครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาที่มีระบบการสรรหา
และแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การ
บริหารการศึกษา และความส าเร็จในวิชาชีพ 
  

100 100 100 100 6) โครงการพัฒนาการบริหารงานบุคคลด้วยวิธีการสรรหาและ
แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ความรู้
ความสามารถ 
 

ศธจ.น่าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


