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คำนำ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 9
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้  (1) ก่อนจะดำเนินการ                 
ตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการ    
ของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการ   
ของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจและมาตรา  16     
ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนสี่ปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินและในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยให้
ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้ง
ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ นั้น 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา          
พ.ศ. 2566  (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 
   ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
 ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566   
                     (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
   ส่วนที่ 4 โครงการ/งบประมาณ 
   ส่วนที่ 5 การติดตามประเมินผลแผน 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี )               
ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 
 
        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
                         กลุ่มนโยบายและแผน 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 9 
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้  (1) ก่อนจะดำเนินการ 
ตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการ    
ของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการ  
ของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจและมาตรา  16     
ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำ  เป็นแผนสี่ปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผน    
การบริหารราชการแผ่นดินและในวรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี    
โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้ง
ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรี เพ่ือให้ความเห็นชอบ นั้น 
  จังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ
ด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566  (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีสาระสำคัญสรุปได้  ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 

  “คนพะเยาได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขตามวิถีล้านนา                
ในศตวรรษท่ี 21”  

 พันธกิจ 

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเหมาะสม        
ตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการ 
 เป้าประสงค์รวม 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 3. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเหมาะสม   

 ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์รวม 
 1. ร้อยละของผู้ เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่ วถึง และ                         
เสมอภาค 
 2. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 3. ร้อยละของผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม   

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  

 เป้าประสงค์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผู้ เรียนมีจิตสำนึกความรู้ความสามารถทักษะความคิดทัศนคติความเชื่อค่านิยมและพฤติกรรม                                

ที่เหมาะสมรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติและ                    
สงบสุข 

2. กำลังคนมีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศรองรับพลวัตของโลกและการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 

3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัยและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

4. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
5. ผู้ เรียนมีความรู้ทักษะทัศนคติและความตระหนักในเรื่องความสำคัญของการพัฒนาและเติบโต                            

ในสังคม  
6. ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถปรับตัวในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรวดเร็วและ

รุนแรงได ้
7. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq387po8DVAhUIuI8KHR7nDhgQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.chulabook.com%2Fdescription.asp%3Fbarcode%3D9786167020426&usg=AFQjCNHC3XXn62ujFzKnPCcJvNa2e6Om3Q
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq387po8DVAhUIuI8KHR7nDhgQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.chulabook.com%2Fdescription.asp%3Fbarcode%3D9786167020426&usg=AFQjCNHC3XXn62ujFzKnPCcJvNa2e6Om3Q
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
กลยุทธ์ 

1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่ อ เสริมสร้ างความ ม่ันคงของสถาบันหลั กของชาติและ                              
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  1) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทรา ธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 

  2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
 (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) 
  3) โครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  4) โครงการ ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “เด็กยุคใหม่ ไม่เอาคอร์รับชัน” 
 1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิ เศษ (พื้นที่สูง พื้นที่                       
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน        
ชายขอบ 
  1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
  2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนำเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 
 ชั้นเรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
  3) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active  
 Learning) สู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
  4) โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ในเขตพ้ืนที่สูง 
 1.3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก
ไซเบอร์ เป็นต้น 
  1) โครงการค่ายคุณธรรมสัมพันธ์สร้างเสริมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด  
  2) โครงการชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด   
  3) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
  4) โครงการปลูกฝังคุณธรรมนำใจให้ห่างไกลยาเสพ 
  5) โครงการค่ายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
 สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอภูซาง   
  6) โครงการการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ : ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรค 
 อุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 
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                 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
กลยุทธ์ 
 2.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

1) โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ 
3) โครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ 

 สถานประกอบการ 
 5) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 
(CEFR) สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

6) โครงการพัฒนาแนวคิดและเสริมสร้างทักษะประกอบการ สำหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา 
7) โครงการพัฒนาหลักสูตร ทวิภาคีในสาขาวิชาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
1) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ และการนวดทางการกีฬา ตามแนวนโยบาย 

 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ 
  1) โครงการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้าน IoT ในภาคการผลิตและการบริการ 

 2) โครงการการพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในการเรียน       
การสอนและสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0  

 สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
  1) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา 
  2) โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจในผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ และการดูแล 
 ผู้สูงอายุ ผ่านกระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “จากวัยเด็กสู่ผู้สูงวัย” สำหรับ 
 เยาวชน ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
  3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 
 การคิดวิเคราะห์สำหรับเด็กปฐมวัย 
  4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  5) โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
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 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

1) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราภาษาล้านนา 
 3.3 สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรม                      
ที่พึงประสงค์ 
  1) โครงการ จิตอาสา “ตาวิเศษ” 
  2) โครงการสานสัมพันธ์สายใยเยาวชนไทยเหนือ-ใต้ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                                
 พหุวัฒนธรรม 

3.4 พัฒนาระบบและกลไกติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  1) โครงการวัดประเมินผลการศึกษานอกระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 
  2) โครงการจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความรู้  
 ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.5 พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  1) โครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสมัฤทธิ์ 
 ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 3.6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  1) โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สู่ชั้นเรียน 
  2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ 
 การศึกษาตลอดชีวิต 
  3) โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือ 
 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสู่ศตวรรษที่ 21 
  4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน.เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง     
พุทธศักราช 2555 

  5) โครงการส่งเสริมการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู  
  6) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 
 ของคร ูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  

กลยุทธ์ 
4.1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช้/ผลิตสื่อ 
 การเรียนการสอนสำหรับส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในเด็กที่มีความบกพร่อง 
  2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการประจำปี 2566 
  3) โครงการห้องสมุดของเล่นและสื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 
  4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ)  
 จังหวัดพะเยา 
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4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 

  1) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟนประจำปี 2566 
 4.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
  1) โครงการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  

กลยุทธ์  
 5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิด   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิต 
  1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองสู่สังคม 
  2) โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  4) โครงการสนับสนุน ส่งเสริมวิถีชวิตชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
  5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1) โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม             
ในการจัดการศึกษา  

กลยุทธ์ 
6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  1) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพ 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยการขับเคลื่อนระบบ 
 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  3) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
 ตามบ้าน  
  2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
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สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566  
   (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

รวมงบประมาณโครงการ ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 31.9270 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 3.6546 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.4751 

1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติ
สิริ  สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
สู่การปฏิบัติ 

1.0484 

1) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) 

0.1058 

2) โครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 0.275 

3) โครงการ ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “เด็กยุคใหม่ ไม่เอาคอร์รับชัน” 0.0459 

1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ 

0.9232 

1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 0.151 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียน 
สู่ประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

0.365 

3) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) สู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 

0.2772 

4) โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ในเขตพ้ืนที่สูง 0.13 

1.3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ           
ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

1.2563 

1) โครงการค่ายคุณธรรมสัมพันธ์สร้างเสริมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด  0.5 

2) โครงการชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 0.472 

3) โครงการ ส่งเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 0.1 
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แผนงาน/ โครงการ งบประมาณ 

4) โครงการปลูกฝังคุณธรรมนำใจให้ห่างไกลยาเสพติด 0.1 

5) โครงการค่ายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอภูซาง 

0.0693 

6) โครงการการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ : ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ 

0.015 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 7.626 

2.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3.758 

1) โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 2.2975 

2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ  0.0235 

3) โครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 0.2991 

4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ
สถานประกอบการ 

0.02 

5) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็น
สากล (CEFR) สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

0.6479 

6) โครงการพัฒนาแนวคิดและเสริมสร้างทักษะประกอบการ สำหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา 0.22 

7) โครงการพัฒนาหลักสูตร ทวิภาคีในสาขาวิชาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 0.25 

2.2  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 2.47 

1) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2566 1.5 

2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ และการนวดทางการกีฬา ตามแนวนโยบาย                 
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

0.97 

2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

1.398 

1) โครงการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้าน IoT ในภาคการผลิตและการบริการ  0.404 

2) โครงการการพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในการเรียน    
การสอนและสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 
4.0 สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

0.994 
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

14.9763 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 

8.76 

1) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา 7.15 

2) โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจในผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ และการดูแล
ผู้สูงอายุ ผ่านกระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “จากวัยเด็กสู่ผู้สูงวัย” สำหรับ
เยาวชน ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

0.73 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์สำหรับเด็กปฐมวัย 

0.13 

4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 0.45 

5) โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 0.3 

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

0.365 

1) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราภาษาล้านนา 0.365 

3.3 สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์   

1.97 

1) โครงการ จิตอาสา “ตาวิเศษ” 0.994 

2)  โครงการสานสัมพันธ์สายใยเยาวชนไทยเหนือ-ใต้ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้             
พหุวัฒนธรรม 

0.976 

3.4 พัฒนาระบบและกลไกติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 0.5138 

1) โครงการวัดประเมินผลการศึกษานอกระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 0.2138 

2) โครงการจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

0.30 

3.5 พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 0.668 

1) โครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวตักรรมการเรยีนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

0.668 
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3.6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 2.6995 

1) โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สู่ชั้นเรียน 0.7659 

2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือส่งแสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต  

0.318 

3) โครงการพฒันากระบวนการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสู่ศตวรรษที่ 21(ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2555) 

0.1256 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

0.274 

5) โครงการส่งเสริมการดำเนินการวิจยัเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู 0.666 

6) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
ของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

0.55 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2.6962 
4.1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 2.5859 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช้/ผลิตสื่อการเรียน 
การสอนสำหรับส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในเด็กท่ีมีความบกพร่อง  

0.95 

2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 0.0759 

3) โครงการห้องสมุดของเล่นและสื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 0.35 

4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ) จังหวัด
พะเยา 

1.21 

4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 0.056 

1) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟนประจำปี 2566 0.056 

4.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 0.0543 

1)  โครงการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 0.0543 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 1.9778 
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและ 

นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิต 
1.4593 

1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองสู่สังคม 0.1045 
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.5 

3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 0.195 

4) โครงการสนับสนุน ส่งเสริมวิถีชวิตชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 0.16 

5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

0.3298 

6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม  0.17 

5.2 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ 
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

0.5185 

1) โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 0.5185 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

0.9961 

6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 0.3711 

1) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

0.0651 

2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยการขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  

0.106 

3) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 0.2 

6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 0.625 

1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
ตามบ้าน 

0.4 

2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 0.225 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวดัพะเยา  
 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยาโดยสังเขป 

 1.1 ความเป็นมา 

 จังหวัดพะเยา เป็นเมืองเกาแกเมืองหนึ่งแหงล้านนาไทยเป็นเมืองเล็ก ๆ ซึ่งแยกตัวออกจากจังหวัด
เชียงราย เดิมเป็นเพียงอำเภอรอบนอกหลายๆ อำเภอของจังหวัดเชียงราย กอนที่จะรวมตัวกันกอตั้งเป็นจังหวัด
พะเยาเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตกาล จะเห็นได้จากซากของสิ่งกอ่สร้างที่ปรากฏ ตามโบราณสถานต่างๆ  
ในเมืองพะเยา ซึ่งโบราญสถานและโบราณวัตถุที่พบลวนแลวแต่แสดงถึงความเจริญทางด้านศิลปกรรมได้เป็นอย่างดี   
หากยอนกลับไปในอดีตจะพบวา เมืองพะเยา เดิมชื่อวา“ภูกามยาว” หรือ“พยาว”กอตั้ งขึ้น เมื่อป พ.ศ.1638             
โดยพ่อขุนศรีจอมธรรม พระราชโอรสของกษัตริย์แหงราชวงศลัวะในพุทธศตวรรษท่ี 18 (พ.ศ.1700 -1799) และในยุค
สมัยพอขุนงำเมือง เป็นกษัตริย์เมืองภูกามยาวมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีฐานะเป็นเมืองเอก  เรียกวา “อาณาจักรพยาว”   
ตอมาในป พ.ศ. 1881 เจาผู้ครองเมืองหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) ได้สมคบกับเจ้าผู้ครองเมืองนันทบุรี (น่าน) ยกทัพเขาตี
อาณาจักรพยาวเป็นเหตุใหอาณาจักรพยาวถูกผนวกเขาไวในอาณาจักรล้านนาไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นตนมา ในป พ.ศ.2437 
รัชสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดใหปฏิรูปการปกครองแบบเดิมเป็นมณฑลเทศาภิบาล ดังนั้น เมืองพะเยาจึงถูกผนวก  
เขาเป็นสวนหนึ ่งของมณฑลพายัพ ซึ ่งการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองดังกล่าว สงผลให้เกิดการตอต้าน        
โดยขบถ ร.ศ.121 (พ.ศ.2445 ) ทำใหเมืองพะเยาได้รับผลกระทบไปด้วย ในเหตุการณขบถพวกเงี้ยว  ก่อความวุนวาย
จนกระทั่งเมื่อเหตุการณสงบลง เมืองพะเยาจึงถูกปรับเปลี่ยนฐานะจากเมืองเป็นจังหวัด เรียกวาจังหวัดบริเวณพะเยา 
ครั้น พ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู่หัวทรงพระดํารัสสั่งยุบเลิกจังหวัดบริเวณพะเยาเสีย   
ใหมีฐานะเป็นอำเภอเมืองพะเยา ตอมาภายหลัง ป พ.ศ.2457 เทศาภิบาลมณฑลพายัพพิจารณาระบอบ         
การปกครองบ้านเมืองฝ่ายเหนือ จึงสั่งใหยุบเลิกหัวเมืองเล็กหัวเมืองน้อยแลวใหไปรวมกับหัวเมืองใหญ่ ทำใหอำเภอ
เมืองพะเยา เป็นอำเภอพะเยาอยูในอำนาจการปกครองของจังหวัดเชียงราย จนกระทั่งได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้ง
จังหวัดพะเยาขึ้น ในป พ.ศ.2520 ทำใหอำเภอพะเยา มีฐานะ เป็นจังหวัดพะเยา เมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2520 
เป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย (อางอิง: ขรรค์ชัย บุญปาน,สุจินต วงษเทศ และคณะ,2538 : ประวัติศาสตร์ 
สังคมและวัฒนธรรม เมืองพะเยา:สำนักพิมพมติชน) 

 1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
  1.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดพะเยา  มีที่ ตั้ งและอาณาเขตอยู่ ในภาคเหนือของประเทศไทยมีระยะทางห่ างจาก
กรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 (ถนนพหลโยธิน) 735 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ปกครอง 6,335 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 3,959,412 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดเขตอำเภอพาน  อำเภอป่าแดด  และอำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต ้ ติดเขตอำเภองาว  จังหวัดลำปาง  และอำเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
 ทิศตะวันออก ติดเมืองคอบแขวงไชยบุลี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   และอำเภอท่าวังผา  อำเภอเมืองน่าน  อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
 ทิศตะวันตก ติดเขตอำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงอาณาเขตของจังหวัดพะเยา 

  1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่สูงและภูเขา มีระดับความสูงของพื้นที่ตั ้งแต่ 300 -1,500 
เมตร จากระดับน้ำทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 2,002,110.91 ไร่ หรือร้อยละ 51.77 ของพ้ืนที่  ซึ่งป่าไม้ส่วนใหญ่ เป็นป่า
ดงดิบและป่าเบญจพรรณ โดยมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ชิงช้า ไม้ยาง ไม้เต็ง  ไม้รัง ฯลฯ       
มีเทือกเขาล้อมรอบทั้งทางด้านทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทางตอนกลาง ของจังหวัด มีทิวเขาผีปันน้ำ     
โอบล้อมถือเป็นกำแพงตามธรรมชาติและเป็นเทือกเขาที่สำคัญ อันได้แก่ ดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำ ดอยแม่สุก ดอยขุน  
แม่แฝก ดอยขุนแม่ต๋ำ และดอยขุนแม่ต๋อม 
(ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี , กันยายน 2549 /สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา , สิงหาคม 2555) 
  1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน อยู่ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิสูงสุด 
วัดได้ประมาณ 39.5 องศาเซลเซียส 
 ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ในปี พ.ศ.2559 มีฝนตกประมาณ 116 วัน 
ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1,080.0 มิลลิเมตร 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566   
 

 ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน และเดือน
มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ประมาณ10.8องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม  

 1.3 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1) การคมนาคมขนส่ง 
  โครงสร้างพ้ืนฐานปัจจุบันมีรูปแบบการขนส่งหลัก 4 รูปแบบ ได้แก่  ทางบก ทางราง ทางน้ำ      
ทางอากาศ โดยจังหวัดพะเยามีที่ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มภาคเหนือตอนบนทางทิศเหนือติดกับจังหวัด
เชียงราย ทางทิศใต้ติดกับจังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ ทางทิศตะวันออกติดกับจังหวัดน่าน ทางตะวันตก         
ติดกับจังหวัดลำปางซึ่งใช้เส้นทางคมนาคมทางบกเป็นหลัก โดยมีเส้นทางคมนาคม ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง    
หลายจังหวัด และยังมีแนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยราษฎรของ    
ทั้งสองประเทศสามารถเดินทางติดต่อกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการค้า        
การลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา รวมไปถึงกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบนสามารถใช้เส้นทางคมนาคม
ระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัดซึ่งจังหวัดพะเยามีข้อจำกัดในการคมนาคมขนส่งเพียงรูปแบบเดียวคือ ทางบก ดังนั้น 
การคมนาคม ขนส่งในจังหวัด ถนนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยมีเส้นทางและสายรอง ดังนี้ 
  สำหรับทางหลวงแผ่นดินซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดพะเยา มีเส้นทางที่สำคัญต่างๆ ได้แก่  
  - ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน (สายเอเชีย AH2 ) เป็นทางหลวงแผ่นดิน  สายหลักของ
ภาคเหนือ โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงราย  
  - ทางหลวงหมายเลข 120 จาก จังหวัดพะเยา – อ.วังเหนือ จ.ลำปาง – อ.เวียงป่าเป้า                
จ.เชียงราย และสามารถใช้เดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ 
  - ทางหลวงหมายเลข 1021 เป็นเส้นทางโครงข่ายทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงระหว่างประเทศเป็น       
ทางหลวงจังหวัดที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 บริเวณบ้านแม่ต๋ำ  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา                 
ผ่านอำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และสามารถใช้เดินทางต่อไปยังสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4        
อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย 
  - ทางหลวงหมายเลข 1091 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 เส้นทางดังกล่าวผ่านอำเภอจุน     
อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน และเข้าสู่อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  
  - ทางหลวงหมายเลข 1120 เป็นเส้นทางที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 ผ่านอำเภอ
เชียงม่วน เข้าสู่อำเภอสอง จังหวัดแพร่  
  - ทางหลวงหมายเลข 1093 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บริ เวณ  อ .เชี ยงคำ                
เป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางไปยังจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อ.ภูซาง  จังหวัดพะเยาที่มีการค้าชายแดนระหว่าง
ไทย – ลาว และได้รับการยกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว      
ตามแหล่งธรรมชาติ อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง ภูชี้ฟ้า ผาตั้ง เป็นต้น 
  - ทางหลวงหมายเลข 1202 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1เป็นเส้นทางที่แยกจากถนน             
เลี่ยงเมือง บริเวณสี่แยกประตูชัยไปจนถึงอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  
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  - ทางหลวงหมายเลข 1251 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บริ เวณ  อ.ดอกคำใต้                   
เป็นถนนลาดยางไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 1091 ที่อำเภอเชียงม่วน เส้นทางนี้สามารถช่วยย่นระยะทาง         
ในการเดินทางจากอำเภอเชียงม่วนไปยังอำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมืองพะเยา อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่สามารถ เดินทาง
ไปสู่จังหวัดน่านได้สะดวกอีกด้วย  

 

 ภาพรวมโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นที่จังหวัดพะเยา 
  สัดส่วนของถนนเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายของโครงการ โดย World Bank      
ใช้สัดส่วนระหว่างความยาวของถนน (กม.) กับ พ้ืนที่ดินหักออกด้วยพื้นที่ป่าไม้ (ตร.กม.) หรือสัดส่วนระหว่าง   
ความยาวของถนน (กม.) กับ จำนวนประชาชน (คน) สำหรับสัดส่วนความยาวของถนนต่อจำนวนประชาชน         
ในประเทศอินโดนิเชีย ลาว ฟิลิปปินส์ และจีน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1995-2003 พบว่าประเทศ
อินโดนิเชียมีสัดส่วนความยาวของถนนต่อจำนวนประชาชนที่สูง รองลงมาได้แก่ประเทศจีน ฟิลิปปินส์ ไทย และลาว 
ตามลำดับ ดังรูปที่ ฉ-1 

 จังหวัดพะเยามีพ้ืนที่ปกครอง 6,335 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,959,412 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
3.7 ของพ้ืนที่ พ้ืนที่จังหวัดพะเยาส่วนที่มีสภาพเป็นพ้ืนที่ป่า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.07 ของพ้ืนที่ทั้งหมด       
หากเป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วนของถนน 1กิโลเมตร/1 ตารางกิโลเมตรจังหวัดพะเยามี Road Density เพียง 0.69 
กิโลเมตร/ ตารางกิโลเมตร 

 

  2) รถโดยสารสาธารณะ/รถจักรยานยนต์สาธารณะ 
  (1) เส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะจังหวัดพะเยา รวมจำนวน 15 เส้นทาง ผู้ประกอบการขนส่ง    
6 ผู้ประกอบการ และมีจำนวนรถโดยสารประจำทางท้ังหมด 225 คัน 
  (2) รถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ เมืองพะเยา เชียงม่วน แม่ใจ ดอกคำใต้ จุน 
และเชียงคำ รวมจำนวน 15 แห่ง และมีจำนวนรถจักรยานยนต์สาธารณะทั้งหมด 140 คัน 

 

 ปัจจุบัน จังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นของรถที่ต้องผ่านจังหวัดพะเยา
โดยมีแนวโน้มของปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ บนเส้นทางสายหลัก ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และ เนื่องจาก
รถโดยสารสาธารณะยังไม่มีบริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การคมนาคมโดยรถส่วนบุคคลจึงมีความจำเป็นในการเดินทาง      
ซึ่งปริมาณจราจรของจำนวนรถยนต์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นบนเส้นทางสายรอง และสายย่อย 
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 จังหวัดพะเยามีศักยภาพด้านพ้ืนที่ เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนจุดเชื่อมโยงในระบบ  
Logistic  และกระจายสินค้าสู่กลุ่มประเทศ GMS และกลุ่ม ASEAN  มีจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว ที่เป็นจุดพัก
เพ่ือการเดินทางไปท่องเที่ยว หรือการกระจายสินค้าลงสู่ส่วนกลางของประเทศและภายในภาคเหนือ  ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดได้สะดวก  จึงเป็นโอกาสของจังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางภาคเหนือตอนบน 2 
ของกลุ่มจังหวัดที่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นทางที่เอ้ือประโยชน์ในการค้า การลงทุน  การท่องเที่ยว  นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภายหลังการเปิดการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ดังนั้นจึงต้องเร่ง
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทุกๆด้าน  โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตั้งแต่พ้ืนที่ระดับ
ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง ซึ่งจังหวัดพะเยามีถนนเป็นรูปแบบการคมนาขนส่งหลักในจังหวัด
พะเยา ถนนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ งในการเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมรูปแบบอ่ืนและเพ่ือการรองรับ           
การเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคต่อไป 

 จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย แพร่ น่าน 
พะเยา) ที่สามารถเชื่อมต่อทั้งด้านเส้นทางและบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกรอบความร่วมมือ AEC GMS BIMSTEC ACMECS ผ่านทางจุดผ่อนปรน      
บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง ซึ่งปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้วเมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2561 โดยเป็นชุมชนพ้ืนที่ที่ มีศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่ รองรับ เศรษฐกิจการค้าชายแดน               
ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ (Ecotourism) และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural 
tourism) อาศัยอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมไทยลื้อในพ้ืนที่ กอปรกับการส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ให้มีศักยภาพ 
ในการส่งออก เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชายแดน การค้าชายแดน ส่ งเสริมการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์     

 ด้วยเหตุนี้ จังหวัดพะเยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก     
เป็นนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่  เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวรและ   
การเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว เพื่อปรับปรุงและก่อสร้างถนน ซึ่งสำนักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ได้ลงนามในสัญญา                
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนน   
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ช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) - เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบบ้านปากคอบ – บ้านก้อนตื้น ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว วงเงินงบประมาณ 1,390 ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเมื่อด่าน
ประเพณีบ้านปางมอน เมืองคอบ  แขวงไชยะบุลี ได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลแล้วจะส่งผลให้มูลค่าการค้า    
การลงทุนชายแดนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งกระแสการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อให้เกิดการเชื่อมโยง      
ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ โดยจะต้องมีการพัฒนา  
ความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้มีความเหมาะสมและเกิดการเชื่อมโยงระหว่างกัน 

 
 1.4 การเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศใน ASEAN และ GMS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ภายใต้ กรอบความร่วมมื อทางเศรษฐกิ จอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ มน้ ำ โขง (GMS) จั งหวัดพะเยา 
มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กับ 
เมืองคอบแขวงไชยะบุลี ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าชายแดนภายใต้ข้อตกลงของคณะกรรมการการรักษา                  
ความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ไทย – ลาว ซึ่งมีศักยภาพในการเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน และ         
การท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ มีการพบปะ เยี่ยมเยือนอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ การเข้าร่วมงานประเพณี การแข่งเรือ การตักบาตรสองแผ่นดิน การเชื่อมโยงการค้า การลงทุน                 
การท่องเที่ยว โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ                     
ในหลักการให้ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร ส่งผลให้เกิด
การพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งต่อมาในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2561 โดย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับเป็น 
“จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว เพ่ือพัฒนาการค้าชายแดน รวมทั้ ง              
อำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง ฯลฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ลงวันที่ 28 
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กันยายน 2561 สำหรับให้บุคคล และพาหนะที่เกี่ยวข้องผ่านเข้า – ออก พร้อมทั้งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หน้า 18 เล่ม135 ตอนพิเศษ 253 ง ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว   

ส่งผลให้ทิศทางการพัฒนาจังหวัดในด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ดังนี้ 
1) ด้านการค้า (การค้าชายแดน สู่  การค้าข้ามแดน) การกำหนดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก    

อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็น HUB ด้านการการกระจายสินค้า 
2)  จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกอำเภอภูซาง เป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนที่รองรับ

เศรษฐกิจการค้าชายแดน ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ (Ecotourism) และการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม โดยสามารถพัฒนาเชื่อมโยงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และประเทศในกลุ่มสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

3) การเชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกส์จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก เชื่อมโยงโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ซึ่งมีแนวเส้นทางโครงการในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 54 กิโลเมตร ผ่าน 3 อำเภอ 9 ตำบล 
คือ 

1) อำเภอเมืองพะเยา ได้แก่ ตำบลแม่กา ตำบลจำป่าหวาย ตำบลท่าวังทอง ตำบลแม่ต๋ำ 
2) อำเภอดอกคำใต้ ได้แก่ ตำบลดอกคำใต้ ตำบลห้วยลาน 
3) อำเภอภูกามยาว ได้แก่ ตำบลแม่อิง ตำบลดงเจน ตำบลห้วยแก้ว 

โดยมีสถานีและที่หยุดรวมรถ 6 แห่ง ดังนี้ 
1) สถานีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2) ที่หยุดรถบ้านโทกหวาก 
3) สถานีพะเยา 
4) ที่หยุดรถดงเจน 
5) ที่หยุดรถบ้านร้อง 
6) ที่หยุดรถบ้านใหม่ 

4) โครงข่ายเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมจังหวัดพะเยาสู่เส้นทางด้านการค้า การลงทุนสู่ประเทศสมาชิก 
ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เชื่อมโยงโครงการก่อสร้างรถไฟสปป.ลาว - จีน (ช่วงบ่อเต็น -เวียงจันทน์)   
โดยผ่านเส้นทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และด่านสากล ปางมอญ เมืองคอบ        
แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไปยังสถานี เมืองไช แขวงอุดมไช และสถานี อ่ืน ๆ            
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

5) การเปรียบเทียบเส้นทางการท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐ 
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยจังหวัดพะเยาเป็นเส้นทางที่มีระยะที่สั้นที่สุดเมื่อเทียบกับเส้นทางจากจังหวัด
เชียงใหม่ - เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน และเส้นทาง
จากจังหวัดเชียงใหม่ - เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านด่านเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ซึ่งเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ไปยังเมืองหลวงพระบาง สาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จะใช้ระยะทาง 547 กม. ซึ่งถือว่าเป็นระยะทางท่ีสั้นที่สุด 

6) การเชื่อมโยงเส้นทางการเชื่อมโยงการขนส่งทางราง เชื่อมเส้นทางรถไฟสปป.ลาว – จีน 
ระยะทาง 414.332 กิโลเมตร โดยกำหนดจะเปิดให้บริการในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ในช่วงแรกให้บริการ18 เที่ยว
ต่อวัน สำหรับผู้โดยสาร 4 เที่ยวต่อวัน สำหรับสินค้า 14 เที่ยวต่อวัน โดยมีความเร็วอยู่ที่ 160 กม./ชม. 

7) ศักยภาพด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ซึ่งเป็นด่านสากลแห่งที่ 4 ของแขวง 
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ไชยะบุลี ถือเป็นเป็นที่ตั้งยุทธศาสตร์ทางด้านบริการด้านโลจิสติกส์  และการค้าในระดับอนุภูมิภาค เป็นประตู
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจระหว่างแขวง 8 แขวงในภาคเหนือของ สปป.ลาว และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนของ
ราชอาณาจักรไทย เป็นการเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยว ล้านนา สู่ล้านช้าง จากจังหวัดในภาคเหนือ ผ่านเส้นทาง
ดังกล่าว สู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ระหว่างสองประเทศ ให้มีความสะดวกขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะนำผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมาสู่ทั้งสองประเทศ    
ยังเป็นส่วนประกอบของการพัฒนาประเทศในภาพรวมสำหรับการเดินทางจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกถึงท่าเทียบ
เรือ 
  สำหรับการเดินทางจากด่านบ้านฮวกถึงท่าเทียบเรือปากคอบ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ระยะทาง 
38 กิโลเมตร และเชื่อมโยงไปสู่หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทาง โดยเรือ 4 ชั่วโมง ปัจจุบันได้อนุญาตให้ราษฎรแต่ละ
ฝ่ายเดินทางผ่านจุดผ่อนปรนที่บ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และด่านประเพณีบ้านปางมอน เมืองคอบ     
แขวงไชยะบุลี ทุกวัน (เวลา 06.00-18.00 น.) และวันตลาดนัด ทุกวันที่ 10,30 ของเดือนซึ่งการดำเนินธุรกิจผ่านจุด    
ผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง และด่านประเพณีบ้านปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี 
  จังหวัดพะเยาได้มีการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการกระชับความสัมพันธ์กับแขวง
ไชยะบุลี สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง ตามกรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับทวิภาคี 
โดยการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรอบความร่วมมือตามบันทึกการประชุม
คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัดพะเยา –  แขวงไชยะบุลี เพื่อร่วมกัน
ผลักดันในการยกระดับจุดผ่อนปรนฯให้เป็นด่านสากลในอนาคต เพ่ือเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน 
อีกสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทาง ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ 
GMS อาท ิ
  1) การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร  
  2) การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัด
พะเยา –  แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว   
  3) การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัด
พะเยา – แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดพะเยา  
  4) การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย – ลาว  ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2560 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 
  5) จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน และสำรวจเส้นทาง     
การท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดพะเยา –แขวงไชยะบุลี ณ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
เมื่อระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 
  6) จังหวัดพะเยาจัดประชุมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยา กับแขวงไชยะบุลี และ แขวง
อุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือผลักดันให้เกิดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมกัน โดยเฉพาะ
ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน รวมถึงการพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวข้ามชายแดน การพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม – ธรรมชาติ เชื่อมล้านนา – ล้านช้าง สู่แขวงไชยะบุลี แขวงอุดมไชย และแขวงหลวง     
พระบาง ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และ ด่านบ้านปางมอญ เมืองคอบ 
แขวงไชยะบุลี ในอนาคต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดพะเยา 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566   
 

  นอกจากนี้ จังหวัดพะเยา ได้ลงนามในบันทึกแสดงเจตจานงเพ่ือสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพ่ี    
เมืองน้องกับเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 
เพ่ือดำเนินการแลกเปลี่ยนการเยือนและความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและอ่ืน ๆ ด้วยความเสมอภาค            
และเอ้ืออำนวยประโยชน์แก่กัน เพ่ือความเจริญก้าวหน้าร่วมกัน ซึ่งภายหลังจากการลงนาม ได้มีการเดินทาง
แลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนระหว่างสองประเทศ เพ่ือกระชับสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นการประชุมร่วมกับผู้บริหารของ
ทั้งสองประเทศ โดยต่อมาทั้งสองประเทศได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพ่ือสถาปนา ความสัม พันธ์เมืองพ่ี 
เมืองน้อง (Memorandum of Understanding : MOU) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 เพ่ือการสร้างความสัมพันธ์    
ด้านวัฒนธรรมไทย - จีน ต่อไป 
  จังหวัดพะเยามีศักยภาพด้านพ้ืนที่ เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน จุดเชื่อมโยง        
ในระบบ logistic (เหมาะสมกับระยะเวลาพักรถ ซึ่งใช้ระยะเวลาเดินทางจากสิบสองปันนาถึงพะเยา ไม่เกิน          
10 ชั่วโมง)และกระจายสินค้าสู่กลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN นอกจากนี้ ยังสามารถเป็นจุดพักเพ่ือเดินทาง           
ไปท่องเที่ยว หรือการกระจายสินค้าลงสู่ส่วนกลางของประเทศ และภายในพ้ืนที่ภาคเหนือ ซึ่งสามารถเชื่อมโยง    
การเดินทางระหว่างจังหวัดได้สะดวก ด้วยภูมิประเทศที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม การพักรถ   
การกระจายสินค้าไปจังหวัดต่าง ๆ และประเทศในกลุ่ม GMS 
   ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีเป้าหมายส่งเสริมอาเซียนให้เป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินลงทุน อย่างเสรี   
โดยมีสินค้า ใน 9 สาขาหลักที่สำคัญที่อยู่ภายใต้แผนงานการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ คือ เกษตร ประมง ไม้ ยาง     
สิ่งทอ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดพะเยา         
ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ที่สามารถเชื่อมต่อ  
ทั้งด้านเส้นทางและบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกรอบความร่วมมือ GMS BIMSTEC ACMECS และ AEC สนับสนุน
กิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ในการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว ทำให้จังหวัดพะเยาต้องเร่งพัฒนาศักยภาพและ     
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของจังหวัด การอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า การพัฒนาเกษตร        
การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้าง     
ความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน ดังนั้น แนวโน้มการพัฒนาจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ กระบวนการ
ผลิตทางการเกษตรโดยเน้น ความปลอดภัยมีมาตรฐาน เพ่ือสร้างจุดเด่นและเพ่ิมมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้นภายใต้
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ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง โดยสภาพทั่วไปของจังหวัดมีความสงบ เหมาะแก่   
การหยุดพักเพ่ือพักผ่อนและท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ 
 1.5 การไฟฟ้า 
   การบริการด้านการไฟฟ้าจังหวัดพะเยา มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 173,321 ครัวเรือน 
และมีครัวเรือนที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากระบบจาหน่าย กฟภ. และไม่มีไฟฟ้าใช้ 70 ครัวเรือน พ้ืนที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้      
70 ครัวเรือน ได้แก่ 1.บ้านผาแดง ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และ 2.บ้านป่าเมี้ยง ตำบลศรีถ้อย 
อำเภอแม่ใจ โดยการไฟฟ้าแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบดังนี้ 
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา พ้ืนที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอ
แม่ใจ และอำเภอภูกามยาว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาจุน พ้ืนที่รับผิดชอบ อำเภอจุน อำเภอเชียงม่วน และอำเภอ
ปง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงคำ พ้ืนที่รับผิดชอบ อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง 
 1.6 ประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จังหวัดพะเยาอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 การประปาส่วนภูมิภาค 
ที่ให้บริการชุมชนในจังหวัด มี 2 แห่ง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน 
ประกอบด้วย 
   1) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา 
       (1) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ให้บริการน้ำประปา 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองพะเยา 
อำเภอดอกคาใต้ และอำเภอภูกามยาว โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากกว๊านพะเยา รวมพ้ืนที่ให้บริการ 21.6 ตาราง 
กิโลเมตร จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 24,686 ราย แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย จำนวน 21,366 ราย ราชการ จำนวน 271 ราย 
รัฐวิสาหกิจ จำนวน 21 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 2,152 ราย ธุรกิจขนาดใหญ่จำนวน 807 ราย และอุตสาหกรรม
จำนวน 69 ราย 
       (2) ข้อมูลด้านระบบผลิต แหล่งน้ำดิบกว๊านพะเยา 
            กว๊านพะเยา ปริมาณน้ำปัจจุบัน 16.74 ล้าน ลบ.ม. (ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน) 
        (3) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา 
           สถานีผลิตน้ำดอยจอมทองกำลังการผลิต 1,000 ลบ.ม./ชม.จ่ายน้ำประปา19,000 ลบ.ม./วัน 
   ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา สิงหาคม 2564 
   2) การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน 
        (1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน ให้บริการน้ำประปาแก่ อำเภอจุน อำเภอปง และอำเภอ 
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เชียงคำ โดยในพื้นอำเภอจุน ใช้แหล่งน้ำดิบจาก ลำน้ำจุน สระเก็บน้ำบ้านหัวขัว พ้ืนที่อำเภอปง ใช้แหล่งน้ำดิบ 
จาก ลำน้ำงิม และพ้ืนที่อำเภอเชียงคำ ใช้แหล่งน้ำดิบจาก ลำน้ำแม่ลาว ลำน้ำแวน และสระเก็บน้ำบ้านหนอง     
รวมพ้ืนที่ให้บริการ 76.2 ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 6,894 ราย แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย จำนวน 5,336 ราย 
ราชการ จำนวน 100 ราย รัฐวิสาหกิจ จำนวน 10 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 1,204 ราย ธุรกิจขนาดใหญ่ 
จำนวน 237 ราย และอุตสาหกรรม จำนวน 7 ราย 
   (2) ข้อมูลด้านระบบผลิตรับแหล่งน้ำดิบ 
    แม่ข่ายจุน 
    - ลำน้ำจุน ปัจจุบันระดับน้ำ 1.5 ม. (ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน) 
    - สระพักน้ำดิบบ้านหัวขัว ปริมาณความจุ 580,000 ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บ 
      310,000 ลบ.ม. ปริมาณน้าเพียงพอต่อการผลิต (ใช้งาน) 
    หน่วยบริการปง 
    - ลำน้ำงิม ปัจจุบันระดับน้ำ 1.0 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต 
    หน่วยบริการเชียงคำ 
    - ลำน้ำลาว ปัจจุบันระดับน้ำ 1.0 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต (ใช้งาน) 
    - ลำน้ำแวน ปัจจุบันระดับน้ำ 1.2 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต (สำรองใช้งาน) 
    - สระพักน้ำดิบบ้านหนอง ปริมาณความจุ 250,000 ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บ 
      239,000 ลบ.ม. (สำรองใช้งาน) 
   (3) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน 
    - สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายจุน กำลังการผลิต 80 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำประปา 1,100 ลบ.ม./วัน 
    - สถานีผลิตน้ำปง กำลังการผลิต 100 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 1,200 ลบ.ม./วัน 
    - สถานีผลิตน้ำเชียงคำกำลังการผลิต 150 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 2,000 ลบ.ม./วัน 
   ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจุน , สิงหาคม 2564 
   3) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน 
    (1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน ให้บริการน้ำประปาแก่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
และอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยในพื้นอำเภอพาน ใช้แหล่งน้ำดิบจากชลประทาน พ้ืนที่อำเภอแม่ใจ 
ใช้แหล่งน้ำดิบจากหนองเล็งทราย รวมพ้ืนที่ให้บริการ 123.82 ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 10,537 ราย 
แบ่งเป็น ที่อยู่อาศัย จำนวน 9,351 ราย ราชการ จำนวน 94 ราย รัฐวิสาหกิจ จำนวน 13 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก 
จำนวน 840 ราย ธุรกิจขนาดใหญ่ จำนวน 239 ราย 
    (2) ข้อมูลด้านระบบผลิตรับแหล่งน้ำดิบ 
    แม่ข่ายพาน 
    - น้ำชลประทาน (ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน) 
    - สระพักน้ำดิบในแม่ข่ายพาน ปริมาณความจุ 160,000 ลบ.ม. ปัจจุบันระดับน้ำ 6.4 
      ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต (ใช้งาน) 
    หน่วยบริการแม่ใจ 
    - หนองเล็งทราย ปัจจุบันระดับน้ำ 2.5 ม. ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิต 
    หน่วยบริการแม่ใจ 
    (3) ระบบผลิตและระบบจ่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน 
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    - สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายพาน กำลังการผลิต 400 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 4,000 ลบ.ม./วัน 
    - สถานีผลิตน้ำแม่ใจ กำลังการผลิต 300 ลบ.ม./ชม. จ่ายน้ำวันละ 2,500 ลบ.ม./วัน 
    ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพาน สิงหาคม 2564 
2. ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 1) ด้านเศรษฐกิจ 
  1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพะเยา 
   จากรายงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดพะเยา 
มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ตามราคาประจาปี  36,747 ล้านบาท มูลค่า
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per capita) 97,282 บาท จัดเป็นอันดับที่ 49 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 11    
ของภาคเหนือ 
ตารางท่ี 1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จาแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2560 – 2562 

สาขาการผลิต 
มูลค่า (ล้านบาท) 

พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2562 
ภาคการเกษตร 11,720 11,196 11,247 
เกษตรกรรมและประมง 11,720 11,196 11,247 
ภาคนอกเกษตร 23,239 23,626 25,500 
เหมืองแร่และเหมืองหิน 100 143 262 
การผลิตอุตสาหกรรม 1,740 1,666 1,778 
การไฟฟ้า ก๊าซ 385 348 388 
การประปา 105 108 137 
การก่อสร้าง 1,868 1,852 1,956 
ขายส่ง  ขายปลีก 4,149 4,166 4,389 
การขนส่งฯ 646 668 762 
ที่พักแรม 128 146 159 
ข้อมูลข่าวสาร 270 313 395 
การเงินและการประกันภัย 2,868 3,007 3,099 
อสังหาริมทรัพย์ฯ 1,407 1,590 1,808 
วิทยาศาสตร์และวชิาการ 8 9 13 
การบริหารและบริการสนับสนนุอ่ืนฯ 52 51 50 
การบริหารราชการ 2,589 2,732 2,777 
การศึกษา 4,686 4,476 5,074 
บริการด้านสุขภาพ 1,635 1,765 1,841 
ศิลปะ 168 190 224 
บริการด้านอ่ืนๆ 437 395 387 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products) 34,959 34,822 36,747 
ผลิตภัณฑ์จงัหวัดเฉลี่ยต่อบุคคล (GPP Per Capita, Baht) 89,873 90,847 97,282 
จำนวนประชากร (1,000คน) 389 383 378 
ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา สิงหาคม 2564 
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 1.2 สถานการณ์การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน 
จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านสากลปางมอญ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว มีแนวชายแดน ที่ติด  

กับแขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตั้งแต่อำเภอเชียงคำถึงอำเภอภูซาง          
เป็นระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร โดยมีช่องทางกิ่วหก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง จังหวัดพะเยา เป็นช่องทางติดต่อ
ระหว่างบ้านฮวก อำเภอภูซาง กับบ้านปางมอญ (ด่านสากลปางมอญ) เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาวจุดผ่าน
แดนบ้านฮวก ยกระดับเป็นด่านถาวร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นมา จังหวัด
พะเยามีคำสั่งระงับการเดินทางเข้าของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรจุดผ่อนปรนการค้า และ
ช่องทางอ่ืนๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดพะเยาเป็นการชั่วคราว 
ตาราง 2 แสดงสถิติการค้าชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ปี 2554-2564) 

ปี พ.ศ. 
ประเภทมูลค่าการส่งออก 

มูลค่าการค้ารวม มูลค่าการนำเข้า มูลค่าการส่งออก ดุลการค้า 
ปี 2554  41,950,161.47 3,564,028.61 38,386,132.86 34,822,104.25 
ปี 2555 150,890,916.02 5,883,478.08 45,267,560.46 171,800,036.29 
ปี 2556  181,023,261.60 259,641.29 180,763,620.31 180,503,979.02 
ปี 2557 231,398,471.34 1,463,019.97 229,935,451.41 228,472,431.44 
ปี 2558 356,064,441.35 21,833,798.68 334,230,642.67 312,396,843.99 
ปี 2559 162,654,583.66 13,107,563.71 149,547,019.95 136,439,456.24 
ปี 2560  289,366,787.09 165,261,744.19 124,105,042.09 -41,156,701.26 
ปี 2561  144,689,320.40 55,846,720.63 88,742,599.77 32,895,879.14 
ปี 2562 164,945,669.96 96,956,402.02 67,989,267.94 -28,967,134.08 
ปี 2563 373,265,669.82 119,186,636.56 254,079,033.26 133,445,384.84 
ปี 2564 (ม.ค - มิ.ย.) 395,494,566.74 61,444,071.81 281,887,666.67 220,443,594.86 

ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา, กรกฎาคม 2564 
 มูลค่าการค้าชายแดน  

ปี 2564 มกราคม – มิถุนายน ของปี 2564 มูลค่าการค้ารวม 343.33 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน 214.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 166.96 โดยการส่งออก มีมูลค่า 281.89 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น  
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 203.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 258.26 การนำเข้ามีมูลค่า 61.44 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.07 ไทยได้ดุลการค้า 191.688 ล้านบาท 

ปี 2563 – 2564 มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 716.597 ล้านบาท โดยจังหวัดพะเยาได้เปรียบในด้าน
ดุลการค้าทั้งหมด 355.335 ล้านบาท 
  เห็นได้ว่า ปี 2564 มูลค่าการค้าชายแดน จังหวัดพะเยา มีมูลค่าการค้าเพ่ิมขึ้น มีสาเหตุสำคัญ
เนื่องจากจุดผ่อนปรนบ้านฮวก ยกระดับเป็นด่านถาวรบ้านฮวก และด่านประเพณีปางมอญของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ยกระดับเป็นด่านสากลปางมอญ เช่นเดียวกันส่งผลให้สินค้าจากทั้งสอง
ประเทศสามารถเคลื่อนย้ายผ่านด่านพรมแดนดังกล่าวได้อย่างเต็มรูปแบบโดยมีกฎหมายภายในประเทศรองรับ      
ในการนำเข้า-ส่งออก และเป็นไปตามหลักศุลกากรสากล 
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ผังแสดงปริมาณด้านการค้า ปี 2563 - 2564 
มีมูลค่าการค้าชายแดนรวมทั้งสิ้น 716.597 ล้านบาท  สินค้าส่งออกมากที่สุด : น้ำมันเชื้อเพลิง             

สินค้านำเข้ามากที่สุด : หินปูนบด สินแร่และสินค้าเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติปริมาณการเข้า – ออก ของราษฎรไทย และราษฎร สปป.ลาว 
สถิติปริมาณการเข้า – ออก ของราษฎรไทย และราษฎร สปป.ลาว ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก  

ปี 2564 (ม.ค. – มิ.ย.) รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,046 คน มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีมาตรการควบคุม การเคลื่อนย้ายคน
เข้า- ออกประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
  ผังแสดงสถิติปริมาณการเข้า – ออก ของราษฎรไทย และราษฎร สปป.ลาว ณ จุดผ่านแดน
ถาวรบ้านฮวกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า จำนวน       
ผู้เยี่ยมเยือนจังหวัดพะเยา มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น แทบจะทุกปี แต่ในปี 2563 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง     
มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน 411,082 คน โดยเป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยร้อยละ 98.13 และผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ 
ร้อยละ 1.87 และส่งผลให้รายได้ จากการท่องเที่ยว ในปี 2563 จำนวน 829 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 
59.09 โดยในปี 2562 ผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันเฉลี่ยเท่ากับ 2,711 บาท แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ พบว่า ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 1,362 
บาท สูงกว่า ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ 1,349 บาท ทั้งนี้เนื่องมาจากการแพร่ระบาด   
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยวลดลงจำนวนมาก 

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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เส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
1. เส้นทางเรือ ภูซาง-ปากคอบ-ปากแบ่ง-หลวงพระบาง เส้นทางการท่องเที่ยวดังกล่าว          

จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือทางบกและทางน้ำ โดยเริ่มต้นจาก การเดินทางทางบกจากอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
จนถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกมีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และออกจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกเข้าสู่ 
สปป.ลาว ณ ด่านสากลปางมอญ เมืองคอบ สปป.ลาว และ เดินทางต่อไปประมาณ 38 กิโลเมตร สู่ชุมชนปากคอบ 
ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่เป็นเส้นทางผ่านของเรือจาก เมืองห้วยทราย สปป.ลาว ไปเมืองปากแบ่ง ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่
ระหว่างกึ่งกลางของเส้นทางท่องเที่ยวทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบาง โดยเรือโดยสารจะจอดพักค้างคืน         
ที่เมืองปากแบ่ง 1 คืนก่อนเดินทางต่อไปยัง หลวงพระบางโดยการเดินทางโดยเรือโดยสารจากเมืองปากแบ่งถึง   
หลวงพระบางจะใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง โดยระหว่างเส้นทางมีร้านอาหาร ร้านค้า และปั๊มน้ำมัน รวมถึง       
ป้ายบอกทางท่ีมีภาษาอังกฤษระบุระหว่างเส้นทาง  

2. เส้นทางบก จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-ไชยะบุลี-หลวงพระบาง-กาสี-วังเวียง เส้นทาง     
การท่องเที่ยวดังกล่าวมีระยะทางโดยประมาณ 577 กิโลเมตร โดยเส้นทางมีสภาพแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และ
ถนนที่ขรุขระเป็นช่วงตลอดเส้นทาง และยังมีถนนที่อยู่ในกำลังดำเนินการก่อสร้ าง มีไฟฟ้าส่องสว่างในระหว่าง
เส้นทางเฉพาะบางจุดที่เป็นย่านชุมชน หรือทางแยกหลักเท่านั้น และมีร้านอาหาร ร้านค้า และปั๊มน้ำมัน รวมถึงป้าย
บอกทางที่มีภาษาอังกฤษระบุระหว่างเส้นทาง โดยการเดินทางด้วยตนเอง อาจจำเป็นต้องศึกษารายละเอียด      
การเดินทาง และข้อจำกัดในสิ่ งอำนวยความสะดวกบางพ้ืนที่ ตลอดจน ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทาง        
เพ่ือความปลอดภัย และความคล่องตัวในระหว่างการเดินทาง  

3. เส้นทางบก จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-ปากแบ่ง-อุดมไชย-เดียนเบียนฟู-ฮานอย-ซาปา-ฮา
ลองเบย์ เส้นทางระหว่างจุดผ่านแดนบ้านฮวก-เมืองฮาลองเบย์ มีระยะทางประมาณ 1,141 กิโลเมตร โดยสภาพ
เส้นทางตลอดเส้นทางในสปป.ลาว ถนนจะมีความขรุขระเป็นบางช่วงและสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ เป็นเชิงเขา และ
จะเดินทางออกจากประเทศลาว ณ ด่านชายแดนปางหกเมืองขวา ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมงก่อนเข้าสู่ประเทศ
เวียดนาม ณ ด่านไตรจาง เมืองเดียนเบียนฟู และมุ่งหน้าสู่เมืองฮานอยก่อนเดินทาง ต่อไปยังฮาลองเบย์ หรือซาปา 
โดยถนนบริเวณด่านไตรจางเข้าสู่เดียนเบียนฟู มีความลาดชันมาก และมีหลุมบ่อ ขนาดใหญ่ในบางช่วง ขณะที่ใน
เส้นทางสู่ซาปาสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่จะเป็นเชิงเขาสูงชันต้องใช้ ความระมัดระวังสูง ทั้งนี้ในประเทศเวียดนามจะมี
การจำกัดอัตราความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขตเมือง หรือชุมชน นอกเมืองไม่เกิน 60 -80 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง และทางด่วนไม่เกิน 100 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง โดยตลอดเส้นทางมีร้านอาหารร้านค้า และปั๊มน้ำมัน รวมถึง
ป้ายบอกทางที่มีภาษาอังกฤษ ระบุระหว่างเส้นทาง ขณะที่ใน สปป.ลาว มีไฟส่องสว่างในระหว่างเส้นทางเฉพาะ  
บางจุดที่เป็นย่านชุมชน หรือทางแยกหลักเท่านั้น แต่ในประเทศเวียดนามจะมีไฟส่องสว่างในชานเมืองและชุมชน  
เป็นหลัก  

4. เส้นทางบก จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-ปากคอบ-เมืองเงิน-ปากแบ่ง-อุดมไชย-เดียนเบียนฟู-
ฮานอย- หนานหนิง เส้นทางการเข้าถึงระหว่างจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก-หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน       
มีระยะทางโดยประมาณ 1,356 กิโลเมตร โดยเส้นทางระหว่างเมืองฮานอย-เมืองหนานหนิง มีระยะทางประมาณ 
395 กิโลเมตร และใช้เวลาการเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง สภาพเส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางลาดยางที่เดินทาง 
สะดวกสบาย และมีร้านค้า ร้านอาหารพ้ืนถิ่น ตลอดจนปั้มน้ำมันให้บริการในระหว่างเส้นทางตามชุมชน หรือเขต 
ชานเมืองในระหว่างเส้นทางพบป้ายบอกทางที่เป็นภาษาท้องถิ่น กับภาษาอังกฤษระบุตามแยกสำคัญของเส้นทาง 
อย่างไรก็ตามเส้นทางระหว่างด่านตรวจคนเข้าเมืองผิงเสียง (ด่านชายแดนสาธารณรัฐประชาชนจีน) ซึ่งเป็นทางด่วน
ตลอดเส้นทาง ดังนั้นจึงมีข้อจากัดในการจอดแวะ หรือทำธุระข้างทาง ตลอดจนไฟส่องสว่างมักพบ ในระหว่าง     
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ชานเมืองกับเขตเมือง ทั้งนี้การนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าเขตสาธารณรัฐประชาชนจีนอาจมีข้อจำกัด นักท่องเที่ยว     
อาจจำเป็นต้องใช้บริการรถเช่า หรือรถโดยสารธารณะในเขตสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือเข้าเมืองหนานหนิง  

บ้านฮวก เมืองชายแดนภูซางหรือบ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้ยกระดับ
จากจุดผ่อนปรน เป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ซึ่ งเป็นจุดผ่านแดนที่สามารถเชื่อมโยงอนุภาค
ลุ่มแม่น้ำโขง ได้เป็นอย่างดี โดยมีเขตแดนติดกับสปป.ลาว และสามารถพัฒนาเป็นเส้นทางการค้าการท่องเที่ยว
ระหว่างไทย สู่สปป.ลาวผ่านไปยังจีนตอนใต้และเวียดนามได้โดยผ่านทางเส้นทาง R2A นอกจากนี้ ในด้าน          
การท่องเที่ยว ของพ้ืนที่ ยังมีสิ่งดึงดูดใจที่น่าสนใจจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ บรรยากาศของเมืองเล็กๆ        
ในขุนเขา อันมีทรัพยากรการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สวยงามโดดเด่น เช่น น้ำตกภูซาง ซึ่งเป็นน้ำตกอุ่นแห่งเดียว
ในประเทศไทย น้ำตกห้วยโป่งผา ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าปูลู ภูชมดาว ถ้ำน้ำลอด ฯลฯ อีกท้ัง
ยังมี วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนที่หลากหลายเช่น ไทลื้อ ม้ง ลาว ฯลฯ 

1.4 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จังหวัดพะเยา ข้อมูลลงทะเบียน ผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2557 - 2563 
มีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียน จำนวน 945 ราย 1,931 ผลิตภัณฑ์ แยกตามประเภทผู้ประกอบการ 
ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 ข้อมูลการลงทะเบียน OTOP ระหว่างปี 2557 - 2563 ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มชุมชน มากกว่าผู้ผลิตราย
เดียวและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ OTOP การเข้าสู่วิสาหกิจชุมชน ยังต้องการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียน จำแนกรายปี ดังนี้ 
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 จากข้อมูลลงทะเบียน ประจำปี 2562 และ ประจำปี 2563 มีผลิตภัณฑ์มาลงทะเบียนเพิ่มข้ึน 
จำนวน 239 คิดเป็นร้อยละ 14.125 แนวโน้มผู้ผลิต /ผู้ประกอบการ/กลุ่มอาชีพในชุมชน มีจำนวนมากขึ้น และ 
เข้าสู่กระบวนการการส่งเสริม OTOP มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สรุปข้อมูลการดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP ) จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการคัดสรร 2 ปี     
1 ครั้ง มีกลุ่มชุมชน และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการคัดสรรเพ่ิมมากขึ้น จำนวน 40 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 27.03 
 ปัญหา/อุปสรรค 1.ข่าวสารข้อมูลการรับสมัครลงทะเบียน OTOP และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 2.ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่และรายเดิมยังขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 3.ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการยังมีความต้องการด้านช่องทางการจำหน่ายและการตลาด สรุปข้อมูล            
การดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP ) จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการคัดสรร 2 ปี 1 ครั้ง มีกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้ารับการการคัดสรรเพ่ิมมากขึ้น จำนวน 31 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 
78.37 ปัญหา/อุปสรรค์ 1.ข่าวสารข้อมูลการรับสมัครลงทะเบียน OTOP และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 2.ผู้ผลิตผู้ประกอบการ 
OTOP รายใหม่และรายเดิมยังขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3.ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการยังมีความต้องการด้านช่องทางการจำหน่ายและการตลาด 
 แสดงข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพะเยา ปี 2561 – 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ปี 2561 – 2563 ทั้ง 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ มียอด จำหน่ายเพ่ิม
ทุกปี อยู่ระหว่าง ร้อยละ 19.07 – 23.00 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ยอดการจำหน่าย OTOP มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา, สิงหาคม 2564 
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3. ขอมูลการปกครองและประชากร 
  2.1 เขตการปกครอง 
  จังหวัดพะเยา แบงเขตการปกครองออกเป็น 9 อําเภอ 68 ตําบล 780 หมูบาน 72 การปกครองสวนทองถิ่น  
รายละเอียดดังนี้ 
ตารางแสดงเขตการปกครองและรูปแบบการปกครองของจังหวัดพะเยา 

ที ่ อำเภอ 
เขตการปกครอง รูปแบบการปกครอง(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ตำบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต. 
1 อำเภอเมืองพะเยา 15 172 1 1 9 4 
2 อำเภอดอกคำใต้ 12 99 - 1 3 7 
3 อำเภอจุน 7 86 - - 5 2 
4 อำเภอเชียงคำ 10 135 - - 4 7 
5 อำเภอเชียงม่วน 3 34 - - 1 2 
6 อำเภอปง 7 88 - - 3 6 
7 อำเภอแม่ใจ 6 66 - - 6 1 
8 อำเภอภูซาง 5 59 - - 1 4 
9 อำเภอภูกามยาว 3 41 - - 1 3 

รวม 68 780 1 2 33 36 
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา, สิงหาคม2563 

  2.2 จำนวนประชากร 
  จังหวัดพะเยามีจำนวนประชากรทั้งหมด 470,045 คน เป็นเพศชาย 229,068 คน และ  เพศหญิง 240,977 คน  
มีจำนวนครัวเรือน 183,250 ครัวเรือน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 74 คน/ตร.กม. โดยพ้ืนที่ที่มีประชากรมากที่สุด คือ 
อำเภอเมืองพะเยา ส่วนพ้ืนที่ที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อำเภอเชียงม่วน 
 
ตารางแสดงจำนวนประชากรและครัวเรือน จำแนกรายอำเภอ ปี พ.ศ.2561 – 2563 
 

 
ที ่

 
อำเภอ 

จำนวนประชากร 
2561 2562 2563 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 อำเภอเมืองพะเยา 21,662 22,908 44,570 60,229 64,426 124,655 59,721 64,093 123,814 
2 อำเภอเชียงคำ 38,380 38,950 77,330 35,575 36,171 71,746 35,113 35,990 71,103 
3 อำเภอดอกคำใต้ 33,567 35,776 69,343 33,385 35,566 68,924 33,063 35,276 68,339 
4 อำเภอปง 26,345 26,376 52,721 26,140 26,282 52,422 26,101 26,277 52,378 
5 อำเภอจุน 23,923 25,752 49,675 23,727 25,596 49,323 23,691 25,527 49,218 

6 อำเภอแม่ใจ 16,412 17,239 33,651 16,293 17,138 33,431 16,164 17,090 33,254 
7 อำเภอภูซาง 15,898 16,310 32,208 15,886 16,310 32,196 15,946 16,368 32,314 

8 อำเภอภูกามยาว 10,104 11,030 21,134 10,046 11,053 21,099 10,063 11,034 21,097 
9 อำเภอเชียงม่วน 9,302 9,394 18,696 9,222 9,338 18,560 9,206 9,322 18,528 

รวม 232,129 243,086 475,215 230,476 214,880 472,356 229,068 240,977 470,045 
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จำนวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 1,550 1,482 3,032 1 ปี 1,724 1,578 3,302 

2 ปี 1,840 1,769 3,609 3 ปี 2,008 1,791 3,799 

4 ปี 1,912 1,808 3,720 5 ปี 1,914 1,863 3,777 

6 ปี 2,091 1,914 4,005 7 ปี 2,147 2,133 4,280 

8 ปี 2,224 2,113 4,337 9 ปี 2,174 2,078 4,252 

10 ปี 2,220 2,115 4,335 11 ปี 2,279 1,957 4,236 

12 ปี 2,270 2,121 4,391 13 ปี 2,333 2,195 4,528 

14 ปี 2,262 2,217 4,479 15 ปี 2,421 2,213 4,634 

16 ปี 2,334 2,385 4,719 17 ปี 2,278 2,205 4,483 

18 ปี 2,310 2,248 4,558 19 ปี 2,405 2,384 4,789 

20 ปี 2,481 2,519 5,000 21 ปี 2,843 2,687 5,530 

22 ปี 3,079 2,982 6,061 23 ปี 3,387 3,211 6,598 

24 ปี 3,361 3,447 6,808 25 ปี 3,454 3,317 6,771 

26 ปี 3,314 3,196 6,510 27 ปี 3,337 3,250 6,587 

28 ปี 3,566 3,317 6,883 29 ปี 3,419 3,318 6,737 

30 ปี 3,261 3,080 6,341 31 ปี 3,147 2,965 6,112 

32 ปี 3,035 2,862 5,897 33 ปี 3,107 2,985 6,092 

34 ปี 3,193 3,139 6,332 35 ปี 3,512 3,302 6,814 

36 ปี 3,300 3,078 6,378 37 ปี 3,398 3,336 6,734 

38 ปี 3,580 3,389 6,969 39 ปี 3,210 3,250 6,460 

40 ปี 3,383 3,277 6,660 41 ปี 3,169 3,137 6,306 

42 ปี 3,140 3,228 6,368 43 ปี 3,423 3,528 6,951 

44 ปี 3,428 3,249 6,677 45 ปี 3,270 3,360 6,630 

46 ปี 3,327 3,502 6,829 47 ปี 3,264 3,507 6,771 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566   
 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

48 ปี 3,495 3,911 7,406 49 ปี 3,471 4,005 7,476 

50 ปี 3,234 4,028 7,262 51 ปี 3,402 4,204 7,606 

52 ปี 3,623 4,424 8,047 53 ปี 3,690 4,586 8,276 

54 ปี 3,876 4,628 8,504 55 ปี 3,960 4,858 8,818 

56 ปี 3,876 4,714 8,590 57 ปี 4,189 4,673 8,862 

58 ปี 3,917 4,524 8,441 59 ปี 3,774 4,331 8,105 

60 ปี 4,074 4,658 8,732 61 ปี 3,686 4,210 7,896 

62 ปี 3,316 3,863 7,179 63 ปี 3,289 3,726 7,015 

64 ปี 3,454 3,948 7,402 65 ปี 3,177 3,609 6,786 

66 ปี 2,802 3,173 5,975 67 ปี 2,543 2,956 5,499 

68 ปี 2,424 2,654 5,078 69 ปี 2,247 2,414 4,661 

70 ปี 2,074 2,314 4,388 71 ปี 1,820 2,099 3,919 

72 ปี 1,451 1,614 3,065 73 ปี 1,326 1,431 2,757 

74 ปี 1,431 1,431 2,862 75 ปี 916 1,071 1,987 

76 ปี 926 1,126 2,052 77 ปี 813 944 1,757 

78 ปี 774 908 1,682 79 ปี 734 825 1,559 

80 ปี 628 816 1,444 81 ปี 649 789 1,438 

82 ปี 612 808 1,420 83 ปี 524 713 1,237 

84 ปี 447 567 1,014 85 ปี 409 543 952 

86 ปี 365 489 854 87 ปี 285 419 704 

88 ปี 238 376 614 89 ปี 186 283 469 
90 ปี 159 206 365 91 ปี 111 172 283 

92 ปี 103 178 281 93 ปี 66 91 157 

94 ปี 34 72 106 95 ปี 34 55 89 
96 ปี 10 26 36 97 ปี 16 28 44 
98 ปี 9 10 19 99 ปี 14 10 24 

100 ปี 3 8 11 มากกว่า100 ปี 8 21 29 
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2.3 ศาสนาและวัฒนธรรม 

 จังหวัดพะเยา มีสถานที่ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้ งสิ้น  498 แห่ ง ประกอบด้วย                
วัดในพระพุทธศาสนา จำนวน 478 แห่ง  โบสถ์คริสต์ จำนวน 19 แห่ง และมัสยิดจำนวน 1 แห่ง โดยอำเภอเมือง
พะเยามีจำนวนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากเป็นอันดับ 1 และน้อยที่สุด คือ อำเภอเชียงม่วน 
  การนับถือศาสนาของประชาชนจังหวัดพะเยาแยกตามศาสนา ดังนี้ 

ศาสนา 
จำนวนประชากร (คน) 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

พุทธ 148,677 155,839 304,516 98.97 
คริสต์ 1,452 1,514 2,966 0.96 
อิสลาม 36 23 59 0.02 
ซิกส์ 1 3 4 0.00 
อ่ืนๆ 58 74 132 0.04 
รวมทั้งสิ้น 150,224 157,453 307,677 100 

  ประชากรจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 304,516 คน คิดเป็นร้อยละ 98.97 
รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ จำนวน 2,966 คน คิดเป็นร้อยละ 0.96 อ่ืนๆ จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04  
ศาสนาอิสลาม จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 และศาสนาซิกส์ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามลำดับ              
  ดั งนั้ น  ทางด้ านสั งคม วัฒ นธรรม ศาสนา ภู มิปัญญาท้องถิ่น  ควรเพ่ิมมูลค่า โดยการ                 
บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และจัดกระบวนการ
ท่องเที่ ยวแบบครบวงจร  โดยการจัดระบบบริหารจัดการ รวมถึ งมีมาตรการป้องกันความปลอดภั ย                       
ทางการท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากในอนาคต และมีมาตรการในการลดปัญหาสังคมต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความสงบสุขต่อไป 

2.4 สาธารณสุข 

 2.4.1 ลักษณะประชากรจังหวัดพะเยา  
 จังหวัดพะเยามีประชากรทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 471,253 คน  อัตราส่วนเพศ
ชาย:เพศหญิง เท่ากับ 1:1.05  อัตราเกิดน้อยกว่าอัตราตายมาตั้งแต่ ปี 2541-2559  อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ           
ปี 2560 ลดลงจากปี2559 เท่ากับ -0.24 ส่งผลให้โครงสร้างประชากรของจังหวัดพะเยาเปลี่ยนไป โดยดูจากพีระมิด
ประชากรของจังหวัดพะเยาที่คาดการณ์จากปี 2542 -ปี 2573 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พีระมิดประชากรฐานกว้างมาเป็นพีระมิดฐานแคบ  จังหวัดพะเยา จึงมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สู งอายุ 
โดยในปี 2560 อัตราประชากรผู้สูงอายุจะอยู่ที่ร้อยละ 19.07 (60ปีขึ้นไป) และ ร้อยละ 11.16 (65 ปีขึ้นไป) ซึ่งสูง
กว่าระดับประเทศ( ร้อยละ 18.3) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนพะเยา ในปี2560 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อยู่ที่ 75.2 
ปี (อายุคาดเฉลี่ยคนไทยทั้งประเทศ 74.8 ) 
 เมื่อนำอายุขัยเฉลี่ยมาปรับด้วยสุขภาพ (Health Adjust Life  Expectancy : HALE) ซึ่งเป็นการวัด
สถานะสุขภาพ ของประชากรโดยนำเรื่องของทั้งการตายและป่วย มาร่วมพิจารณาพบว่า ในปี 2560 พบว่าประชากร
จังหวัดพะเยามีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดที่มีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึนจากปี2559 (65.2)  
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566   
 

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  ปี 2562 
 

หน่วยงาน ประเภท ระดับ 
เตียง 

Active 

นายแพทย ์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง 

รพ.พะเยา รพท. S 
ใหญ่ 

364 73-92 96 11-14 13 26-32 29 406-
504 

400 

รพ.เชียงคำ รพท. M1 188 47-60 34 14-17 11 18-23 21 218-
270 

224 

รพ.จุน รพช. F2 34 13-16 10 6-7 5 6-8 6 51-63 49 
รพ.เชียง
ม่วน 

รพช. F2 15 7-8 8 3-4 3 4-5 4 32-40 37 
รพ.ดอก
คำใต ้

รพช. F2 55 16-19 9 9-11 6 7-8 7 57-71 70 

รพ.ปง รพช. F2 28 14-16 8 7-8 6 6-7 6 43-54 47 

รพ.แม่ใจ รพช. F2 19 8-10 8 3-4 3 7-8 6 32-40 40 
รพ.ภูกาม
ยาว 

รพช. F3 0 3-3 1 2-3 2 2-2 2 24-30 4 

รพ.ภูซาง รพช. F3 0 3-3 1 3-3 2 2-2 2 24-30 6 

รวม 203-227 175 58-71 51 78-95 83 887-
1102 

887 

ที่มา : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, ธันวาคม 2562 

2.4.2 สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา 

 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

จากพีระมิดโครงสร้างประชากรจังหวัดพะเยา จะเห็นได้ว่า ปี 2562 จังหวัดพะเยามีจำนวนวัยกำลังแรงงาน
ค่อนไปทางวัยสูงอายุอยู่มาก 

ปัจจุบัน พะเยา “เป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)” เต็มตัว และกำลังก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์ (Aged Society)” 
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กลุ่มอายุ พีระมิดโครงสร้างประชากรจังหวัดพะเยา พ.ศ.2562
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ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

จากแผนภูมิแท่ง จะเห็นได้ว่า วัยแรงงานของ อำเภอดอกคำใต้ 100 คน ต้องรับภาระ ด้านเศรษฐกิจดูแล
เด็กและผู้สูงอายุเกือบ 55 คน โดยเป็นภาระดูแลผู้สูงอายุสูงถึง 36 คน การกำหนดนโยบายจึงต้องมองไปในเรื่องของ
การดูแลผู้สูงอายุ การสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมด้านต่าง ๆ ขณะที่ วัยแรงงานของ อำเภอปง 100 คน        
ต้องรับภาระด้านเศรษฐกิจดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 52 คน โดยเป็นภาระดูแลเด็กถึง 25 คน แต่อย่างไรก็ดีเด็กใน 
อำเภอปงก็จะเติบโตเป็นประชากรวัยแรงงาน การกำหนดนโยบายต้องมองไปในเรื่องการดูแลเรื่องการศึกษา 
ตำแหน่งงาน โครงสร้างประชากรโดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่ จึงเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ทางสังคม ทำให้สามารถ
วางแผนรับมือภาวะทางส่งผลต่อเศรษฐกิจในอนาคตได้ 

3. ขอมูลเศรษฐกิจ 

 3.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพะเยา 
  จังหวัดพะเยามี มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม  32,738 ล้านบาท สำหรับสาขาที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ สาขา
เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้ มีมูลค่า 13,998 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ การขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนตัวและของในครัวเรือน มีมูลค่า 3,516 ล้านบาท สาขาการศึกษา มีมูลค่า 3,349 ล้านบาท สาขา
ตัวกลางการเงิน มีมูลค่า 2,217 ล้านบาท และสาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ    
มีมูลค่า 2,043 ล้านบาท  โดยจังหวัดพะเยามีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน เท่ากับ 78,974 บาท ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 13 
ของ 17 จังหวัดภาคเหนือและลำดับที่ 52 ของประเทศ 
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เกษตรกรรม การลา่สตัว์
และการป่าไม้
13,998

การขายสง่
การขายปลกี

3,516
สาขาการศกึษา 

3,349

สาขาตวักลางการเงิน 
2,217

การประกนัสงัคม
2,043

อตุสาหกรรม
1,727

บริการดา้น
อสงัหารมิทรพัย์

1,433

การบริการดา้นสขุภาพ
และสงัคม
1,208

การก่อสรา้ง
1,159

การขนสง่ และการ
คมนาคม
693

ไฟฟ้า แก๊ส ประปา
463

การใหบ้รกิารชมุชน 
บริการอ่ืนๆ

443

ประมง
179

ลกูจา้งในครวัเรอืน
129 โรงแรมและภตัตาคาร

113
เหมืองแรแ่ละเหมืองหิน

68

 แผนภูมิ แสดงข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพะเยา จำแนกตามสาขาการผลิต 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   
 3.2.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
               จังหวัดพะเยา มีป่ าสงวนแห่งชาติ  จำนวน  15  ป่ า (ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง) มี เนื้อที่  
2,545,537.50 ไร่ (โดยมีป่าสงวนแห่งชาติที่มีพ้ืนที่ที่คาบเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย จำนวน 3  ป่า) -ป่าสงวนแห่งชาติ
(ตามท้ายกฎกระทรวง) 2,837,561.32 ไร่  ปี พ.ศ. 2561 มีพ้ืนที่ป่าประมาณ 1,992,209.93 ไร่ ประมาณ ร้อยละ 
51.50 ของพ้ืนที่ทั้งหมด (ที่มา: จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม สถิติกรมป่าไม้ , ปี 2561) 

ตารางสดง พื้นที่ป่า จังหวัดพะเยา 

ปี พ.ศ. 
เนื้อที่ป่า ร้อยละของพ้ืนที่ 

ทั้งหมดของจังหวัด ตารางกิโลเมตร ไร ่
2557 3,213.84 2,008,648.00 51.93 
2558 3,214.14 2,008,835.32 51.94 
2559 3,214.14 2,008,835.32 51.94 
2560 3,214.14 2,008,835.32 51.94 
2561 3,214.14 1,992,209.93  51.50 
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ตรางแสดงรายช่ืออุทยานแห่งชาติ, วนอุทยาน, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ รายช่ืออุทยานแห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่ เนื้อที่ (ไร่) 
เฉพาะใน

พะเยา (ไร่) 
1 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง -ป่าแม่ลาวฝั่งขวา ป่าแม่สาน ป่าแม่ใจ 

-ป่าแม่ต๋ำและป่าแม่นาเรือท้องที่อำเภอแม่ใจ 
และอำเภอเมืองพะเยา 

125,525 125,525 

2 อุทยานแห่งชาติภูซาง ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วนและป่าน้ำลาว 
ท้องที่อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง 

178,050 144,149.62 

3 อุทยานแห่งชาติแม่ปืม -ป่าแม่ปืมและป่าดงประดู ่
-ป่าแม่ปืมและป่าแม่พุง 
-ป่าแม่ฮ้องป๋อ ป่าห้วยแก้วและป่าแม่อิงฝั่งซ้าย
ท้องที่อำเภอแม่ใจ ,อำเภอเมืองพะเยาและ
อำเภอภูกามยาว 

219,266 77,4125.50 

4 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง -ป่าแม่ยม,ป่าแม่ตำ 
-ป่าแม่ร่องขุย 
ท้องที่อำเภอปง อำเภอเชียงม่วนและอำเภอ
ดอกคำใต ้

538,125  

รวม 1,060,966 885,212.10 
1 วนอุทยานร่องคำหลวง -ป่าแม่ต๋ำและป่าแม่นาเรือ ท้องที่ต.แม่นาเรือ 

อำเภอเมืองพะเยา 
3,000  

2 วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วนและป่าน้ำลาว 
ท้องที่ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ  

3,870  

รวม 19,670  
1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผา

ช้าง 
-ป่-แม่ยม ท้องที่อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน 365,926  

2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ -ป่าแม่จุน 
-,ป่าแม่ยม 
-ป่าห้วยดอกเข็มและป่าแม่อิงฝั่งขวา 
ท้องที่อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ 

231,875  

3 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ 9,000  
4 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ อำเภอแม่ใจ    

รวม 606,801  
ที่มา: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย) 

 3.2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
สำหรับสัตว์ป่าที่พบในพ้ืนที่ มีความหลากหลายตามลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่ที่พบ

เป็นสัตว์ในกลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ได้แก่ กระจง ค่าง ชะนี กระต่าย แมวป่า เม่น ชะมด กระรอก หมาใน เต่า
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ปูลู อีเห็น อ้น กระแต กระเล็นปลายขนหูสั้น และกระรอก ส่วนสัตว์กลุ่มเลี้ยงลูกขนาดใหญ่บางส่วนลดจำนวนลงจาก
การถูกล่า ซึ่งที่ยังพบอยู่ ได้แก่ เสือปลา หมีควาย เก้ง เลียงผา กวางป่า ลิง และหมูป่า นอกจากนั้นเป็นนกกว่า     
40 ชนิด เช่น นกเขาเขียว นกเขาเขียวก้านตองท้อง สีส้ม นกเปล้าธรรมดา นกหัวขวานใหญ่สีเทา นกปรอดเหลือง 
หัวจุก และเหยี่ยวดง 

 3.2.3 ทรัพยากรธรณี 
ทรัพยากรธรณีที่สำคัญในจังหวัด ที่สามารถนำมาผลิตในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ถ่านหิน หินอุตสาหกรรมและ 

แบไรต์ ตามลำดับ โดยมีผู้ยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่ในพ้ืนที่ จำนวน 18 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการ ยื่นก่อสร้าง
การเปิดเหมืองถ่านหิน 11 ราย  เหมืองหินอุตสาหกรรม 6 ราย และเหมืองแบไรต์ 1 ราย และมีจำนวนโรงงานโม่  
บดและย่อยหิน ที่ขอขึ้นทะเบียนโรงงานทั้งสิ้น 3 แห่ง หินใหญ่ / 820,000 ตัน 

แหล่งหินอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

จังหวัด จำนวนแหล่งหิน พื้นที่ (ไร่) ปริมาณสำรอง(ล้านเมตริกตัน) 
พะเยา 1 1,000 26.17 

ร้อยละของภาคเหนือ 0.70 - - 
 

 สำหรับอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินในพื้นที่ จากการสำรวจ พบว่า จังหวัดพะเยามีแหล่ง ถ่านหินที่ได้รับ
การพัฒนา 1 แห่ง อยู่ในบริเวณพ้ืนที่แอ่งเชียงม่วน  มีปริมาณถ่านหินสำรอง  62.47 ล้านตัน  โดยเป็นถ่านหิน
ประเภท Lignite/Subbituminous   ทั้งนี้ ปริมาณถ่านหินในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาดังกล่าว  ถือเป็นร้อยละ 37.52 
ของปริมาณถ่านหินสำรองมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อมีการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต 
 นอกจากนี้จังหวัดพะเยายังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมีการค้นพบฟอสซิลบรรพบุรุษอุรังอุตัง บริเวณ
เหมืองถ่านหินเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน ซึ่งเป็นการค้นพบเป็นครั้งแรกของโลกที่เป็นหลักฐานของฟอสซิลเอพ 
ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอายุราว  13.5-10 ล้านปี หรือปลายยุคไมโอซีน
ตอนกลางเป็นฟันจำนวน 18 ซี่ และสามารถจำแนกออกได้ว่าเป็นเพศผู้ และเพศเมียของสัตว์ชนิดเดียวกัน โดยให้  
ชื่ อว่า “ลูแฟง พิ เธคัส  เชียงม่ วน เอนซิส” (Lufengpithecuschiangmuanensis) หมายถึง “ลิ งจากลู แฟง             
ที่เชียงม่วน” ทำให้เชื่อได้ว่าในบริเวณดังกล่าวอาจเป็นศูนย์กลางการกำเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
หรือไพรเมตชั้นสูงที่พัฒนาการมาเป็นสายพันธุ์มนุษย์ และมีศักยภาพสูงในการค้นพบฟอสซิลชนิดใหม่ๆ เนื่องจาก   
มีแอ่งสะสมตัวของตะกอนยุคต่างๆ จำนวนมากและในวนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวงบริเวณดอยแก่งหลวง -ดอย    
กิ่วแก้ม พบกระดูกซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์มีทั้งสภาพสมบูรณ์และแตกหักกลายสภาพเป็นหินฝังตัวในหินทรายแป้ง
สีแดง ประกอบด้วยกระดูกส่วนหาง กระดูกซี่โครง กระดูกสะโพกและกระดูกขาของไดโนเสาร์กินพืชพันธุ์ซอโรพอด 
(Sauropod)ขนาดใหญ่คอยาว หางยาว เดินสี่ขา ขนาดไดโนเสาร์ยาวประมาณ 15  เมตร ซึ่งพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางซากดึกดำบรรพ์   

3.3 คุณภาพอากาศ 
จังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหาภาวะหมอกควันปกคลุม ทุกปีซึ่งจังหวัด

พะเยาจะประสบปัญหารุนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน  
คุณภาพอากาศจังหวัดพะเยา วัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บ้านต๋อม อำเภอเมืองจังหวัด พะเยา จำนวนวันที่
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM10)  มีค่าเกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม–
30 เมษายน 2562 จำนวน 13 วัน (ค่าสูงสุด PM10  =  277 วันที่ 31 มีนาคม 2562)   
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จากปัญหามลพิษทางอากาศจากภาวะหมอกควันที่เกิดขึ้นในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นเป็นที่ทราบกันดีว่า ไม่ใช่
เกิดข้ึนเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลำปาง แพร่ และพะเยาเท่านั้นแต่ปัญหามลพิษทางอากาศนี้ครอบคลุมในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ และ 
น่าน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ข้างทางและพ้ืนที่ โล่งต่างๆ ทำให้เกิดหมอกควัน
กระจายตัวปกคลุมทั่วไปในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน
สุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมทั้งบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ 

 

สาเหตุหลักของปัญหาเกิดจาก 
 1) ลักษณะภูมิประเทศและสภาพอุตุนิยมวิทยาของภาคเหนือเป็นแอ่งกระทะล้อมรอบด้วยภูเขาสูงและ
ในช่วงหน้าแล้งอากาศแห้งความกดอากาศสูงทาให้อากาศปิดหมอกควันไม่ฟุ้งกระจาย 
 2) กิจกรรมในพื้นที่ 
  พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเกิดการเผาจาก 
  1 ) การบุกรุก พ้ืนที่ ป่ าเพ่ื อเพ่ิม พ้ืนที่ หากินจากการเพ่ิมขึ้นของจาพนวนประชากรและ                
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยความสูงและลาดชันของพ้ืนที่ท ำให้การเตรียมพ้ืนที่
เพาะปลูกและกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตรจำเป็นต้องใช้วิธีเผา 
  2 ) การเผาใน พ้ื นที่ ป่ า เพ่ื อล่ าสั ตว์ และห าของป่ า  (คิ ด เป็ น ร้ อยละ73ของจำนวนครั้ ง                    
ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเข้าดับไฟป่า)  
  3) การเผาในพ้ืนที่รอบป่าและลามเข้าสู่ป่าเกิดเป็นไฟป่าพ้ืนที่ เกษตรนอกป่ามีการเพ่ิมขึ้น             
ของพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเกษตรกรจะเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกและกำจัดเศษวัสดุ       
ทางการเกษตรเช่นเดียวกับเกษตรในป่า 
 

 3) หมอกควันข้ามแดน จากภาพถ่ายดาวเทียมพบจุดความร้อนและหมอกควันหนาแน่นในอนุภูมิภาค    
แม่โขงมลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนรำคาญนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของพ้ืนที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผล
กระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศซึ่งพบว่ามีการยกเลิกและ
เลื่อนเที่ยวบินเป็นจำนวนมากเนื่องจากทัศนวิสัยต่ำกว่าเกณฑ์ปลอดภัย 

เดือน 
จำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงกว่าระดบัมาตรฐาน 
2559 2560 2561 2562 

มกราคม - - - - 

กุมภาพันธ ์ 1 - - - 

มีนาคม 13 1 - 9 

เมษายน 8 - - 4 

รวม 22 1 - 13 

ค่าสูงสุด 
210 133 - 277 

(25 มี.ค.) (24 มี.ค.) (-) (31 มี.ค.) 
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  จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีคาดว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันในช่วงระหว่างวันที่ 6 มกราคม 
– 27 เมษายน 2562 จังหวัดพะเยา กลุ่มโรคตาอักเสบ 2,546 คน กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 19,482 กลุ่มโรค
ทางเดินหายใจ 24,927 กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 2,414 รวม 49,369 
หมายเหตุ จำนวนผู้ป่วยในปี พ.ศ.2562 ได้ตัดข้อมูลผู้ป่วย Follow up ออก ซึ่งอาจทำให้จำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าปีที่
ผ่านมา  (แหล่งข้อมูล : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่) 
 3) คุณภาพเสียง 
 จากการศึกษาวิจัยพบว่า จังหวัดพะเยามีคุณภาพเสียงไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพเสียง ในบรรยากาศทั่วไป
ที่กำหนดไว้ แหล่งกำเนิดของเสียงในชุมชนจะเกิดจากการดำเนินกิจกรรม  โดยการจราจรเป็นหลัก  ซึ่งได้แก่ รถยนต์          
รถมอเตอร์ไซด์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการจราจรคับคั่งในเขตเทศบาลเมืองพะเยาแต่ค่าเสียงมักจะเกิดตอนช่วงเช้า 
บริเวณย่านการค้า และถนน  
 4) ขยะมูลฝอย 

 จังหวัดพะเยา มีปริมาณขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 169.51 ตัน/วัน 61,871.64 ตัน/ปี     
โดยปริมาณขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่เข้าสู่ระบบการกำจัดปลายทางเท่ากับ 42,918.26 ตัน/ปี  

 การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด จังหวัดพะเยาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 
72 แห่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน  37 แห่ง และไม่
ให้บริการจำนวน 34 แห่ง (อบจ.พะเยาไม่ได้ให้บริการด้านการจัดการขยะมูลฝอย) และมีเพียงเทศบาลเมืองพะเยา
เท่านั้นที่ให้บริการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ การจัดการขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ใช้วิธีการฝังกลบ
อย่างถูกวิธีการเทกองแบบควบคุมการเทกองกลางแจ้งเผากลางแจ้งเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยการทำปุ๋ยหมักและ    
น้ำหมักชีวภาพ,การนำไปใช้ประโยชน์การขายเพ่ือรีไซเคิลหรือการจัดการแบบผสมผสาน 

  สภาพปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาพบว่ายังมีปัญหาด้านการลักลอบ   
ทิ้งขยะมูลฝอยนอกพ้ืนที่ให้บริการ (พบในเขตเมืองและย่านชุมชน)ขาดการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นระบบ ขาดความรู้
ความเข้าใจต่อการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในส่วนผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท้องถิน่ รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่ อีกทั้ง
ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่ยังมีความขัดแย้งด้านการใช้พ้ืนที่คาบเกี่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ที่ให้บริการกำจัดขยะมูลฝอย แต่มีพ้ืนที่รองรับการกำจัดอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มิใช่ของตนเองทำให้
ต้องทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 

  จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมควรมุ่งส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ต้นทาง นำแนวทางการจัดการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก 3R มาใช้, เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ      
ความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนด้านการจัดการจัดการขยะมูลฝอย, รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการการจัดการขยะมูลฝอยให้มีการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ, สร้างองค์ความรู้     
แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน 
 

3.6 ด้านทรัพยากรน้ำ 

 1) แม่น้ำสายหลัก ได้แก่  
  1) แม่น้ำยมมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูลังกาในเขตอำเภอปง  จังหวัดพะเยา และอำเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน ไหลผ่านอำเภอเชียงม่วน ความยาวแม่น้ำช่วงนี้ ประมาณ 60 กิโลเมตรก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัดแพร่     
แล้วไหลผ่านจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และบรรจบแม่น้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ 
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  2) แม่น้ำอิงมีต้นกำเนิดจากลำน้ำสาขาต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงและอุทยานแห่งชาติ
แม่ปืม รวมถึงหนองเล็งทราย ไหลลงมาทางทิศใต้ลงสู่กว๊านพะเยา วนขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านอำเภอเมือง
พะเยา  กิ่งอำเภอภูกามยาว อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงราย อำเภอเทิงจนบรรจบแม่น้ำโขง          
ที่อำเภอเชียงของ รวมความยาวที่อยู่ในเขตจังหวัดพะเยาประมาณ  160  กิโลเมตร 

 2) แม่น้ำสายรอง  ได้แก่  
  1) น้ำงิม เป็นลำน้ำสาขาแม่น้ำยมตอนบนอยู่ในเขตอำเภอปง ความยาวลำน้ำ ประมาณ 20 กิโลเมตร 

 2) น้ำควร เป็นสาขาแม่น้ำยมทางทิศตะวันออก ในเขตอำเภอปง ความยาวลำน้ำประมาณ  25 กิโลเมตร 
 3) น้ำปี้ เป็นสาขาแม่น้ำยมทางฝั่งตะวันออก ในเขตอำเภอเชียงม่วน ความยาวลำน้ำประมาณ 15 

กิโลเมตร 
 4) น้ำร่องช้าง เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใต้ขึ้นทิศเหนือ ไปลงแม่น้ำอิง       

ที่อำเภอเมืองพะเยา ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 
 5)น้ำจุน เป็นสาขาหนึ่ งของแม่น้ำอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใต้ขึ้นทิศเหนือ ไปลงแม่น้ำอิง            

ที่อำเภอจุน ความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร 
 6) แม่น้ำลาว เป็นสาขาของแม่น้ำอิง อยู่ในเขตอำเภอเชียงคำ ไหลลงแม่น้ำอิงที่อำเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย  มีลำน้ำสาขาท่ีสำคัญ คือ น้ำญวน น้ำแวน 

 3) ทะเลสาบ/พื้นที่ชุ่มน้ำ    ได้แก่  
  (1) กว๊านพะเยา  พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ 
   ที่ตั้งและพ้ืนที่  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  เนื้อท่ี  20.5296  ตาราง
กิโลเมตร (12,831 ไร่) ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 19 ํ 09  -13 N  และ 99 ํ 51 -56 E  ระวาง 4947 II  ความสูง
จากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 386.40  เมตร   
  สภาพทางกายภาพ 

 กว๊านพะเยาเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่ได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ 
โดยเป็นลุ่มน้ำใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่มด้านตะวันตกของจังหวัดพะเยา ประกอบด้วยลุ่มน้ำอิง และลุ่มน้ำกว๊านพะเยา 
ที่มีลักษณะเป็นที่ราบก้นกระทะ เกิดจากการทรุดตัวตามแนวเลื่อนในบริเวณแนวแม่น้ำอิง บริเวณนี้นอกจากมีกว๊าน
พะเยาแล้ว ยังมีหนองน้ำต่างๆ ประมาณ 10 แห่ง ที่มีร่องน้ำเชื่อมต่อระหว่างหนองน้ำ และมีร่องน้ำเชื่อมต่อระหว่าง
กว๊านพะเยากับแม่น้ำอิง  โดยในฤดูฝนจะมีพ้ืนที่น้ำมาก แต่ในฤดูแล้งจะมีน้ำเฉพาะในแม่น้ำอิงและบริเวณหนองต่างๆ 
  คุณค่าและการใช้ประโยชน์ 

 ในส่วนของคุณค่าและการให้ประโยชน์ของกว๊านพะเยา ที่ เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุด           
ในภาคเหนือตอนบน มีการใช้ประโยชน์โดยรอบกว๊านพะเยาส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ตลอดจนใช้น้ำเพ่ือการบริโภคและ
การเกษตร  การประมงและผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านต่างๆกว๊านพะเยามีความสำคัญในการช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพ้ืนที่
ด้านล่างของแหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญ 
และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดอยู่ในสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา จึงมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง 
  การจัดการและการคุกคาม 

 บริเวณพ้ืนที่กว๊านพะเยาทั้งหมดและขอบกว๊านบางส่วนเป็นพ้ืนที่สาธารณะ แต่มีที่ดินโดยรอบ
บางส่วนที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของโฉนด   
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  สถานการณ์และปัญหาปัจจุบันในกว๊านพะเยา พบว่า กว๊านพะเยาตื้นเขินจากการสะสมของตะกอน
ดินจากลำห้วยและการทับถมของซากพืชหรือพรรณไม้น้ำ รวมทั้งการพังทลายของดินการบุกรุกถือครอง   และใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ การแพร่ระบาดของพืชและสัตว์น้ำต่างถิ่น ซึ่งมีผลต่อระบบการแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิตท้องถิ่น 
การทำประมงผิดประเภทที่ทำให้สัตว์น้ำท้องถิ่นมีจำนวนลดลง การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบริเวณพ้ืนที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็น
การตัดเส้นทางไหลเวียนของน้ำและการวางไข่ของสัตว์น้ำ  ปริมาณน้ำลดลงเนื่องจากการตื้นเขินและน้ำต้นทุนในฤดู
แล้งมีน้อยตลอดจนคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ 
ชุ่มน้ำต่อวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่ ถึงแม้ว่าได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำ  ที่มีความสำคัญในระดับ
นานาชาติแล้วก็ตาม จากการเสียสมดุลของระบบน้ำตามธรรมชาติและการบุกรุกทั้งจากชุมชนการขยายตัวของชุมชน
การท่องเทีย่วและสถานประกอบการซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขและฟ้ืนฟูอย่างเร่งด่วน 

 (2) หนองเล็งทราย 
 เป็นแหล่งน้ำจืดที่รองลงมาจากกว๊านพะเยา อยู่ในเขตอำเภอแม่ใจมีเนื้อที่  5,400 ไร่หรือ 8.64 

ตารางกิโลเมตร  
  ประเมินสถานการณ์ด้านทรัพยากรแหล่งน้ำ จากการสูญเสียความสามารถในการเก็บกักน้ำของ
แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ได้แก่ กว๊านพะเยา หนองเล็งทราย  แม่น้ำอิง  ลำน้ำสาขา  และแม่น้ำยม มีความสามารถใน
การเก็บกักน้ำน้อยลงอันเนื่องมาจากตื้นเขินของแหล่งน้ำ  ซึ่งเกิดจากการชะล้างพังทลายของดินก่อให้เกิดตะกอน  
ลงไปสะสมอยู่ในแหล่งน้ำต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเกิดจากการทับถมของซากวัชพืช การก่อสร้างฝาย หรือทำนบกั้นน้ำ
โดยไม่มีประตูระบายทรายและการบุกรุกที่ดินริมน้ำ และอีกสาเหตุหนึ่ง ความเสื่อมโทรมและการสูญเสียแหล่งน้ำ   
อันเป็นน้ำลำธาร จากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่เกษตรกรรม การทำไร่เลื่อนลอย 
รวมทั้งการถูกไฟป่าเผาทำลาย  จนภูเขากลายสภาพเป็น เขาหัวโล้น โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาด้านตะวันออก   
เฉียงใต้ของจังหวัด เริ่มจากด้านใต้ของอำเภอดอกคำใต้เรื่อยขึ้นไปจนถึงทิศเหนือของอำเภอจุน     
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4.  ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางท่ี 1 จำนวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

สังกัด แห่ง 
รวมทั้งหมด 476 
กระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9 
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 42 
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 234 
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ) 2 
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8 

กระทรวงมหาดไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 166 

สำนักนายกรัฐมนตรี 
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  2 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- กองพุทธศาสนสถาน 9 

กระทรวงสาธารณสุข 
- สถาบันพระบรมราชชนก 1 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 
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ตารางท่ี 2  จำนวนสถานศึกษา จำแนกตามสังกัด และประเภทการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
 

สังกัด แห่ง 
รวมทั้งหมด 476 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 9 
- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา  

• ประเภทสามัญศึกษา 14 
• ประเภทการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 4 
• ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ 3 
• เอกชนนอกระบบ 21 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 83 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 133 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 18 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 1 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 24 1 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- มหาวิทยาลยัพะเยา 1 
- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 1 
- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 1 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- สถานศึกษาของรัฐ 5 
- สถานศึกษาของเอกชน 3 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 149 
- โรงเรียนเทศบาล 17 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 1 
- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บา้นห้วยปุ้ม) 1 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 9 

กระทรวงสาธารณสุข 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 
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ตารางท่ี 3  จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

  สังกัด  คน 
รวมทั้งหมด 89,335 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5,079 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 9,028 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 38,239 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ) 1,381 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 20,746 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5,281 
กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 8204 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    160 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
กองพุทธศาสนสถาน 787 
กระทรวงสาธารณสุข 
สถาบันพระบรมราชชนก 430 
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ตารางท่ี 4  จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามสังกัด และประเภทสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

สังกัด คน 
รวมทั้งหมด   89,335 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 5,079 

- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา 9,028 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 14,680 

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 8,757 

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 14,802 

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 344 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  1,037 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- มหาวิทยาลัยพะเยา  19,694 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 259 

- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 793 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 5,281 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4,436 
- โรงเรียนเทศบาล 3,768 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    
- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 104 
- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 56 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 787 

กระทรวงสาธารณสุข 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 430 
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ตารางท่ี 5 จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำแนกตามระดับ และประเภทการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
รวมท้ังหมด  
การศึกษาในระบบ 84,256 
ระดับก่อนประถมศกึษา 13,269 
             เตรียมความพร้อม  4,780 
             อนุบาล 1 1,566 
             อนุบาล 2 3,432 
             อนุบาล 3 3,491 
ระดับประถมศึกษา 24,242 
            ประถมศึกษาปีท่ี 1 3,736 
            ประถมศึกษาปีท่ี 2 3,970 
            ประถมศึกษาปีท่ี 3 4,188 
            ประถมศึกษาปีท่ี 4 4,192 
            ประถมศึกษาปีท่ี 5 4,104 
            ประถมศึกษาปีท่ี 6 4,052 
ระดับมัธยมศึกษา  26,362 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 12,422 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4,123 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4,187 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 4,112 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  13,940 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามญัศึกษา) 8,659 
           มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2,968 
           มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2,950 
           มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2,741 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา) 5,281 

ระดับ ปวช. 3,635 
ระดับ ปวส. 1,646 

ระดับอุดมศึกษา 20,383 
ปริญญาตร ี 19,280 
ปริญญาตรีควบปริญญาโท 85 
ปริญญาโท 762 
ปริญญาเอก 256 
การศึกษานอกระบบ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัดพะเยา 5,079 
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ตารางท่ี 6 จำนวนครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 

 

สังกัด จำนวน 
รวมทั้งหมด 5,188 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 49 
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 189 
- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา** 559 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน*  
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 1,057 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 657 
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 1,037 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 40 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 101 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
- มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 60 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 62 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
- สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 315 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ***  
- สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 862 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 128 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***  
- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 12 
- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 7 

กระทรวงสาธารณสุข  
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 53 
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ตารางท่ี 7 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับก่อนประถมศึกษา  จำแนกตามประเภทการศึกษารายสังกัด ปีการศึกษา 2564 

สังกัด 
ระดับการศึกษา  

เตรียม 
ความพร้อม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก/
เด็กเล็กปฐมวัย 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 

- - 778 915 900 2,593 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1) 

- - 171 689 742 4,570 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2) 

- - 107 1360 1,401 2,868 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา 344 - - - - 344 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -  4,436   500   455   432  5,823 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน - 10 6 9 25 10 
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา 
(บ้านห้วยปุ้ม) 

- - - 7 7 14 

รวมทั้งหมด 344 4,436 1,566 3,432 3,491 13,269 
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ตารางท่ี  8 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับประถมศึกษา จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา  2564 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 870 1,002 930 893 950 849 5,494 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 ) 948 987 1,047 1,086 1,005 1,102 6,175 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2) 1,614 1,654 1,853 1,836 1,762 1,747 10,466 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 16 27 41 47 53 49 233 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 22 26 24 27 27 6 132 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 250 247 275 280 289 280 1,621 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 9 18 11 14 16 11 79 
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 7 9 7 9 2 8 42 
รวมทั้งหมด 3,736 3,970 4,188 4,192 4,104 4,052 24,242 
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ตารางท่ี 9  จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา 2564 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.1 ม.2 ม.3 รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 191 191 194 576 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1) 

329 331 320 980 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2) 

515 489 464 1468 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา) 

2471 2574 2589 7634 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 166 153 140 459 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 79 101 99 279 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 180 178 169 527 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 192 170 137 499 
รวมทั้งหมด 4,123 4,187 4,112 12,422 
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ตารางท่ี 10 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษา) จำแนกตามชั้น รายสังกัด ปีการศึกษา 2564 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 128 131 106 365 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา) 

2,387 2,398 2,261 7,046 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 

131 107 107 345 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 139 128 115 382 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 83 78 72 233 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 100 108 80 288 
รวมทั้งหมด 2,968 2,950 2,741 8,659 
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ตารางท่ี 11 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทอาชีวศึกษา) จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา 2564 

สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

  ระดับการศึกษา 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวช. ปวส.1 ปวส.2 รวม ปวส. รวม 

สถานศึกษาของรัฐ 849 884 998 2,731 723 744 1,467 4,198 
สถานศึกษาของเอกชน 351 329 224 904 75 104 179 1,083 
รวมทั้งหมด 1,200 1,213 1,222 3,635 798 848 1,646 5,281 

 ตารางท่ี 12 จำนวนนิสิต นักศึกษาในระบบ ระดับอุดมศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษารายสังกัด ปีการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับการศึกษา  

อนุปริญญา 
/เทียบเท่า 

ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

ควบปริญญาโท 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยพะเยา - - 1,8625 85 745 239 19,694 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา - - 225 - 17 17 259 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 - -      

กระทรวงสาธารณสุข 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา - - 430    430 
รวม - - 19,280 85 762 256 20,383 
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ตารางท่ี 13  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน  
(O-NET) เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2562 และ 2563 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2562 2563 

ภาษาไทย 52.36 60.72 +8.36 

ภาษาอังกฤษ 37.51 51.06 +13.55 

คณิตศาสตร ์ 37.84 35.20 -2.64 

วิทยาศาสตร์ 39.35 43.67 +4.32 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2562 2563 

ภาษาไทย 58.54 58.30 -0.24 

ภาษาอังกฤษ 34.42 36.35 +1.93 

คณิตศาสตร ์ 28.40 27.53 -0.87 

วิทยาศาสตร์ 31.29 31.13 -0.16 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2562 2563 

ภาษาไทย 43.80 47.28 -3.48 

สังคมศึกษา 36.70 37.18 -0.48 

ภาษาอังกฤษ 28.62 29.87 -1.25 

คณิตศาสตร ์ 26.49 27.61 -1.12 

วิทยาศาสตร์ 30.64 35.22 -4.58 
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ตารางท่ี 14 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และ 2563 

ระดับชั้น/สาระวิชา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ประถมศึกษา 
การประกอบอาชีพ 44.84 41.63 
การพัฒนาสังคม 46.07 44.95 
ความรู้พื้นฐาน 37.38 40.68 
ทักษะการดำเนินชีวิต 46.98 47.62 
ทักษะการเรียนรู้ 44.84 38.36 
ค่าเฉลี่ยประถมศึกษา 44.02 42.65 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
การประกอบอาชีพ 42.57 38.73 
การพัฒนาสังคม 42.87 37.75 
ความรู้พื้นฐาน 37.36 31.99 
ทักษะการดำเนินชีวิต 44.41 47.03 
ทักษะการเรียนรู้ 36.45 37.06 
ค่าเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น 40.73 38.51 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
การประกอบอาชีพ 43.24 39.80 
การพัฒนาสังคม 32.20 34.75 
ความรู้พื้นฐาน 30.81 29.11 
ทักษะการดำเนินชีวิต 37.59 36.66 
ทักษะการเรียนรู้ 32.40 32.57 
ค่าเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนปลาย 43.90 34.58 
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ตารางท่ี 15  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 
และ ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น/วิชา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ทักษะภาษาและการส่ือสาร  41.21  36.63 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  38.19  35.10 
ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต  54.52  52.73 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ  48.60  39.11 

ค่าเฉลี่ย ปวช.  45.63  40.89 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ทักษะภาษาและการส่ือสาร  42.29   
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา  35.16   
ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต  51.96   
ทักษะการจัดการงานอาชีพ  39.13   

ค่าเฉลี่ย ปวส.  42.13   



 
 

 

 ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา 
 ประเด็นปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา มีสาเหตุจากปัจจัยต่างๆ ทั ้งภายในกระทรวงและ    
จากปัจจัยภายนอก พอประมวลสรุปได้ดังนี้ 
ประเด็นปัญหาและสาเหตุ 
1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 1.1 ระดับปฐมวัย 
  (1)  ประเด็นปัญหา 
   1) เด็กไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ขาดครูที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 2) ขาดสื่อ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างทั่วถึง
และขาดหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) สัมฤทธิผลทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
   2) ผู้เรียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
   3) เด็กด้อยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ ยังไม่ได้รับโอกาสการพัฒนา 
  เต็มตามศักยภาพ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) การขาดแคลนครู 

   2) เทคนิควิธีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนไม่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ 
  3) ขาดสื่อ อุปกรณ์ และรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเฉพาะ  
 1.3 การอาชีวศึกษา 

  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ผู้เรียนและผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
   2) นักเรียนไม่นิยมเรียนอาชีวศึกษา 
  (2) สาเหตุของปัญหา 

 1) ภาพลักษณ์ เจตคติและค่านิยมของการเรียนอาชีวศึกษาไม่ดี ประกอบกับค่าตอบแทน 
และการยอมรับในสังคมต่ำ 
 2) ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาระดับปวช. และปวส.ส่วนใหญ่ไม่ออกสู่ตลาดแรงงานมุ่งเข้าเรียนต่อ       
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาอ่ืน  ๆทำให้ขาดแคลนแรงงานระดับกลางอย่างต่อเนื่อง 

   3) ขาดแคลนครู อาจารย์ด้านวิชาชีพ 
   4) ขาดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนากำลังคนโดยรวมของจังหวัด 
 1.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) บัณฑิตขาดความสามารถคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาและทักษะความรู้พื้นฐานที่จำเป็น 
   2) บัณฑิตมีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
 



 
 

 

  (2) สาเหตุของปัญหา 
 1) ปรัชญาการรับผู้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนไปคือ เน้นให้ผู้จบมัธยมศึกษาทุกคน
เข้าเรียนอุดมศึกษา 

   2) ผู้ตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และไม่รู้ทิศทาง 
  ความต้องการกำลังคน 
 1.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
   2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมากและมีความหลากหลาย 
  (2) สาเหตุของปัญหา 

 1) ความรู้ความสามารถของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน
ของครูผู้สอนยังไม่เพียงพอ 
 2) การจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมีครูย้ายเข้าออกบ่อย
ทำให้การจัดกิจกรรมไม่เกิดสัมฤทธิผล 
 3) กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ห่างไกลมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งผลให้ไม่ได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้อง 

2) ด้านครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 

 1) การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน มีปัญหาขาดแคลนครูสอนสาขาวิชาหลักโดยเฉพาะ
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 2) การอาชีวศึกษาขาดแคลนครูด้านวิชาชีพ เนื่องจากไม่สามารถรับผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์จากผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูได้ 
 3) ในระดับอุดมศึกษา สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตในบางสาขาวิชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ รวมทั้ง
อาจารย์ประจำส่วนใหญ่จบใหม่ยังขาดประสบการณ์ และบางสาขายังขาดคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

   4) การศึกษานอกระบบขาดครูและบุคลากรที่มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
 5) การศึกษาพิเศษ ขาดนักวิชาชีพที่จะจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ และครูส่วนใหญ่ 
ขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 

  (2) สาเหตุของปัญหา 
 1) มาตรการควบคุมอัตรากำลังภาครัฐ ทำให้กระทรวงศึกษาธิการถูกตัดอัตราครู        
จากการเกษียณอายุราชการและเกษียณก่อนกำหนด 
 2) ผู้จบครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ      
ไม่สามารถเป็นครูอาชีวศึกษาได้เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทำให้เกิดปัญหา
ขาดแคลนครู อาจารย์   ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

   3) ไม่สามารถจูงใจคนที่มีความรู้ ความสามารถมาเป็นครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาได้ 
 4) ไม่มีสถาบันผลิตครูใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการพัฒนาครู คณาจารย์ประจำการ     
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเป็นมืออาชีพ
และส่งเสริมสนับสนุนให้วิชาชีพครูเป็นที่ยอมรับในสังคม 
 5)  เส้นทางความก้าวหน้า (Career path) ด้านการวิจัยไม่ชัดเจน ไม่จูงใจให้อาจารย์    
ในสถาบันอุดมศึกษาทำการวิจัยและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 



 
 

 

3) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
  (1)  ประเด็นปัญหา 

 1) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนของครูยังมีน้อย 
 2) ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอทำให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ         
เพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาทักษะในการค้นคว้า เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้แก่ตนเอง
ยังทำได้น้อย 
 3) สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานไม่เอ้ือต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียน
การสอนอย่างสมบูรณ์ 
 4) ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือการศึกษาที่มีอยู่ เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน         
เช่น Uninet, MOE Net เป็นต้น 
 5) ขาดการใช้สื่อสารมวลชน สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อหนังสือ ตำราเรียน และอุปกรณ์ต่างๆ 
รวมทั้งห้องสมุดเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้อย่างพอเพียงและมีคุณภาพ 

   6) ขาดหน่วยงานกลางเพ่ือดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 (2) สาเหตุของปัญหา 

  1) ครูขาดความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะนำมาสร้างและ       
ใช้บทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และช่วยในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2) ขาดการพัฒนาครู และบุคลากรให้รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ      
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ปัญหาขาดแคลนครู 

   3) ขาด content และ  courseware สำหรับการทำบทเรียนเพ่ือการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  4) มีความแตกต่างในการเข้าถึงบริการ Internet ระหว่างพ้ืนที่ในเมือง นอกเมือง ขนาดและ
ประเภทโรงเรียน 
  5) ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา รวมทั้งขาดกลไกท่ีจะจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมระดมทรัพยากร 
  6) หน่วยงานที่ดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการในลักษณะต่างคนต่างทำ   
เกิดความซ้ำซ้อน ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อประหยัดทรัพยากรร่วมกัน 
 

4) ด้านการจัดระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
 4.1 ระดับปฐมวัย 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ความไม่พร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งด้านครู อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
   2) การจัดการศึกษาปฐมวัยของแต่ละหน่วยงานยังขาดความเข้มแข็ง 
  (2) สาเหตุของปัญหา 

 1) ศูนย์ เด็กปฐมวัยมีจำนวนไม่ เพียงพอที่จะให้บริการในการเตรียมความพร้อม            
แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 

  2) ขาดหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3) ขาดการประสานและดำเนินการในเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ดูแลเด็กปฐมวัย               
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันและกับภาคเอกชนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

  
 



 
 

 

 4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) ขาดความเชื่อมโยงระหว่างระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา           
  กับการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
   2) สถานศึกษามีคุณภาพแตกต่างกัน 
  (2) สาเหตุของปัญหา 

 1) ขาดการประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาเพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาต่างระดับ/สังกัด และกับชุมชนท้องถิ่น อปท.และ
ภาคเอกชน 
 2)  โรงเรียนขนาดเล็ก ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 3) ปัจจัยด้านการเมืองการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการต้องปรับเปลี่ยน   
ตามนโยบายของรัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารซึ่งมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ส่งผลให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง
และผลักดันอย่างจริงจัง นโยบายที่ดีหลายเรื่องไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและบังเกิดผลเป็นรูปธรรมได้ 
หลายเรื่องต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบผลสำเร็จ และหลายเรื่องต้องหยุดชะงักลงไม่สามารถสานต่อได้ 

 4.3 การอาชีวศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 

 1) การจัดอาชีวศึกษาไม่เน้นการฝึกปฏิบัติและสมรรถนะทางวิชาชีพ และไม่เชื่อมโยงกับ
สถานประกอบการเท่าที่ควร ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
 2) ขาดการจัดหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
รวมทั้งเชื่อมโยงกับการทำงาน 
 3) ขาดความเชื่อมโยงการจัดอาชีวศึกษากับการศึกษาระดับพ้ืนฐานและอุดมศึกษา       
ไม่สามารถดึงดูด จูงใจผู้เรียนให้สนใจเรียนอาชีวศึกษาได้มากเท่าท่ีควร 

  (2) สาเหตุของปัญหา 
 1) ขาดกลไกการพัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะและกลไกการเรียนรู้/การจัดการเรียน
การสอนร่วมกับสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2) ขาดระบบการแนะแนวการศึกษาอาชีพ และการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในอาชีพ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ รายได้ ค่าตอนแทน 

 4.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 
   1) สถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงพาณิชย์ เน้นการผลิตบัณฑิต 
 เชิงปริมาณ มีลักษณะเป็นอุดมศึกษาเพ่ือมวลชน (mass) ในขณะที่กลไกการควบคุมคุณภาพไม่เข้มแข็ง 

 2) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนขาดการเน้นฝึกภาคปฏิบัติและการเชื่อมโยง         
กับการทำงาน ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาขาดคุณลักษณะที่สำคัญบางประการที่ผู้ใช้ต้องการ 

   3) การผลิตกำลังคนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน 
  (2) สาเหตุของปัญหา 



 
 

 

 1) การบริหารจัดการและภาวะผู้นำ ระบบการบริหารจัดการที่อยู่ภายใต้ระบบราชการ 
ทำให้ขาดความอิสระ คล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้งขาดระบบการพัฒนาผู้บริหารและ
คณาจารย์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา  
 2) ขาดระบบและกลไกส่งเสริมการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและการวิจัยขาดระบบ
การสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตผลงานวิจัย รวมทั้งระบบความเชื่อมโยงระหว่างอุดมศึกษา
และภาคการผลิต    
 3) การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์ จัดอุดมศึกษาในลักษณะเป็น mass ที่ไม่มีการควบคุมคุณภาพ                
โดยไม่คำนึงถึงภาวการณ์ทำงานของบัณฑิตที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมต่อสังคมในอนาคตเป็นการผลิต
ที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ 
 4) การจัดสรรงบประมาณยังไม่สะท้องคุณภาพการศึกษา และยังมิได้ใช้เป็นกลไกกำกับ
เชิงนโยบาย และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา 

 4.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (1) ประเด็นปัญหา 

 1) ความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
สถานศึกษาในสังกัด และภาคีเครือข่าย 

   2) ขาดการประสานความร่วมมือและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่มีเอกภาพ 
  (2) สาเหตุของปัญหา 
   1) ขาดแคลนบุคลากรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 2) ขาดสื่อและวัสดุ อุปกรณ์ ส่ งเสริมการเรียนรู้ที่ มีคุณภาพหลากหลายตรงกับ           
ความต้องการของผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุและกลุ่มชาติพันธุ์ 

   3) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายยังไม่กว้างขวางและเข้มแข็งเพียงพอ 
   4) ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือ และการควบคุม 
  คุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
5) ด้านการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา 
  (1) ประเด็นปัญหา 

 1) สถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานขาดอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ        
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) มีปัญหาความพร้อมและเข้มแข็งของเขตพ้ืนที่การศึกษาในการสนับสนุนส่งเสริม     
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

   3) การจัดอาชีวศึกษายังขาดความอิสระ คล่องตัวและความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจ 
4) การอุดมศึกษาไม่สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินภารกิจทั้ง 4 ด้าน อันได้แก ่
 4.1) การจัดการเรียนการสอน   

4.2) การวิจัยและสร้างองค์ความรู้   
4.3) การให้บริการทางวิชาการ    

 5) การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งยังไม่สามารถสนองตอบ       
ความตอ้งการกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากข้ึน 

   
 



 
 

 

  (2) สาเหตุของปัญหา 
 1) การกระจายอำนาจสู่ เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาได้ดำเนินการแล้ว          
ตามกฎหมาย แต่ยังประสบปัญหาในทางปฏิบัติ 
 2) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังมีความเคยชินของหน่วยปฏิบัติในการรับคำสั่ง      
จากหน่วยงานส่วนกลางบ และหน่วยงานส่วนกลางเคยชินกับการมอบหมาย/สั่งการให้หน่วย
ปฏิบัติดำเนินการตามประกอบกับหน่วยปฏิบัติ บุคลากรในพื้นที่ และสถานศึกษาไม่คุ้นเคย
ในระบบการบริหารแบบเป็นอิสระด้วยตนเอง บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความมั่นใจในการตัดสินใจ
ทิศทางของหน่วยงาน 
 3) ความไม่พร้อมของระบบเพ่ือรองรับการกระจายอำนาจ 4 ด้าน สู่สถานศึกษาและ     
เขตพ้ืนที่การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4) สถานบันอาชีวศึกษาบางส่วนยังไม่เป็นนิติบุคคลทำให้ไม่สามารถดำเนินภารกิจ       
ให้สนองความต้องการทั้งของประชาชนและประเทศได้ 
 5) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่ยังบริหารภายใต้ระบบราชการ แม้ว่าจะได้มีความพยายาม
นำมหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ แต่การดำเนินงาน
ยังไม่บรรลุผลทั้งหมด 
 6) สภามหาวิทยาลัยและนายกสภามหาวิทยาลัยยังไม่มีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย
และรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร 

6) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม 
  (1) ประเด็นปัญหา 

 1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน        
สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ ศิษย์เก่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
สนับสนุน การจัดการศึกษาและการพัฒนากำลังคน รวมทั้งร่วมกับสถานศึกษาในการดำเนินภารกิจต่างๆ 
ยังทำได้น้อย 
 2) ขาดกลไกที่จะจูงใจ และกฎระเบียบของรัฐยังเป็นอุปสรรค ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ไม่สามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาและแข่งขันด้านการพัฒนาคุณภาพกับภาครัฐได้มาก 
 3) การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษาด้วยกันเองยังมีน้อย อาทิ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่ สถาบันอาชีวศึกษากับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น               
ทั้งในการดำเนินภารกิจและการบริหารทรัพยากร บริหารบุคลากร บริหารวิชาการ 
 4) ขาดการสนับสนุนให้ชุมชน ปัจเจก ภาคเอกชน ฯลฯ เข้ามาร่วมจัดการศึกษา และ  
เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

  (2) สาเหตุของปัญหา 
 1) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และการสร้างความเข้าใจให้หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ    
เห็นความสำคัญของการศึกษาและเข้ามาร่วมจัดและหรือสนับสนุนการจัดการศึกษายังทำได้น้อย 
 2) นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้ งการแบ่งภาระความรับผิดชอบ            
ในการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนยังไม่ชัดเจน 

   3) ขาดการรณรงค์ให้มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 
 



 
 

 

ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิด 

และความสอดคล้องกบัแผน 3 ระดับ 

กรอบแนวคิด 
 แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566  (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี) ได้จัดทำภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน รายงานผลการปฏิบัติราชการ และการวิเคราะห์ SWOT 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของจังหวัดพะเยา รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ดังนี้ 

 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   
 2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580   
 3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
    อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ.2564-2565) และโครงการสำคัญเพ่ือบรรลุ 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 4) แผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง)  
  5) ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570)  
 6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565)    
 7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)        
  8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   
 9) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  
 10) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 11) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
 12) แผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19  
 13) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 14) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   
  (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)  
 15) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา  
 16) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพะเยา  
 17) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม.   
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 



 
 

 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครองประเทศได้กำหนดหมวดสำคัญๆ ที่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา         
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษา
ภาคบังคับ  
  หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รั ฐต้อง ดำเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม  และ
สติปัญญา ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน               
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว 
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ             
การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับ                
การดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบ
ต่าง ๆ และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์       
ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาให้เกิดผล
ดังต่อไปนี้  
 (1) เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือให้  
เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 (2) ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพ่ือลด                 
ความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มี
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ 
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู    
    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้ง ในระดับชาติ และระดับ
พ้ืนที่ดังกล่าว  



 
 

 

  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษาให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและ               
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ  

2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจจังหวัดพะเยาสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย 
การพัฒนาที่สำคัญท้ัง 6 ด้าน ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   
 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  
    อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุ  
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2565  
 3.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 23 
ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ      
(พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 
ประเด็น 18 แผนย่อย  



 
 

 

 1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่  3.1 การรักษาความสงบภายใน  ประเทศ          
3.2  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 2) ประเด็นการต่างประเทศ ใน 1 แผนย่อย คือ 2.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
 10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.2 การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพ  
วัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์     
เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
 20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนา
บริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 3.5 การสร้าง
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3 .1 การป้องกัน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3 .1 การพัฒนากฎหมาย 
 23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
  3.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โค
วิด -19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพื ่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้มี
งานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจาย รายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัว
เข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยการพัฒนาประเทศภายใต้
แนวคิด Resilience มีมิติที่ต้องให้ความสำคัญ 3 ประการ ได้แก่  
 การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้  สภาวะวิกฤต         
ให้ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก 
 การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทาง ที่ดำเนินการอยู่ 
ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน และบริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  
 การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การ เปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ สถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
การปกครอง ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวมของประเทศ 
โดยได้ระบุแนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการฟ้ืนฟู  และขับเคลื่อน
ประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การเสริมสร้าง  



 
 

 

ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับ    
การเติบโตอย่างยั่ งยืน  ในระยะยาว  3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้ เป็นกำลังหลัก                 
ในการขับเคลื่อนและ 4) การพัฒนาประเทศการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ประเทศ 
  ภารกิจของจังหวัดพะเยามีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาที่ 1 และ 3 ดังนี้ 
 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) เพ่ือลด
ความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถิ่น 
ผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้น    
ในอนาคต เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน  การพัฒนา
ประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย
ที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทางสังคม         
ให้เหมาะสม เพียงพอกับความจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้และสุขภาพ 
 3.3 โครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตามที่ สศช. 
เสนอ โดยมอบส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้ 
  สศช. และทุกส่วนราชการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง  
  1) การมองเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  2) การจัดทำโครงการสำคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์และช่องว่าง การพัฒนาต่อ
การบรรลุเป้าหมาย (xyz) 
  3) การจัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการสำคัญ 
  4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
 ภารกิจของจังหวัดพะเยา ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการสำคัญ (รายการห่วงโซ่คุณค่าของ
ประเทศไทย : Value Chain Thailand)  จำนวน 6 โครงการสำคัญ ประกอบด้วย 
 1) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็นความม่ันคง  
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
  010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบัน
ศาสนา เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
 1. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง โดยแนวทาง
สันติวิธี 
      2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา  
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ 



 
 

 

 2) แผนแม่บทท่ี 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
   110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
      3) แผนแม่บทท่ี 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
       120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
    2. โครงการส่งเสริมเวทีเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพ้ืนที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
    3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 
 3.4 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โค
วิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 
    1. โครงการส่งเสริมเวทีเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา 
ขั้นพ้ืนที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
   แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลัก                     
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
  2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 
 

4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศใน       
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จำนวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน        
11)  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา 
แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ภารกิจจังหวัดพะเยา เกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าประสงค์แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) ด้านการศึกษา   
 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติและ
รองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     จังหวัดพะเยาเกี่ยวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป 



 
 

 

    (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
  (2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ์  
  (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง 
ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
    (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย 
     เป้าประสงค์ เพ่ือให้ เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จำเป็น        
ตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
      กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    จังหวัดพะเยาเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1  
      (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือ  
การประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
    6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟ้ืนฟู                   
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืน เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ลดความขัดแย้งของการพัฒนา               
ที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
ตามแนวทางประชารัฐ  
     กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป 
    จังหวัดพะเยา เกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
   (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
     11) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
    เป้าประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้ดุลยพินิจ                   
โดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต
เพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
      กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย                 
5 กิจกรรมปฏิรูป 
    จังหวัดพะเยา เกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4  
     (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  

 

 



 
 

 

    12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
   เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามุ่ง                    
ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและสร้างเสริมธรรมภิบาล                          
ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 4.2 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21                
ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1 การลดความ
เหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด  ช่วงชีวิต  1.1 เด็ก
เกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม               
มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น                 
1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพ่ิมขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต  เรียนรู้
พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 2.1 คนไทยได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทยมีการเตรียมการ
ก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     จังหวัดพะเยาเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย   
(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
   ภารกิจของจังหวัดพะเยา มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนในขั้นตอนของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 
และ 3 ดังนี้ 
     กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (กองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 



 
 

 

  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป 
  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) ปัญหาเด็กและ
เยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 

  4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 

   กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
    1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
    2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
    3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
   5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตามความคืบหน้า
ในการดำเนินการ 
   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  2) ด้ านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุ คลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ              
สายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการ
จำเป็น 
  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามช่วยเหลือ ครู และ      
การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจำเป็น 
     ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มีความรู้ ความสามารถและ     
มีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ 
การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community & Continuous Professional 
Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้การบริหารการศึกษาและการนิเทศ
การศึกษา  
     ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
   ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และ                 
การคงวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนสำคัญในการประเมินและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 



 
 

 

5. ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) แนวคิดของกรอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13 ภายใต้กระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น อาทิ 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่พลิกผัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย และภาวะโลกร้อน     
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับปัจจัยเร่งจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019        
ที่ก่อให้เกิดความผันผวนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแก่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทยนั้น พบว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารภนำมาซึ่งโอกาสและความเสี่ยงที่จะช่วยผลักดัน    
ให้การพัฒนาประเทศไทยในระยะต่อไปให้เกิดผลสำเร็จหรือเป็นอุปสรรค หน่วงรั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับบริบทหรือศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศ           
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น โดยโอกาสที่สำคัญสำหรับประเทศไทยซึ่ งมีที่มาจากแนวโน้ม            
การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก พบว่ามีที่มาจากความก้าวหน้าและความแพร่หลายของเทคโนโลยีเป็นหลัก           
ซึ่งการสรรค์สร้างประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยได้นั้น ต้องอาศัยการพัฒนาคนและ
ระบบบริหารจัดการด้านดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ให้กระจายลงสู่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง เท่าทัน ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบและเป็น
ความท้าทายที่สำคัญต่อประเทศไทยในการที่จะต้องเร่งแสวงหาแนวทางในการแก้ไขรับมือนั้น พบว่ามาจากแนวโน้ม
ด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ   
ซึ่งจะบั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงยังอาจเป็นเงื่อนไขท้าทายของมิติการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเสมอภาคในสังคม ซึ่งบริบทสถานการณ์ของประเทศไทยมีความเปราะบางยิ่งขึ้น
เมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีความผันผวนสูง ตลอดจนการพลาดโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากพลวัต      
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถ      
ก้าวตามโลกได้อย่างเท่าทัน นำไปสู่การสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และอาจต้องจมกับปัญหา
เรื้อรังท่ีฉุดรั้งความก้าวหน้าของประเทศในทุกมิติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
  เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13     
(พ.ศ. 2566 – 2570) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี         
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้เงื่อนไขความท้าทายทั้งหลายดังกล่าว จึงจำเป็นที่ประเทศจะต้องเสริมสร้างให้เกิด   
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับโครงสร้างของประเทศบนพ้ืนฐานของความเข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืน                   
เพ่ือก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคเดิมให้ประเทศไทยมีสมรรถนะเพียงพอต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งเร่งเพ่ิม
ศักยภาพในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 
  ทั้งนี้ การยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของประเทศไทยในระยะอันใกล้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้
อย่ า ง เป็ น รู ป ธ รรมห ากอาศั ย เพี ย งการมุ่ งแ ก้ ไขปั ญ ห าเฉพ าะห น้ าห รื อ ก ารป รั บ เป ลี่ ย น แน วท าง                        
การดำเนินงานในรายละเอียดเพียงเล็กน้อย เนื่องจกาการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปจะไม่เท่าทันต่อพลวัต             
การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันในยุคปัจจุบัน  อีกทั้ งยังไม่ เพียงพอสำหรับการรับมือกับ                       
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงและแผ่ขยายในวงกว้าง หรือทันต่อการแสวงหาโอกาสที่จะสร้างผลประโยชน์
ที่ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติได้ตามกรอบระยะเวลา  
ที่กำหนด 
  พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (Transformation 
to Hi-Value and Sustainable Thailand)  
  การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดประสงค์      
เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ่ (Thailand’s Transformation) ภายใต้แนวคิด 



 
 

 

“Resilience” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลดความเปราะบาง สร้างความพร้อมในการรับมือกับเปลี่ยนแปลงสามารถ
ปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยสร้างภูมิคุ้มกันทั้งในระยะสั้นและให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
โดยการพลิกโฉมประเทศไทยครอบคลุมตั้ งแต่การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้าง นโยบายและกลไก                
ในขณะเดียวกัน กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังมุ่ งกำหนดทิศทางพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการสร้างความสมดุลในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับ
ความสามารถในการพ่ึงตนเอง พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนในมิติต่าง ๆ ให้เท่าทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบท
ใหม่ของโลก โดยคำนึงถึงเงื่อนไขของสถานการณ์และทรัพยากรของประเทศ นอกจากนี้กรอบแผนพัฒนาฯ       
ฉบับ   ที่ 13 ยังให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ทุกกลุ่ม และส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป 
  เพ่ื อ ให้ การขับ เคลื่ อนการพัฒ นาประเทศ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต าม เป้ าหมายที่ ก ำหนดไว้                          
ในยุทธศาสตร์ชาติและสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาประเทศทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้น การพลิกโฉมประเทศไทย
ไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน หรือ  Hi-Value and Sustainable Thailand” โดยใช้    
องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและ
พัฒนาประเทศในทุกมิติ เพ่ือสนับสนุน เสริมสร้างการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถ            
ในการแข่งขัน และเพ่ือส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอย่างทั่วถึงตลอดจนเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปในทิศทางที่ประเทศสามารถปรับตัวและรองรับ
กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน ตลอดจนสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวไปพร้อมกับ   
การรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  องค์ประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้า            
อย่างย่ังยืน (Hi-Value and Sustainable Thailand) 
  เนื่ องด้วยเป้ าประสงค์ที่ ต้องการให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ทำหน้าที่                    
ระบุทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควงมุ่ งเน้นได้อย่างชัดเจน การกำหนดกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13                       
จึงมุ่งเน้นคัดเลือกประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่  Hi-Value and 
Sustainable Thailand ในอ งค์ ป ระกอบ สำคัญ  4  ป ระการ  ได้ แก่  1 ) เศ รษ ฐกิ จมู ลค่ าสู งที่ เป็ น มิ ต ร                            
กับสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) 2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity 
Society) 3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) และ 4) ปัจจัยการสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key 
Enablers for Thailand’s Transformation) โดยภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้านได้มีการกำหนด “หมุดหมาย 
(Milestones)” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องการจะ “ขจัด” 
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อการพลิกโฉม
ประเทศสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand ภายในปี 2570 โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ     
ทั้ง 4 ด้าน และหมุดหมาย มีดังนี้ 



 
 

 

 

6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทาง  การดำเนินการป้องกัน 
แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด   16 นโยบาย     
19 แผน ซึ่งภารกิจจังหวัดพะเยามีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่ 1) เสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สอดรับด้วย แผนที่ 
3) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติสอดรับด้วย แผนที่ 6) 
แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้    
สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบาย       
ที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน สอดรับด้วย แผนที่ 10) แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) 
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วย แผนที่ 11) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัย



 
 

 

ทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วย แผนที่ 15) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 

7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบาย
เร่งด่วน ซึ่งภารกิจภารกิจจังหวัดพะเยามีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิต
สาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ และการเป็นพลเมืองดี)นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทย
ในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัด  
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้าง
หลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้าง       
การเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักท่ี 12 การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 การเตรียมคนไทย  
สู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9        
การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบ  
การให้บริการประชาชน 
8) คำแถลงนโยบายการจัดการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทวงศึกษาธิการ (นางตรีนุช เทียนทอง)       
ได้มอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน                 
ในกำกับ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคม       
โดยมอบหลักการทำงาน นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 
อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
   1) หลักการทำงาน “สร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” 
ภายใต้หลักการ ดังนี้ 
   T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและการบวนการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
   R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการ
ตามภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 
   U (Unity) หมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ผู้เรียนและประชาชน 



 
 

 

   S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้ เรียนเป็น เป้ าหมายแห่ งการพัฒนา โดยการ               
ทำให้ผู้ เรียน  มีวิธีคิดและทักษะที่ เป็นสากล สอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่  21 ควบคู่ ไปกับสำนึก                      
และความเข้าใจในความเป็นไทย 
   T (Technology) ห ม ายถึ ง  ค วามพ ร้ อม ด้ าน เท ค โน โลยี  ทั้ ง ใน เชิ ง โค รงส ร้ า ง 
(Infrastructure) ได้แก่ สิ่งจำเป็น และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำของโอกาส    
ในการศึกษา และในเชิงการเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้
ผู้เรียนทุกคนถึงพร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ทุกประการ 
   2) นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 ข้อ ดังนี้ 
   ข้อ 1 การปรบปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณักษณะที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย 
   ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้  ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมั ยและ                           
มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน 
   ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแฟลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแฟลตฟอร์ม   
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้      
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา 
   ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริม 
สนับสนุน สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มีระบบบริหาร
และการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพพร้อมจัดทดสอบ
วัดความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบ                    
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนอง
ผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
   ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่ วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง                
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา                  
มีความเป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจาย
ทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
   ข้อ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)      
สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ



 
 

 

การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำมาตรฐาน
อาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
   ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา                
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ     
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ เป็นรูปธรรม                     
โดยหน่วนงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ 
   ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือให้    
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี     
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
   ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี                   
ที่ทันสมัย มาใช้ ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ งนำนวัตกรรม                         
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
   ข้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส              
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
   ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                 
ในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่าง
นัยสำคัญต่อการเตรียมผู้ เรียนไทยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหา   
ความปลอดภัยของสถานศึกษาและปัญหาความเหลื่ อมล้ำของโอกาสในการศึกษาที่นับวันจะทวีความรุนแรง      
มากยิ่งขึ้น 
 
  3) นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 7 ข้อ ดังนี้ 
   1) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง                
ความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง    
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
   2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
   3) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน
เพ่ือให้ได้ข้อมูล ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 



 
 

 

   4) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน   
การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษา และตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน  
มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
   5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ เน้นพัฒนาทักษะอาชีพ                
ของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน   
ของประเทศ 
   6) การศึกษาตลอดชีวิต  การจัด เรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย                    
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม 
และเต็มศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัย 
   7) การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา     
ให้ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตัวเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

9) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
   การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2558 ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ ได้ลงนามรับรองเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals ; MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนจะถูกใช้เป็น
เครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) ครอบคลุม
ระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุด
เพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   ซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ประเทศไทยได้กำหนดกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ   โดยมี
การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย. เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2562) 
 1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทยตามที่ สศช. เสนอ 
 2. มอบหมายให้ สศช. ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 3. เห็นชอบให้ยกเลิกการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้ คณะกรรมการ      
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ 
 4. ปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ 
 
 
 



 
 

 

 ร่าง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย 
 1. การสร้างการตระหนักรู้ 
   2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่ 2 และแผนระดับท่ี 3 
ของประเทศ 
  3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3.1 คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  ระดับชาติเชิงนโยบาย 
(นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ  : กรรมการ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
  3.2 คณะอนุกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกในการแปลงนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ ประกอบด้วย 
   3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 4. การจัดทำโครงการ/การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการดำเนินการ    
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ) 
   กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก          
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก ประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
    2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
   เป้าหมายย่อย 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
     เป้าหมายย่อย 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และ
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
    เป้าหมายย่อย 4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573 
 เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ อย่างเท่าเทียม ภายในปี 
พ.ศ. 2573 
   เป้าประสงค์ที่ 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิง 
สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  
   เป้าประสงค์ที่ 4.7  สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน         



 
 

 

สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข  และ ไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนา      
ที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
   เป้าประสงค์ที่  4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่ อ่อนไหวต่อเด็ก            
ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและ           
มีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
     เป้าประสงค์ที่ 4.C เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่
เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
      ภารกิจของจังหวัดพะเยา มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รายเป้าหมายหลัก (Goal) 
ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส                          
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทุกรายเป้าหมายย่อย (Target) ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและ
ประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

10) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบ
เป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มี
สมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษา                 
เพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง ( Inclusive Education)   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For 
Education) อีกทั้ งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร       
ของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบ
ความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต                   
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
   วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ซึ่งเก่ียวข้อง
กับภารกิจของจังหวัดพะเยาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  



 
 

 

     เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจาก
ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่ม
ชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน -ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษา         
เพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ                   
ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
   ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่ อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เป้าหมาย 1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ    
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มี                       
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ                
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อ
การเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไก
การวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทาง การศึกษา      
ได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ                 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ
ตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัด
เวลาและสถานที่  3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้ มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม             
ที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 5) พัฒนา
คลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                  
2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) ระบบข้อมูลรายบุคคล



 
 

 

และสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา                          
การติดตามประเมินและรายงานผล 
   แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                          
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด                 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
สู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพ้ืนที่ 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่ แต่กต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพ                     
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

11) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2525 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ไปแล้ว นั้น 
 เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทำให้ทุกคน 
ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้ เข้ากับวิถีชีวิตใหม่  หรือ New Normal จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ                         
การดำเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็นไปด้วย                       
ความเรียบร้อย ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย และจุดเน้น   
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
 



 
 

 

 หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
- 2540) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 
ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่าง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะ
สูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 รวมทั้ง
นโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียน ทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส 
ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อม
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวง  
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้กับสังคมและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดหลักการสำคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 
 1. สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ ทุกหน่วยงานนํา
รูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 
 2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร ประชาชน
และประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการรับฟัง ความคิดเห็น
มาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพ่ือมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้เรียน
และประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 
 นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
  1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัยคุกคาม  
ในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืนๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ เรียน ครู 
และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย ติดตามประเมินผล                           
การดำเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผล
ต่อไป 
  1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการ        
จัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวก  และ
สร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ เรียน ครูและบุคลากรทาง    
การศึกษา 



 
 

 

  1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานําหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ                            
เพ่ือสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
  2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง ด้วยการ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้          
ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนํา 
  2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ สู่การปฏิบัติ
ในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิด แบบเป็นเหตุ   
เป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 
  2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้ เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับ                      
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 
  2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้ าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้มี                        
ความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และ                        
การเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
  2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลาย และ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง รวมทั้ง                   
มีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 
  27 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน                   
โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ และ
การเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
  2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจ ให้เข้า
ไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่ผู้เรียนและประชาชน 
สามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟ 
เพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 
  2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนําผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ ในการ       
วางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  
 3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 



 
 

 

  3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อไปยัง
สถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพ่ือรับ                   
การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงาน                   
กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง 
รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 
  3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) และการเรียนรู้
ที่บ้านเป็นหลัก (Home-based Learning) 
 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)                       
มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit 
Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 
  4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะกำลังคน 
ตามกรอบคุณวุฒิ อ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์                   
การพัฒนาประเทศ 
  4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill และ New 
skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างซ่องทางอาชีพในรูปแบบหลากหลาย                     
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
  4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตามสมรรถนะ                 
ที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนําผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ ขอรับประกาศนียบัตร
มาตรฐาน สมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ (English 
Competency) 
  4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Startup) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ                 
ด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 
  4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงานในภาคเกษตร 
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart Farmer)                   
ที่สามารถ รองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
  4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานทำ โดยบูรณาการ   
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถาบันสังคมอ่ืน 



 
 

 

  4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่สอดคล้อง 
มาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมทั้ง
สามารถ นําผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได ้
 5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance 
Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 
  5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบ ระดับ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับอาชีวศึกษา 
  5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต
ของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
  5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะ                      
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 
  5.5 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้
ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
 6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
  6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็นกลไก
หลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การส่งเสริม                   
ความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
  6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่าย สื่อสารข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนอง ความต้องการ
ของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 
  6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก ความจำเป็นและ 
ใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  6.4 นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่ง
และสายงานต่าง ๆ 
  6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 เร่งรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 



 
 

 

 1 . ให้ ส่ วน ราชการ หน่ วยงาน ในสั งกั ดกระทรวงศึ กษ าธิก าร  นํ าน โยบ ายและจุ ด เน้ น ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดย
ดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และ
จัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ ดำเนินการแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ คณะกรรมการติดตามฯ 
ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ 
 4. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) งาน
ในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมีความสอดคล้องกับ
หลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่
ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ 
และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

12) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค มี 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง        

ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน โดยที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณในแผนงานบูรณาการพ้ืนที่ระดับภาค ภายใต้เป้าหมายทิศทางการพัฒนาภาคท้ัง 6 ภาค  

   ภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค  
ลุ่มแม่น้ำโขง 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
   ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร : พัฒนากรุงเทพมหานครสู่มหานครทันสมัย และภาคกลาง    

เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 
   ภาคตะวันออก : ฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน  
   ภาคใต้ : ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศระดับโลกเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ 

ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอ่ืนของโลก 
     ภาคใต้ชายแดน : เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สำคัญของประเทศ และ
เป็นเมืองชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์ 

13) แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
19 เมษายน 2563 โดยการดำเนินการตามพระราชกำหนดฯ จะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในวงเงินไม่เกิน    
1 ล้านล้านบาท เพื่อดำเนินการใน 3 แผนงานหลัก (กลุ่ม) 
   1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือแก้ปัญหาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0001.PDF


 
 

 

   2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน 
เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
วงเงินรวม 555,000 ล้านบาท 
   3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก                 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 400,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 
    แผนงานที่ 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถ พลิกฟ้ืนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ  
โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ 
    แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับ                 
การท่องเที่ยว หรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด 
พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
    แผนงานที่ 3.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและ
เอกชน รวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพ่ือให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติโดยเร็ว 
    แผนงานที่ 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนาประเทศ       
ในระยะต่อไป 
    ภารกิจของจังหวัดพะเยาจัดอยู่ในแผนงานหลักที่ 3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 แผนงานที่ 3.2 
แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ  
 

14) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

    กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 
ดังนี้ 

               วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะอาชีพ และมีทักษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”  
 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพ่ิมความคล่องตัว    
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์รวม  
 1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
   2. ผู้เรียนได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้เท่าทันต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
   3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 



 
 

 

    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเหมาะสมกับช่วงวัย 
   6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน 
 7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน 
   8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม   
   9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุนการจัด
การศึกษาที่หลากหลายในระดับพ้ืนที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู ้การวดัและประเมินผล  
 2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ   
   3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
    4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา      
    5.  ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 6. ปรับปรุงระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

15) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 
           วิสัยทัศน์ 

 บูรณาการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 2 โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา   
และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือคุณภาพการศึกษาตลอดช่วงชีวิตอย่างยั่งยืน 

          พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในระดับภาคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาส และความเสมอภาค ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่ วถึง                  
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ  ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผล             
ต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  

          เป้าประสงค์รวม 
 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับภาคสู่การปฏิบัติในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2 อย่างมี
คุณภาพ 
 2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติ งานและสมรรถนะวิชาชีพ                   
ในศตวรรษท่ี 21 
 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 5. หน่วยงานทางการศึกษามีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
          



 
 

 

 ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม 
2. การพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
 

กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคม 
  กลยุทธ์ 
   1.1 ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ
ตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 
   1.2 ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะ   
การเรียนรู้/วิชาชีพ ในเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา  และ
วัฒนธรรมกลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
   1.3 พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด , ภัยไซเบอร์ , ภัยพิบัติธรรมชาติ , โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
   1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง หลักคิด และ
ทัศนคติที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ 

  2.1 พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแ รงงาน ในพ้ืนที่              
และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ดิจิทัล ชุมชน) 

  2.2 ส่งเสริมการวิจัย และนวัตกรรม และการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากร
วิจัยทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และมีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21  

 กลยุทธ์ 
  3.1 สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย 
  3.2 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทุ กช่วงวัย และสมรรถนะที่ จำเป็นของผู้ เรียน  ครู                  

และบุคลากรทางการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 
  3.3 พัฒนาศักยภาพข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 



 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 กลยุทธ์ 
  4.1 ส่งเสริม โอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพ

ได้อย่างหลากหลายครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
  4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ 
   5.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

  5.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
   6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/ 
บริการประชาชน 
   6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาของภาคให้ เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน         
เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
   6.3 สร้างนวัตกรรมการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
   6.4 พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรม
เสี่ยงการทุจริต 
   6.5 ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน          
เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 

มาตรการ/จุดเน้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม 
  มาตรการ/จุดเน้น 

- ส่งเสริมโอกาสในกาเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ
ชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม) 

- บูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่   
(ภัยจากยาเสพติด ภัยไซเบอร์ โรคอุบัติใหม่) 

- ส่งเสริม การบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติ              
ที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา      
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 

- กำกับ ตรวจติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และการดำเนินงานตามนโยบายของกระทวงศึกษาธิการ 

 



 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  มาตรการ/จุดเน้น 

- ส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน                
ในพ้ืนที่และภูมิภาค 

- ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
- ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม การบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรวิจัย        

ทางการศึกษา 
- ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการศึกษาอาชีพระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัด

เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาด้านอาชีพในพ้ืนที่  ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอาชีพตรงตามความต้องการของพ้ืนที่            
โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสถานประกอบการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และมีทักษะที่จำเป็น     
ในศตวรรษท่ี 21 
  มาตรการ/จุดเน้น 

- สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย 
- ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทุกช่วงวัยและสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู

และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
- พัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบหลักสูตรการ

จัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และสามารถบรรลุเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรที่กำหนดและ    
ให้เป็นไปตามบริบทและศักยภาพของผู้เรียน 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  มาตรการ/จุดเน้น 

- ส่ งเสริม โอกาสทางการศึกษาให้ ผู้ เรียนสามารถเข้ าถึ งโอกาสทางการเรียน                      
ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลายครอบคลุมพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ                 
ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

- ส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศั ย ให้ ผู้ เรียน เข้ าถึ ง                    
การเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนที่พิการ ด้อยโอกาสและเด็กพิเศษ    
ให้สามารถเข้ารับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  มาตรการ/จุดเน้น 

- ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



 
 

 

- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม  และนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  มาตรการ/จุดเน้น 

-ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/ บริการ 
ประชาชน 

-ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในรูปแบบ 
ที่หลากหลายตามความเหมาะสมทั้งรูปแบบอนนไซต์ (On site) ออนแอร์ (On air) และออนไลน์ (On line) 

- จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

16) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เป้าหมายการพัฒนา : เมืองพะเยาน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 “พัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคม       
มีความมั่นคง ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี บนพ้ืนฐานของอัตลักษณ์และการมรีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นฐาน
ของการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ และ
พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน” 
 ตัวช้ีวัด 
 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ...../ปี) 
 2. ร้อยละของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) (ร้อยละ....../ปี) 
 หมายเหตุ ปัจจุบันข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2563 ยังไม่สามารถจัดเก็บและ
ประมวลผลได้ เนื่องจากมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบใหม่ในทางอิเล็กทรอนิกส์จากผู้รับจ้าง ซึ่งไม่สามารถ
กำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลแล้วเสร็จได้ ประกอบกับกรมการพัฒนาชุมชนยังไม่มีแนวทางในการจัดเก็บ
ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน จปฐ 2564 ซึ่งปัจจุบันสำนักงานพัฒนาชุมชนยังใช้ข้อมูลความจำเป็น (จปฐ.) ประจำปี  
2562 ในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน  
 3. จำนวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน (.......คน/ปี) 
 ประเด็นการพัฒนา 

1. พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง 
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
3. พัฒนาศักยภาพการค้า เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
4. ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง 
5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง 

 วัตถุประสงค์  
 1. จังหวัดพะเยามีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 
 2. เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐาน 
 3. มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 
 4. เกษตรกรมีช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรที่หลากหลาย  



 
 

 

 ตัวช้ีวัด : 
1. พ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น (........ไร่/ปี) 
2. พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน (.......ไร่/ปี) 
3. จำนวนแปลง/บ่อ/ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) (......แปลง/ฟาร์มต่อปี) 
4. จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) 
5. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นจากเดิม (ร้อยละ...../ปี) 
6. ร้อยละมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ......../ปี) 

 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาแหล่งน้ำ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตทางเกษตร 
 2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตรให้มีองค์ความรู้เพ่ิมขึ้น 
 3. พัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4. สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรเพ่ือพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาการเกษตรสู่ระบบเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ 
 6. ส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร        
 7. พัฒนาเกษตรสู่เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูง 
 8. สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรสู่อุตสาหกรรมแปรรูปที่มีศักยภาพ 
 9. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 10. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องของตลาด 
 11. ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์  เกษตรแปรรูป โดยเพ่ิมมูลค่าด้วยการนำเทคโนโยลีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เป็นสินค้าเกษตรพรีเมียมที่มีมูลค่าสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 12. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป 
 13. พัฒนาช่องทางตลาดเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตร 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสรรค์   
  วัตถุประสงค์:  
 1. จังหวัดพะเยาเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
 2. จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 3. จังหวัดมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 4. รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่ชุมชน 
  ตัวชี้วัด : 

1. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 1/ปี) 
2. จำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น (2,800 คน/ปี) หรือร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ 

1/ปี) 
3. ร้อยละของค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย/คน/วันของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดพะเยาเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 

1/ปี) 
 
 



 
 

 

  กลยุทธ์ : 
 1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 
 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
 3. การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร 
 4. การบริหารจัดการ  
 5. การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
  แนวทาง : 
 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว บริการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
    2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
    3. พัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    4. พัฒนาการบริการจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
    5. ส่งเสริมความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ (การท่องเที่ยวชุมชน/
การท่องเที่ยวสุขภาพ/การท่องเที่ยวธรรมชาติ/การท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น) 
 6. เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับจังหวัด ภูมิภาคและประเทศอ่ืนๆ 
    7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยว 
 
     แผนงาน 
 แผนงานที่ 1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน (ประวัติศาสตร์/ศิลปะ/วัฒนธรรม/ประเพณี/วิถีชีวิต/
เกษตร/พำนักระยะยาว) 
 แผนงานที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวสุขภาพ Wellness Tourism (สุขภาพ/ความงาม/แพทย์แผน
ไทย) 
 แผนงานที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ 
 แผนงานที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน Man-made 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุน การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการยุคใหม่ในจังหวัดพะเยา 
 2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัดพะเยา 
 3. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพะเยา 
 4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในจังหวัดพะเยา 
 5. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
  ตัวช้ีวัด : 
  1. ร้อยละของมูลค่าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัดพะเยาเพ่ิมขึ้น         
(ร้อยละ 10*ปี) 
  2. ร้อยละของมูลค่าการค้าวิสาหกิจากขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพะเยาเพ่ิมขึ้น    (ร้อย
ละ...../ปี) 
  3. ร้อยละของมูลค่าการค้าการลงทุนในจังหวัดพะเยาเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2/ปี) 
  4. ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2/ปี) 



 
 

 

  แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและระบบโลเพ่ือรองรับการค้าการลงทุน 
 2. พัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีทักษะที่จำเป็นสามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ในการเพ่ิมมูลค่าธุรกิจ 
 3. ส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)วิสาหกิจเพ่ือสังคม ให้มี
ศักยภาพโดยการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า Life Style/OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และหัตถอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างรายได้ 
 5. พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารในพ้ืนที่ 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด การจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ SMEs 
 7. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเสริมสร้างการค้าการลงทุน
ระหว่างกัน 
 แผนงาน 
 แผนงานที่ 1 พัฒนาเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการค้าการลงทุน  
 แผนงานที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ        
 แผนงานที่ 3 ยกระดับสินค้าและบริการ  
 แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง 
 วัตถุเป้าประสงค์  
 ประชาชนคนพะเยาทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีความ
ปลอดภัย มีความมั่นคง ภายในและตามแนวชายแดน 
 ตัวช้ีวัด :      

1. ร้อยละของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเพิ่มข้ึน (ร้อยละ..../ปี) 
2. ร้อยละของคดียาเสพติดเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 5/ต่อปี ) โดยในปี  2563 มีจำนวน 3,076 คดี             

จับ 2,971 ราย ของกลางยาบ้า 320,113.5 เม็ด เปรียบเทียบปี 2564 (ต.ค.2563 -14 มิ.ย.64)    
มีจำนวน 2,356 คดี ผู้ต้องหา 2,241 คน ของกลางยาบ้า 11,202,120.5 เม็ด 

3. จำนวนของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านเฝ้าระวังทั่วไป) มีผลการประเมินสถานะ
หมู่บ้าน/ชุมชนเป็น (หมู่บ้านเฝ้าระวังทั่วไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหมู่บ้านทั้งหมด (สถานะ
หมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2564) ผลประเมินรอบที่ 1 มีหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยา เสพติด จำนวน      
513 หมู่บ้านของหมู่บ้านทั้งหมด 820 หมู่บ้าน 

4. อัตราการว่างงานลดลง (ร้อยละ ......./ปี) 
5. จำนวนของอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (จำนวน..........แห่ง) 

 แนวทางการพัฒนา 
  1. สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน 
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
  3. ส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ให้มีอาชีพ มีรายได้ 
  4. พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  



 
 

 

  5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุให้สามารถประกอบอาชีพและเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้มากข้ึน 
  6. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกของเมืองให้ตอบสนองต่อสังคมผู้สูงอายุและผู้พิการ 
   7. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  8. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ตามแนวชายแดน 
  9. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่ 
  10. การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ 
 แผนงาน 
 แผนงานที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 แผนงานที่ 2 เสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
 แผนงานที่ 3 พัฒนาคุณภาพของประชาชน 
     - เด็ก/เยาวชน 
     - ผู้มีรายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาส 
     - แรงงาน (Up-skil/Re-skil) 
     - ผู้สูงอายุ 
 แผนงานที่  4 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในด้าน Smart Living หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2. เพ่ือส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 ตัวช้ีวัด : 
1. จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลง (จำนวน............จุด) 

 2. จำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐานลดลง (จำนวน 
10 วัน) 
 3. จำนวนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น (จำนวน 
100 ชุมชน) 
 4. จำนวนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันเพ่ิมขึ้น (จำนวน 100 
ชุมชน)   
 5. จำนวนพื้นที่ป่า (ปลูกป่า/ที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพ่ิมขึ้น (1,000 ไร่/ปี) 
  6. จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (จำนวน 75 แห่ง) 
 7. จำนวนพ้ืนที่พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน (.........แห่ง) 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. สร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้แก่ชุมชนให้เกิดพฤติกรรมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ         
การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 



 
 

 

 4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการนำผลผลิต วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จากพืชและสัตว์
พัฒนาเป็นพลังงานทดแทน 
 5. ส่งเสริมการนำเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์เพื่อลดการเผาวัสดุทางการเกษตร 
 6. ส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เพ่ือลดการเผาป่าในพ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ต่าง ๆ  และลด 
การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ 

 แผนงาน 
 แผนงานที่ 1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงานที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
 แผนงานที 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
แบบมีส่วนร่วม 
 แผนงานที่ 4 ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน  
 แผนงานที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

17) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพะเยา 
  จังหวัดพะเยาได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิรูปการศึกษา 
- มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมาย
แม่บทในการบริหารและจัดการศึกษา  
- รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อลดค่าใช่จ่ายของผู้ปกครองส่งผลให้อัตรา
การออกกลางคันของนักเรียนลดลงและอัตรา      
การเรียนต่อสูงขึ้น 
- ศักยภาพด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้งของจังหวัดพะเยา                
อยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 
(เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา) ที่สามารถเชื่อมต่อ               
ทั้งด้านเส้นทางและบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตามกรอบความร่วมมือ AC GMS 
BIMSTEC ACMECS ส่งผลให้หน่วยงานทาง  
การศึกษาต้องผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับ
และสนับสนุนกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ในการค้า                
การลงทุน และการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัด 
- กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และกรอบ               
ความร่วมมือของประเทศในกลุ่ม GMS AC BIMSTEC 
ACMECS CLMVT และโครงการ One Belt One 
Road ของจีนเป็นโอกาสของจังหวัดในการเป็น
ศูนย์กลางการบริการและระบบ Logistic ของภูมิภาค
ในภาคเหนือตอนบน เพ่ือขนถ่าย ขยายกิจกรรม
การค้า และการลงทุน การท่องเที่ยว นโยบาย         

- นโยบายการศึกษาระดับกระทรวงมีการเปลี่ยน 
แปลงบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 
-  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมส่งผลให้
รายได้เฉลี่ยต่อบุคคลต่อปี ในปี 2562 มีรายได้ 
97,282 บาท อยู่ในลำดับที่ 11 ของภาคเหนือและ
อันดับที่ 49 ของประเทศ  
- จังหวัดพะเยามีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยใน 
ปี 2563 มีอัตราประชากรผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไป 
104,517 คน คิดเป็นร้อยละ 22.51 ของประชากร
ทั้งหมด  
- จังหวัดพะเยาติดกับแนวชายแดนประเทศเพ่ือน
บ้านส่งผลต่อปัญหายาเสพติดและความมั่นคงภายใน 
- รัฐบาลยังไม่ส่งเสริม พัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับ
โอกาสด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และ
การค้าชายแดนเท่าท่ีควร 
- การยุบเลิกหน่วยงานทางการศึกษาระดับอำเภอ 
ส่งผลให้การประสานและบูรณาการการทำงาน
ร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนในระดับอำเภอยังไม่สะดวก 
ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร 

- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ 

- กระบวนการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายด้านการศึกษา
ระดับชาติมีความล่าช้า ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นข้อจำกัดในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของทุกภาค
ส่วน   

 

 

 



 
 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามแนวเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้ (NSEC) ส่งผลให้หน่วยงานทางการศึกษา
ต้องผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับการค้า               
การลงทุน การตลาด และฐานผลิตร่วม สามารถ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
ของจังหวัด 

- จังหวัดพะเยามีจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอ          
ภูซาง ติดกับ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถใช้เป็นช่องทาง
ในการส่งเสริม ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
การศึกษาและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

- โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย - 
เชียงของ นำมาซึ่งการพัฒนาและเพ่ิมโอกาสด้าน 
การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน
ส่งผลให้หน่วยงานทางการศึกษาต้องผลิตและพัฒนา
กำลังคนเพ่ือรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้น 

- โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่า
อากาศยานพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจการพัฒนาท่าอากาศยานพะเยา 
โดยศึกษาความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อการท่องเที่ยว การค้า   
การลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
-  จังหวัดพะเยามีมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา   
วิทยาลัยพยาบาล สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ตอนบน 2 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษา รวมถึงการสนับสนุน 
องค์ความรู้ ในการพัฒนาจังหวัดพะเยา 

 

- กระแสวัฒนธรรมข้ามชาติ ทำให้เกิดการเลียนแบบ
ที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องวิถีวัฒนธรรมล้านนา 

- วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

- ตลาดแรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีไม่เพียงพอใน
การรองรับผู้จบการศึกษาสายอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

-จังหวัดพะเยามีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่หลากหลายสามารถ
รองรับการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน 
รวมถึงมีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในการเสริมทักษะ
วิชาชีพให้ผู้เรียนในจังหวัดพะเยา   
- จังหวัดพะเยาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา เนื่องจากเป็นเมือง
ประวัติศาสตร์ที่มีวิวัฒนาการอย่างยาวนานและ
ต่อเนื่อง โดยมีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ี
สำคัญ อันได้แก่ จารึกเก่าแก่ 113 หลัก วัดพระเจ้า
ตนหลวง วัดลี โบราณสถานเวยีงลอ วัดติโลกอาราม 
ฯลฯ 

 

- จังหวัดพะเยามีแหล่งเรียนรู้ด้านกลุ่มชาติพันธุ์    
อันได้แก่ ไทลื้อ ม้ง เมี่ยน อาข่า มูเซอ ฯลฯ ซึ่งเป็น
ต้นทุนในการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและ
โครงข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด 
- จังหวัดพะเยามีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญ 
ได้แก่ กว๊านพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่มี
พ้ืนที่เป็นอันดับหนึ่ง ของภาคเหนือตอนบนและเป็น
อันดับสามของประเทศ อุทยานแห่งชาติภูซาง 
อุทยานแห่งชาติภูลังกา อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 
ฯลฯ 
- จังหวัดพะเยามีความสงบ ร่มเย็น ประชาชนอยู่กัน
ด้วยความผาสุก ไม่มีปัญหาอาชญากรรมท่ีรุนแรง 

- มีหลักสูตรระยะสั้นของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา  
การเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน 
- มีพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์เป็นแกนหลัก      
ในการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เข้มแข็ง 
- มีโรงเรียนการศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา เพ่ือรองรับ
การจัดการศึกษาเด็กพิเศษ จำนวน 8 จังหวัด 

 

 



 
 

 

ประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

- จังหวัดพะเยามีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของ
จังหวัด 

- สถานศึกษาสามารถให้บริการทางการศึกษาได้
อย่างทั่วถึง รองรับทุกกลุ่มประชากร  เนื่องจากมี
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ตามความสนใจ
ของผู้เรียน กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัด 

- มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

- มีเครือข่ายครูนักวิจัยและได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย   

- กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชา
สังคม อปท. และภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
มีความเข้มแข็ง สามารถเชื่อมโยงและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง 

- 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ  
- การจัดการเรียนสอนบางส่วนยังไม่ปรับเปลี่ยนวิธี   
การสอนเน้นการท่องจำมากกว่าการสอนให้นักเรียนคิด 
วิเคราะห์ 
- ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอนเป็นจำนวน
มากส่งผลให้สอนได้ไม่เต็มท่ี 
- ผู้ บ ริห าร ครู  และผู้ เรียน ส่วน ใหญ่ ขาดทักษะ        
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
- ผู้บริหารบางส่วนมีทักษะทางวิชาการน้อย 
- ผู้ปกครองยังมีค่านิยมให้บุตรหลานเรียนต่อในสาย
สามัญมากกว่าในสายอาชีพ 

-  เด็ ก ด้ อ ย โอ ก า ส / เด็ ก พิ ก า ร / เด็ ก ก ลุ่ ม ที่ มี           
ความต้องการพิ เศษ ยั งไม่ ได้ รับการพัฒนาเต็ม     
ตามศักยภาพและการดูแลอย่างทั่วถึง  

- ผู้เรียนทุกระดับยังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

- เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ยั งขาดวิจารณญาณ       
ในการเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผล    
ให้ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่เหมาะสม 

- การขาดแคลน ครู  คณ าจารย์  และบุ คลากร          
ในบางสาขา ส่ งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอนขาดประสิทธิภาพดังนี้ 

- การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดแคลนครูสอนสาขาวิชา
หลักโดยเฉพาะ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และครูไม่ครบชั้น 

- การอาชีวศึกษาขาดแคลนครูด้านวิชาชีพ เนื่องจาก  
ไม่สามารถรับผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์จากผู้ท่ีไม่มี   
ใบประกอบวิชาชีพครูได้ 

 

 



 
 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 - ระดับอุดมศึกษาสัดส่วนอาจารย์ ต่อนิสิตในบาง
สาขาวิชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ รวมท้ังอาจารย์ประจำ
ส่วนใหญ่จบใหม่ยังขาดประสบการณ์ และบางสาขา   
ยังขาดคณาจารย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

- การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขาด
ครูและบุคลากรท่ีมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน 

- การศึกษาพิเศษ ขาดนักวิชาชีพท่ีจะจัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิการ และครูส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์   
ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 

- ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาท่ีตีพิมพ์
และยอมรับยังมีจำนวนน้อย 

- การบริหารจัดการทางด้านการเงิน งบประมาณ    
ยังขาดประสิทธิภาพ 

- ขาดสื่ อ เทคโนโลยี  ครุภัณฑ์ทางการศึกษาทั้ ง       
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

-  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กร
ป ก ค ร อ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น  อ งค์ ก ร ชุ ม ช น  ส ถ าน
ประกอบการ องค์กรวิชาชีพ  ศิษย์ เก่ า  พ่ อแม่  
ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษายังทำได้น้อย 
- ประสิทธิภาพของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
ยังไม่ดีเท่าที่ควร 

- ระบบข้อมูล  สารสน เทศทางการศึกษายั งไม่
ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้ 

- สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพได้ 
 

 
 
 



 
 

 

18) ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560  
 15.1 แผนระดับ 1 : ยุทธศาสตร์ชาติ  
                   1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก)  
 (1) เป้าหมาย  

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(2.1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (ประเด็นย่อย 1.2 การบูรณาการเรื่อง       
ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 1.4 การปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน)  

(2.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ประเด็นย่อย 2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ ปฐมวัย 2.2 
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 2.3 ช่วงวัยแรงงาน 2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ)   

(2.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ     ที่ 21 (ประเด็น
ย่อย 3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 

(3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 3 .3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา ในทุกระดับ ทุกประเภท 3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.6 การวางพ้ืนฐานระบบ
รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม) 

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ” สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์”ด้วย 8 กลยุทธ์ ได้แก่ 
1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการ องค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 3) สร้างเสริมและพัฒนาทักษะ        
การเรียนรู้ที่ สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่ เท่ าทันและสามารถอยู่ ร่วมในสังคมศตวรรษ ที่  21                   
4) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 5) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศและสมรรถนะ
ที่จำเป็นของผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่  21  6) บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้             
ที่ เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ ถูกต้องด้านระเบียบ วินั ย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และ                
ความเป็นพลเมือง 7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้       
และการประกอบอาชีพ และ 8) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง (รอง) 
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

(1.1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
(1.2) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
(2.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ (ประเด็นย่อย 1.3 การพัฒนาและเสริมสร้าง

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่
ประโยชน์ ของประเทศชาติมากกว่าประโยชนส่วนตน )   



 
 

 

(2.2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (ประเด็นย่อย 2.2 การติดตาม เฝ้า
ระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (ภัยคุมคามไซเบอร์) 2.3 การสร้างความปลอดภัย และความสันติอย่างถาวร
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)  

(2.3) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐ และที่มิใช่ภาครัฐ (ประเด็นย่อย 4.3 การร่วมมือการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ)  

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง” สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ “ด้านความมั่นคง” ด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ปลูกฝังค่านิยม และหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพ
สถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำเผยแพร่ศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 2) ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา     
ที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ /วิขาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขต
พ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  3) พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 4) พัฒนา
ความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ  เพื่อยกระดับคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา 

3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (รอง) 
(1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   

ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น   
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   

(2.1) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก (ประเด็นย่อย 4.3 เพ่ิมพ้ืนที่และเมือง
เศรษฐกิจ) (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ (ประเด็นย่อย 5.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
วางรากฐาน  การศึกษาทั้ งในระบบและนอกระบบให้กับ เยาวชนรุ่น ใหม่ ให้ มีทั กษะและจิตวิญญาณ                    
ในการประกอบการ รวมทั้งสร้างทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน)  

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน” ด้วย 2 กลยุทธ์  ได้แก่        
1) การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา (ดิจิทัล
ชุมชน) 2) ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 4) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
 (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
 (1.1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ   
 (1.2) กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
 (1.4) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 



 
 

 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  
 (2.1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (ประเด็นย่อย 1.7 สร้างความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ด้อย โอกาส)  
 (2.2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (ประเด็นย่อย 
2.5 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และบทบาทสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือร่วมพัฒนาพ้ืนที่และ
ชุมชนท้องถิ่น  
 (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและ       
การจัดการตนเอง (ประเด็นย่อย 4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถ             
ในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้และการยกระดับการเ รียนรู้
ของครัวเรือน   
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ    
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วย 2 กลยุทธ์  ได้แก่ 1) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้
อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย 2) ส่งเสริม พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้  
ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (รอง) 
 (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ (ประเด็นย่อย 6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย)   
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ” สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริม
กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ    ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วม 
 
  6) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง)  
 (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
 (1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 (1.2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    (1.3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 



 
 

 

 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ   
 (2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ       
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (ประเด็นย่อย 1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง  ๆ ผ่านการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้)    
 (2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ (ประเด็นย่อย 2.1 ใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อน
พัฒนาประเทศ)    
 (2.3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วน        
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (ประเด็นย่อย 3.1 ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม)   
 (2.4) ภาครัฐมีความทันสมัย (ประเด็นย่อย 4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นกับบริบท    
การพัฒนาประเทศ 4.2 พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย)   
 (2 .5 ) บุคลากรภาครัฐ เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก               
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ (ประเด็นย่อย 5.1 ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว      
ยึดระบบคุณธรรม 5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ)   
 (2.6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นย่อย 6.2 
บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต)  
 (2.7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น (ประเด็นย่อย 
7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ) 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ “พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ”สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” ด้วย 7 กลยุทธ์  ได้แก่ 1) ส่งเสริม
และพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ /บริการประชาชน  2) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกันเป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน    
3) สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้ง        
การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 4) เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่ เปลี่ยนแปลง 5) ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน                 
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร          
6) พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรม
เสี่ยงการทุจริต 7) พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนเพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

2.2 แผนระดับที่ 2  
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

   (1) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (หลัก) 
 (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
 
 



 
 

 

• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก

ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนั ก งาน ปลั ด กระทรวงศึ กษ าธิ ก าร เป็ น หน่ วย งาน หลั ก ในการบริห าร                 

การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21    
โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สอดรับ
กับเป้าหมายในแผนแม่บทที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ โดยพัฒนาการจัดการศึกษาที่บูรณาการองค์ความรู้         
แบบสะเต็มศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรง  
จากการลงมือปฏิบัติ และสร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทันและ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
 (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

• แนวทางการพัฒนา :การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21  

1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ (1.1) พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ทุกระดับชั้นที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ (1.2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 (1.3) พัฒนาระบบการเรียนรู้
เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต (1.4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ 

2)  เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (2.1) วางแผนพัฒนาและปรับบทบาท 
“ครูยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” (2.2) ปรับระบบการพัฒนาครู ตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มี
ความสามารถสูงเข้ามาเป็นครู (2.3) ส่งเสริมระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม      
ทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอื่น ๆ  

3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ได้แก่ (3.1) 
ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (3.3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และเพ่ิมคุณภาพการศึกษา (3.4) เพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา)  

4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ (4.1) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบ
ฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (4.4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัล
แพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (4.5) พัฒนา
โปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

• เป้าหมายของแผนย่อย   
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่

จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 



 
 

 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้   

ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายส่งเสริมและจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะความรู้ด้านดิจิทัล และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
และความเป็นพลเมืองให้กับผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ
การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยสร้างเสริมและพัฒนาทักษะ        
การเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่ เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่  21  และ          
สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม ่
   (2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
    (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต โดยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วม ในสังคม
ศตวรรษท่ี 21  
   (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 11 ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     แผนย่อยที่ 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  

• แนวทางการพัฒนา  
3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัย

ทุกด้าน 
• เป้าหมายของแผนงานย่อย  

เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง

การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยพัฒนาการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์     
การเรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561  
     แผนย่อยที่ 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่  21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์     การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
• เป้าหมายของแผนย่อย  
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์   

รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

 



 
 

 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

โดยการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
สำหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียน      
การสอนภาษาคอมพิวเตอร์  (Coding) และพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน  

แผนย่อยที่ 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย      
1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพ

มาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
• เป้าหมายของแผนย่อย 
แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักในความ สำคัญที่จะ

พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความต้องการ
ของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับ

ศักยภาพวัยแรงงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่เป้าหมาย รวมทั้ง    
มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูง     
ตามความต้องการของตลาดงาน  

แผนย่อยที่ 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ  
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลัง

สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ   
• เป้าหมายของแผนย่อย  

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนา
ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย   
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมศักยภาพ

ผู้สูงอายุ โดยการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะอาชีพมีรายได้ รวมทั้งจัดและส่งเสริม      
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางกาย จิต สมองให้พ่ึงพาตนเองได้  
 (3) แผนแม่บทที่ 10 ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 

(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็น

ไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การดำรงชีวิต สังคม ไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของ
นานาประเทศมากขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนประเด็นการปรับเปลี่ยน

ค่านิยมและวัฒนธรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน    



 
 

 

ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และบูรณาการความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน       
ในสถานศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

3.2 แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 10 
แผนย่อยที่ 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 

และการเป็นพลเมืองท่ีดี  
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  

2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์  วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้านสิ่ งแวดล้อม           
ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา, จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ    

4) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมชุมชนให้ เป็นฐาน       
การสร้างวิถีชีวิตพอเพียง  

• เป้าหมายของแผนย่อย  
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล ทั้งด้าน

สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี โดยมีการบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
และส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา และประเมินคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้เรียนผ่านกระบวนการวิจัย  

(4) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น ความม่ันคง  (รอง) 
4.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 2  
ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีขึ้น  

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคง     

โดยการปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวทางตามพระราชดำริด้านการศึกษา ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและ
พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง 
พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่ เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชาย
ขอบ และแรงงานต่างด้าว) และพัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ (ยาเสพติด ภัยไซเบอร์ ภัยพิบัติธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)      

4.2 แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 1 
แผนย่อยที่ 3.1 รักษาความสงบภายในประเทศ   
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  



 
 

 

เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์
เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์
ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
พระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิม  
พระเกียรติและพระราชกรณีย์กิจอย่างสม่ำเสมอ 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบัน

ศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการรักษาความสงบ

ภายในประเทศ โดยการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ       
ในระดับพ้ืนที่  และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาทั่วประเทศ และส่งเสริมงานโครงการ            
ตามพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์  

แผนย่อยที่  3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ มีผลกระทบต่อความม่ันคง         
(ยาเสพติด, ไซเบอร์, ความไม่สงบ จชต.)  

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย 
1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  
9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
• เป้าหมายของแผนย่อย  
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติดความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้า

มนุษย์ ฯลฯ ได้รับการแก้ไขดีข้ึนจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมีการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด  จัดกิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายสุข และอบรมพัฒนาการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่
และการบริโภคแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา และการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้   

(5) แผนแม่บทที่ 17 ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง)  
5.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนประเด็นความเสมอภาคและ

หลักประกันทางสังคม โดยการเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย        
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริม
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

 



 
 

 

5.2 แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 17  
แผนย่อยที่ 3.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม 

และสุขภาพ  
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย   
1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมสำหรับ

ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ  
 
• เป้าหมายของแผนย่อย  
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและ         

มีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการ โดยมีการสนับสนุน         

ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เด็กที่มีความสามารพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร การสนับสนุนทุนการศึกษาหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน และทุน การศึกษาสภาวะ
เด็กยากลำบาก 

(6) แผนแม่บทที่ 18 ประเด็น การเติบโตอย่างย่ังยืน (รอง) 
(6.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายระดับประเด็น   
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการ ประเด็นการเติบโต

อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้หน่วยงาน/สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

(6.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 18   
แผนย่อยที่ 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ

คนไทย สร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากลโดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือ       
การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ   

• เป้าหมายของแผนย่อย        
คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ด ี
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับกระบวนทัศน์    

เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ โดย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การส่งเสริมเยาวชนรักสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเรียนรู้การรับมือปัญหา



 
 

 

วิกฤติ ฝุ่นละอง PM 2.5 ในสถานศึกษา และสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ  
ทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพ้ืนที่นำร่องของกระทรวง ศึกษาธิการ 

(7) แผนแม่บทที่ 20 ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง) 
(7.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการประเด็นการบริการ

ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ โดยการส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการ/บริการประชาชน พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูล กลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งานสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ     
ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาค ส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เร่งรัด 
ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  ปรับปรุง
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
รณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต  พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ     
พลเรือนเพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

(7.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 20  
แผนย่อยที่ 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน  
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) พัฒนารูปแบบบริการภาครฐัเพ่ืออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน  
2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
3) ปรับวิธีการทำงาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้

มาตรฐานสากล 
• เป้าหมายของแผนย่อย  
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการ

ประชาชนโดยการส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้บริการประชาชนของศูนย์บริการประชาชนของกระทรวง ศึกษาธิการ  1579            
การสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 

แผนย่อยที่ 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น“ภาครัฐทันสมัยเปิดกว้างเป็นองค์กรขีดสมรรถนะ

สูง”  
2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้ งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน          

เชิงประจักษ์  



 
 

 

3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ 
เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน และปรับปรุง โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน                
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 

แผนย่อยที่ 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐ           

ให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ

คุณธรรมอย่างแท้จริง  
3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด

วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
• เป้าหมายของแผนย่อย  
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม   

มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนา 

บุคลากรภาครัฐ โดยการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการพลเรือนและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน ด้วยหลักสูตร
และรูปแบบที่หลากหลาย  

 
(9) แผนแม่บทที่ 21  ประเด็น “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” (รอง) 

(9.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายระดับประเด็น  
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการในประเด็น        

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยพัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วม       
จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 

(9.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 21 
แผนย่อยที่ 3.1  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 



 
 

 

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย  
1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และ

หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ  
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  
5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที ่
• เป้าหมายของแผนย่อย  
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ โดยสร้างเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงศึกษาธิการ  การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ  

(10) แผนแม่บทที่ 22  ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  (รอง) 
(10.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม

และเป็นธรรม  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการประเด็น กฎหมาย และ

กระบวนการยุติธรรม โดยเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง  

(10.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 22   
แผนย่อยที่ 3.1 การพัฒนากฎหมาย   

• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย   
1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ

บริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ   
2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม   
3) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย  
4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 

• เป้าหมายของแผนย่อย  
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย   

ที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย    
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมาย      

โดยทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  



 
 

 

(11) แผนแม่บทที่ 23 ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง) 
(11.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายระดับประเด็นที่ 1  
ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการประเด็น การวิจัย และ

พัฒนานวัตกรรม โดยพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค และ
ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

 
(11.2) แผนย่อยของแผนแม่บทที่ 23 

แผนย่อยที่ 3.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน  
• แนวทางการพัฒนาแผนย่อย     
2) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
• เป้าหมายของแผนย่อย   
ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่

ก้าวหน้าในเอเชีย  
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อย 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม

ด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน โดยมีการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนางานวิจัย
ด้านผู้เรียน ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษาและการวิจัยในเชิงพ้ืนที่ 

(12) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 พ.ศ. 
2564 – 2565  

(12.1) เป้าหมาย  
(1) คนสามารถยังชีพอยู่ ได้  มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้  รับการดูแลอย่างทั่ วถึง         

(3) เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ 
(12.2) แนวทางการพัฒนา  

(1) การเสริม สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 
Economy) (1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง (3) การพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้ เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital)         
(3.1) การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้ 

(12.3) การบรรลุค่าเป้าหมาย  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการขับเคลื่อน โดยการการส่งเสริม เวที

และประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา และพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน  
 
 
 



 
 

 

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 1) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
   เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา        
มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย ของการจัดการ ศึกษาและสร้างเสริมธรรมภิบาล           
ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 4.2 การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21    
ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ข้อ 4.1 การลด     
ความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต        
1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น         
มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล    
ตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญ  ที่จะพัฒนาตนเอง
ให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 1.5 ผู้สู งอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะ      
การดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่า เพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 2.1 คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้    
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทยมีการเตรียมการ
ก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (หน่วย
รับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
   ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนในขั้นตอนของ
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 



 
 

 

     กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (กองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เป้าหมาย (1) เด็กปฐมวัยช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งใน  และนอกระบบการศึกษา รวมถึงระบบ
การศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาค 
ตามศักยภาพและความถนัด 
 ตัวชี้วัด (1) อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net  Enrollment Ratio) ระดับก่อนวัยเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ในปี 2565 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
 เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เป้าหมาย (1) ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลก
ยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ (2) ครู/
อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้            
มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   
ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู (3) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะ      
ในการ บริหารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้         
มีภาวะผู้นำทางวิชาการมีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด (3) ครูผู ้สอนจัดการเรียนรู้ที ่มุ ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะ   
เจตคติค่านิยม และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกัน แบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา (4) ระบบการประเมิน
ผลลัพธ์ผู้เรียนมีความหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (personalized learning) และสามารถ
สะท้อนสมรรถนะของผู้เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษา ลดสัดส่วนของการนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติ 
มาใช้ในการพิจารณาประเมินผลของครูและผู้บริหาร สถาบันการศึกษา  
   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
   เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เป้าหมาย (1.2) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ
สายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  
    ตัวชี้วัด (4) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษาฯ 
และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็น (6) มีการปรับปรุงระบบ
กลไกการเลื่อนวิทยฐานะครู โดยนำผลการประเมินสมรรถนะเป็นส่วนสำคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม  
 
 



 
 

 

 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (รอง)   
 เป้าประสงค์ เพ่ือให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติ
และรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องทั้ง 4 กิจกรรมปฏิรูป 
   (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
 (2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ์  
 (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคน
เก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
   (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน   
 3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย (รอง) 
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จำเป็น     
ตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
     กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
     (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรง ชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
    4) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง) 
   เป้าประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษาและฟ้ืนฟู      
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืน  เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง   
ประชารัฐ  
    กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 4 กิจกรรมปฏิรูป 
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
   (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
     9) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (รอง) 
   เป้าประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้ดุลยพินิจ    
โดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต
เพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
 
 
 



 
 

 

 กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย  
5 กิจกรรมปฏิรูป 
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4  
   (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  
        

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 
1) วัตถุประสงค์  

  1.1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยม 
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   
  1.2) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชน มีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้  
  1.3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ   
  1.4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   
  1.5) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน     
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  
  1.6) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

2) เป้าหมายรวม (สอดคล้อง 5 ข้อ) 
 2.1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
 2.2) ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
 2.3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
 2.4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
 2.6)  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
   3.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (หลัก) 

3.1.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น (2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น (3) คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.1.2) แนวทางการพัฒนา  
 (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย (1.2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ  



 
 

 

 (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมี
คุณค่า โดย (2.1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม (2.2) พัฒนาเด็กวัย
เรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิต        
ที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน (2.3) ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตาม         
ความต้องการของตลาดแรงงาน  
 (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย (3.6) จัดทำสื่อการเรียนรู้   
ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ (3.7) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และ  
มีชีวิต 
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (รอง) 

4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (2) เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ (3) เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง  เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับ    
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

4.2 แนวทางการพัฒนา (1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร ร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดย (1.1) ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยไม่ถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว 
พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย (2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ      
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย (2.1) ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน
มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ (3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดย (3.3) พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 5) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รอง) 
 5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  (3) สร้างคุณภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดี  ลดมลพิษ และ            
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)  
 5 .2 ) แ น วท างก ารพ ัฒ น า  (4) ส ่ง เส ร ิม ก า รผ ล ิต แ ละก ารบ ร ิโภ ค ที่ เป็ นมิ ต ร 
กับสิ่ งแวดล้อม (4.4) สร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่ ยั่ งยืน สร้างความตระหนักรู้  
ของผู้บริโภค โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้างทัศนคติในการดำรงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่ง ยืน 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
 6) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน (รอง)  
 6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลัก
ของประเทศ (2) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง (3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น   
 6.2) แนวทางการพัฒนา (1) การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธำรง
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (1.1) สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ (1.2) เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของ   
การอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทางความคิด ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย (1.3) ป้องกันและ



 
 

 

แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการ สันติสุขแนวทางสันติวิธี ลดความรุนแรงตาม
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
 7) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ   
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง) 
 7.1) เป้ าหมายระดั บยุทธศาสตร์  (1 ) ลดสั ดส่ วนค่ า ใช้ จ่ ายด้ านบุ คลากรและ                 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ        
(3) เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น  
 7.2) แนวทางการพัฒนา (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า โดยกำหนดภารกิจ ขอบเขต อำนาจ
หน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล โดยปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร (5) ป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริตและประพฤติ มิชอบ โดยป้องกันการทุจริต  
 
 8) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (รอง)  
 8.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างผู้ประกอบการ ธุรกิจ
ดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมข้ึน  
 8.2) แนวทางการพัฒนา (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (5.2 ) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการให้ปรับเปลี่ยน รูปแบบการทำธุรกิจให้เป็น
ระบบดิจิทัล โดยจัดทำแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภาคเกษตร ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ 
(Startup) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 
 9) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ (1) เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ (จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเป็น 25 คน ต่อประชากร 10,000 คน)  
 9.2 แนวทางการพัฒนา (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม (3.1) ด้านบุคลากรวิจัย 
 10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา (รอง) 
 10.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 4) ประเทศไทยเป็นหุ ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญ       
ในทุกระดับ     
    10.2) แนวทางการพัฒนา 6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศ ในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ 6.1) เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดัน 
การพัฒนาในอนุภูมิภาค และภูมิภาค รวมทั้งประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง            
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมาย การพัฒนา ที่ยั่งยืน การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ การสร้าง
โอกาสและที่ยืนในสังคมแก่ผู ้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสร้างความมั่นคง    
ด้านพลังงาน อาหารและน้ำ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 

2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565  
 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 1 : เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและ     
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ .1- 16  



 
 

 

 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธำรงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูนอย่างสม    
พระเกียรติ      
 3) ตัวชี้ วัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์  (2) ระดับ      
ความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
 4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และ
เข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึง
หล ักการ เหตุผล และความจำเป็นในการ พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (3) นำศาสตร์พระราชาและ          
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ท้ังใน
และต่างประเทศ 

 นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
 1) แผนระดับชาติ ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ “แผนที่  6 : การสร้างความสาม ัคค ี
ปรองดอง” 
  2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและ
แนวทางสันติวิธี 
 3) ตัวชี้วัด (1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย  
 4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเน้นสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการดำเนินการภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมกำหนดแนวทาง  
การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ “แผนที่ 7 : แผนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 3) ตัวช้ีวัด (1) จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้  
 4) กลยุทธ์ที่ (1) บูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นระบบ มีเอกภาพและ
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการปฏิบัติ รวมทั้งให้ความสำคัญกับ  
การดำเนินงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้นำหลักวิชาการสากลมาประยุกต์ ใช้ในการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสาเหตุหลัก
ของปัญหา (5) ส่ งเสริมสภาวะแวดล้อมที่ เอ้ืออำนวยต่อการสร้างสันติสุข  โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี  และ              
สร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและ     
นอกสถานศึกษาซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ นอกพ้ืนที่ และในต่างประเทศอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดระบบการศึกษา   
ที่เก้ือหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข 
 



 
 

 

 นโยบายที่ 5 : สรา้งเสริมศกัยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 
8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน   
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  “แผนที่  10 : แผนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด” 
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทย            
มีความปลอดภัยจากยาเสพติด  
 3) ตัวช้ีวัด (1) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึง
โทษของยาเสพติด เพ่ือป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
 นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ “แผนที่ 11 : แผน การเสริมสร้างความมั่นคง 
ของชาติจากภัยทุจริต” 
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้ง
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 3) ตัวชี้วัด (1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย (2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต   
 4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านและ
ปฏิเสธการทุจริต 
 นโยบายที่ 10 : เสริสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ “แผนที่ 15 : การป้องกันและแก้ไขปัญหา   
ความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อม       
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 3) ตัวชี้ วัด (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่ มีประสิทธิภาพ สามารถ  ปกป้องข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านไซเบอร์ 
 4) กลยุทธ์ที่ (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภัย
คุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ส่วนที ่3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566  
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 9       
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้  (1) ก่อนจะดำเนินการ                       
ตามภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของ      
ส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละ
ขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจและมาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนสี่ปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและใน
วรรค 2 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากร
อ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบนั้น  จังหวัดพะเยาได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จังหวัดพะเยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 “คนพะเยาได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขตามวิถีล้านนา 
ในศตวรรษท่ี 21” 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 



 
 

 

เป้าประสงค์ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
เป้าประสงค ์
 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด 
  1) ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและ     
 การธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 100) 
  2) ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือเนตรนารีเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 100) 
  3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็น 
 พลเมือง (Civic Education) เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 100) 
  4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือ                         
 ป้องปรามการทุจริตคอร์รับชันเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 100) 

 5) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน /กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน       
ในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 100) 

เป้าประสงค ์
 2. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
ตัวชี้วัด 
  1) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้                        
 ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 73) 
  2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 92) 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณ มหศิรภมูิพลราชวรางกูร กิติสิรสิมบรูณอดุลยเดช สยามินทราธเิบศรราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว  สู่การปฏิบัติ 
  2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน    
การทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) 
  3) โครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  4) โครงการ ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “เด็กยุคใหม่ ไม่เอาคอร์รับชัน” 
 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่ พิ เศษ  (พ้ืนที่สู งพ้ืนที่           
ตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่งชายฝั่งทะเลทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มชน      
ชายขอบและแรงงานต่างด้าว) 
  1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
  2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียน  
สู่ประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 



 
 

 

  3) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)                          
 สู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
  4) โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ในเขตพ้ืนที่สูง 
 3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก     
ไซเบอร์ เป็นต้น 
  1) โครงการค่ายคุณธรรมสัมพันธ์สร้างเสริมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด  
  2) โครงการชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด   
  3) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
  4) โครงการปลูกฝังคุณธรรมนำใจให้ห่างไกลยาเสพ 
  5) โครงการค่ายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพ 
 ติดสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอภูซาง   
  6) โครงการการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ : ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
เป้าประสงค ์
 1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ                  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตัวชี้วัด 
  1) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา (50 : 50) 
  2) สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน 
 สังคมศาสตร์ (30 : 70) 
  3) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน 
 เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 42) 
  4) ร้อยละของผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในสาขาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2) 
  5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานและ                          
 การพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 62) 
  6) ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ                        
 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น (ระดับมัธยมศึกษา 
 ตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปริญญาตรี) (A1/A2/B2) 
  7) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ตรงตามข้อมูล                        
 ความต้องการกำลังคน (Demand) ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเพ่ิมข้ึน (30 คน) 
  8) ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (10.2 ปี) 
  9) ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 หรือเทียบเท่าข้ึนไปเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 53) 
  10) ร้อยละของกำลังแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมขึ้น  
 (ร้อยละ 6) 



 
 

 

  11) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไม่นับ 
 ศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น (80 คน) 
  12) อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใน 
 ระยะเวลา 1 ปี เพ่ิมข้ึน (80 คน) 
  13) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพ่ิมขึ้น  
 (ร้อยละ 100) 
  14) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พอใจของ 
 สถานประกอบการเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 68) 
เป้าประสงค ์
 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ     
เฉพาะด้าน 
ตัวชี้วัด 
  1) สัดส่วนการผลิตกำลังคนระดับกลางและระดับสูงจำแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา                
 ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน (32 คน) 
  2) ร้อยละของสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตร 
 โรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่กำหนดเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 100) 
  3) จำนวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา 
 ประเทศเพ่ิมข้ึน (40 หลักสูตร) 
  4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
 เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือสะเต็มศึกษาเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 45) 
  5) จำนวนหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ผู้เรียนสามารถโอนย้ายหรือศึกษาต่อเนื่องเพ่ิมขึ้น  
 (30 หลักสูตร) 
  6) จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
 เพ่ิมข้ึน (10 หลักสูตร) 
  7) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาท่ีมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ิมข้ึน (10 แห่ง) 
  8) ร้อยละของครูอาชีวศึกษาท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพ่ิมข้ึน  
 (ร้อยละ 100) 
  9) ร้อยละของสถานประกอบการที่จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากำลังคนตามความต้องการของ 
 ตลาดงานเพิ่มข้ึน  (ร้อยละ 100) 
  10) ร้อยละของภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนสถานประกอบการสมาคม 
 วิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ 60) 
เป้าประสงค ์
 3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัด 
  1) จำนวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
 ประเทศเพ่ิมข้ึน (8 โครงการ) 
 
 
 



 
 

 

กลยุทธ์ 
 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ                      
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

1) โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ 
3) โครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและ 

 สถานประกอบการ 
 5) โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล  
 (CEFR)  
 สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

6) โครงการพัฒนาแนวคิดและเสริมสร้างทักษะประกอบการ สำหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา 
7) โครงการพัฒนาหลักสูตร ทวิภาคีในสาขาวิชาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
1) โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 

  2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ และการนวดทางการกีฬา สำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  

 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม        
ทางเศรษฐกิจ 

  1) โครงการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้าน IoT ในภาคการผลิตและการบริการ 
  2) โครงการการพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในการเรียนการสอน  
 สร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สำหรับครู 
 อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 
เป้าประสงค ์
 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น                     
ในศตวรรษท่ี21 
ตัวชี้วัด 
  1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 100) 
  2) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและมีจิต 
 สาธารณะเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 100) 
  3) ร้อยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อน                      
 การสร้างวินัยจิตสาธารณะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 100) 
เป้าประสงค ์
 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 



 
 

 

 
ตัวชี้วัด 

 1) ร้อยละของเด็กแรกเกิด-5ป ีมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 75) 
  2) คร/ูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กที่ถูกต้องจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ                         
 หลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตามวัยเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 100) 
  3) ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป) เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 3) 
  4) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                      
 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 1.5) 
  5) ประชากรวัยแรงงาน (15–59 ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10.4) 
  6) ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษา 
 เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 6) 
  7) จำนวนผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมข้ึน  
 (3,100 คน) 
  8) จำนวนสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทำงานและถ่ายทอด 
 ความรู้/ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน (12 สาขา) 
เป้าประสงค ์
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่าง       
มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 
  1) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและ 
 มาตรฐานเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 55) 
  2) จำนวนสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 
 และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพ่ิมข้ึน (420 แห่ง) 
  3) จำนวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา 
 ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมข้ึน (230 แห่ง) 
  4) จำนวนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร                       
 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น (16 แห่ง) 
  5) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิก 
 อาเซียน (+3) เพ่ิมข้ึน (22 แห่ง) 
  6) ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะ 
 การคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 6) 
เป้าประสงค ์
 4. แหล่งเรียนรู้สื่อตำราเรียนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชน 
 สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที ่
ตัวชี้วัด 
  1) จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้                     
 ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน (500 แห่ง) 
  2) จำนวนสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่องค์ความรู้หรือจัดรายการเพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึน (35 สื่อ) 
  3) ร้อยละของชุมชนที่มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 70) 



 
 

 

  4) จำนวนสื่อตำราเรียนและสื่อการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและ 
 เอกชนเพิ่มข้ึน (120 สื่อ) 
  5) มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถ 
 ให้บริการคนทุกช่วงวัยและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ (22 ระบบ) 
เป้าประสงค ์
 5. ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 
  1) มีระบบและกลไกการทดสอบการวัดและประเมินความรู้ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน                      
 ทุกระดับการศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ (22 ระบบ) 
  2) มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษาและผู้เรียนที่มี 
 แนวโน้มจะออกกลางคัน (22 ระบบ) 
  3) จำนวนการเข้าใช้บริการคลังข้อสอบเพ่ือการวัดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรและ 
 มาตรฐานวิชาชีพจำแนกตามหลักสูตรและระดับชั้นเรียนเพิ่มขึ้น (60,000 ครั้ง) 
เป้าประสงค ์
 6. ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 
  1) ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาได้รับ                        
 การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 92) 
  2) ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ                     
 ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 100) 
  3) ระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะ 
 และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพ่ิมข้ึน (ระดับ 5) 
กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
  1) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา 
  2) โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจในผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ และการดูแล 
 ผู้สูงอายุผ่านกระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “จากวัยเด็กสู่ผู้สูงวัย” สำหรับเยาวชน  
 ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
  3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิด 
 วิเคราะห์สำหรับเด็กปฐมวัย 
  4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  5) โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อตำราเรียนและสื่อการเรียนรู้ต่างๆให้มีคุณภาพมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
  1) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราภาษาล้านนา 
 3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
  1) โครงการ จิตอาสา “ตาวิเศษ” 
  2) โครงการสานสัมพันธ์สายใยเยาวชนไทยเหนือ-ใต้ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม 



 
 

 

 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
  1) โครงการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)    
    2) โครงการจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความรู้  
 ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5. พัฒนาคลังข้อมูลสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 1) โครงการพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  1) โครงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สู่ชั้นเรียน 
  2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ 
 การศึกษาตลอดชีวิต 
  3) โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                         
 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสู่ศตวรรษที่ 21 
  4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน.เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2555) 
  5) โครงการส่งเสริมการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู  
  6) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 
ของครูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสรมิระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 
  1) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3–5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3–5 ปี เพิ่มข้ึน (98 : 20) 
  2) ประชากรอายุ 6–11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน (ร้อยละ 100) 
  3) ประชากรอายุ 12–14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน  
 (ร้อยละ 94) 
  4) สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (15–17 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ                             
 15–17 ปี เพิ่มข้ึน (ร้อยละ 92) 
  5) ประชากรวัยแรงงาน (15–59 ปี) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน (10.4 ปี) 
  6) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
 เพ่ิมข้ึน (จำแนกตามกลุ่มประเภทของความจำเป็นพิเศษ) (ร้อยละ 80) 
  7) อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสูงขึ้น 
 (ร้อยละ 100/85/55/55) 
  8) ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
 (ร้อยละ 85)   
  9) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานลดลง (ร้อยละ 1) 
 



 
 

 

  10) ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี  
 (ร้อยละ 100) 
  11) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องค์กรที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามรูปแบบ/ 
 หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้มีความสามารถพิเศษ)  
 เพ่ิมข้ึน (487 แห่ง) 
  12) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องค์กรที่จัดการศึกษาตามรูปแบบ/หลักสูตร 
 สำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเพ่ิมข้ึน (487 แห่ง) 
  13) มีหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษากลุ่มการศึกษาเฉพาะด้านเฉพาะทางกลุ่มที่มี                            
 ความต้องการจำเป็นพิเศษในทุกระดับการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและตาม 
 อัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน (2 หลักสูตร) 
  14) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามฐานะทาง 
 เศรษฐกิจและพ้ืนที่ลดลง (ร้อยละ 0.8) 
  15) ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                             
 (O-NET) ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง 
 (ร้อยละ 8) 
  16) จำนวนสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)  
 ลดลง (1 แห่ง) 
เป้าประสงค ์
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
ตัวชี้วัด 
  1) ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT,  
 DLTV, ETV และผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2) 
  2) ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 100) 
  3) มีสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการส่งเสริมการมีอาชีพเพ่ิมข้ึน (22 สื่อ) 
เป้าประสงค ์
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบันเพ่ือการวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผล 
ตัวชี้วัด 
  1) มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถ 
 ให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ (22 ระบบ) 
  2) ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ 
 สารสนเทศทางการศึกษาสูงขึ้น (ร้อยละ 4) 
กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช้/ผลิตสื่อ 
 การเรียนการสอนสำหรับส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในเด็กที่มีความบกพร่อง 
  2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566   
  3) โครงการห้องสมุดของเล่นและสื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 



 
 

 

  4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ)  
 จังหวัดพะเยา 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
  1) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน ประจำปี 2566 
 3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
  1) โครงการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
เป้าประสงค ์
 1. คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ตัวชี้วัด 
  1) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กและสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก                       
 ในความสำคัญของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 100) 
  2) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนัก                                   

ในความสำคัญของการดำรงชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมความมีคุณธรรมจริยธรรมและ             
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 90) 

  3) ร้อยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริม 
 คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 90) 
  4) จำนวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสีเขียวและห้องเรียนสีเขียวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 90) 
  5) จำนวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มขึ้น (245 แห่ง) 
เป้าประสงค ์
 2. หลักสูตรแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณธรรม
จริยธรรมและการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ตัวชี้วัด 
  1) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ      
 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน (249 แห่ง) 
  2) จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือปลูกฝัง 
 คุณธรรมจริยธรรมและการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น 
 (249 แห่ง) 
  3) จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้                       
 ที่ส่งเสริมในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน (68 แห่ง) 
  4) จำนวนสื่อการเรียนรู้ในสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริม 
 คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน (8 สื่อ) 
เป้าประสงค ์
             3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 
  1) จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
 (6 งานวิจัย) 



 
 

 

  2) จำนวนฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขาต่างๆ เพ่ิมข้ึน 
 (2 ฐานข้อมูล) 
กลยุทธ์ 
 1 . ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและนำแนวคิด           
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
  1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองสู่สังคม 
  2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  4) โครงการสนับสนุนส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
  5) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1) โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3. พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม       
ในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
 1. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
ตัวชี้วัด 
  1) ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาท่ีต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็น 
 พิเศษอย่างเร่งด่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง (ร้อยละ 3) 
  2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น  
 (ร้อยละ 90) 
  3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีความพึงพอใจต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึน 
 (ร้อยละ 85) 
  4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของผู้เรียน                         
 ที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาท่ีเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น (ร้อยละ 3.3) 
  5) ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในการให้บริการการศึกษาของกลุ่ม 
 สถานศึกษาท่ีเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการสูงขึ้น (ร้อยละ 90) 
  6) จำนวนสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มข้ึน (100 แห่ง) 
  7) อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อนักเรียนลดลง (ร้อยละ 0.02) 

เป้าประสงค ์
 2. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
พ้ืนที ่
 



 
 

 

ตัวชี้วัด 
  1) จำนวนเครือข่ายการศึกษาท่ีมีศักยภาพและความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด 
 การศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน (6 แห่ง) 
  2) จำนวนองค์กรสมาคมมูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับ 
 สถานศึกษาท้ังของรัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน (12 แห่ง) 
  3) จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมการจัดการศึกษากับสถานศึกษาสถาบันการศึกษา 
 จำแนกตามระดับประเภทการศึกษาและสาขาวิชาเพ่ิมขึ้น (12 แห่ง) 
  4) สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเม่ือเทียบกับรัฐ (22 : 78) 
  5) สัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย 
 เมื่อเทียบกับรัฐจำแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น (25 : 75) 

 6) จำนวนมาตรการ/แนวทางการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือสร้างแรงจูงใจ             
ในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ิมข้ึน (2 แนวทาง) 

กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  1) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพการจัด 
 การศึกษาของสถานศึกษา 
  2) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยการขับเคลื่อนระบบประกัน 
 คุณภาพภายในสถานศึกษา ในสังกัด สพม.พะเยา 
  3) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษา 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  1) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
 ตามบ้าน 
  2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ส่วนที ่4 โครงการ/งบประมาณ 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ 4  ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์  
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ความว่า “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทย                        
ทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                       
บรมนาถบพิตร คือ การสร้างคนดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึ งทรงมีพระราโชบายเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน     
แห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน                          
4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (3) การมีงาน
ทำ-มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี  
 ดังนั้น เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราช
สมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ       
สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรม
ราชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา     
มาเป็นหลักชัย  ในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียน
มัธยมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงจัดโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีและมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม และดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราโชบาย     
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร       
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  จำนวน 1  ครั้ง 
 2) นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 - 4 
 เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีและมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม และดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



 
 

 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สะท้อนความรักและการธำรงรักษาสถาบัน
หลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

 
ทุกแห่ง 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและ  
มีคุณธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ร้อยละ 100 

6. วิธีดำเนินการ /ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานเกี่ยวกับ           

การดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ   
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 1) จัดประกวดเรียงความ 
 2) จัดประกวดแต่งกลอน 
 3) จัดประกวดโครงงาน 
 4) จัดประกวดการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครอบครัวนักเรียน ช่วงชั้นที่ 2-4  

กันยายน 2566  

2. ศึกษาดูงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และโครงการพระราชดำริ กันยายน 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 - 4 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) 
 สิงหาคม – กันยายน  2566 
10. งบประมาณ 1,048,400  บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 1) จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการจัดงานและกำหนดกิจกรรมประกวดแข่งขัน   
  - อาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน 35 บาท 2 มื้อ รวม  1,400  บาท 
  - อาหารกลางวัน (20คน มื้อละ 150 บาท 1 มื้อ   รวม  3,000  บาท 
 2) จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประกวด   
            - อาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน มื้อละ 35 บาท 4 มื้อ)   รวม 7,000 บาท 
   - อาหารกลางวัน (50 คน มื้อละ 150 บาท 2 มื้อ)   รวม  15,000 บาท 
 
 



 
 

 

 3) จัดมหกรรมการนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวด  
   - อาหารว่างและเครื่องดื่ม (1,000 คน มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ)  รวม 35,000 บาท 
  - อาหารกลางวัน (500 คน มื้อละ 150 บาท 1 มื้อ)   รวม 75,000 บาท 
    - ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวด คณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่  
 อาหารว่างและเครื่องดื่ม 500 คน มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ รวม  35000 บาท 
 อาหารกลางวัน 500 คน มื้อละ 150 บาท 1 มื้อ  รวม  75,000 บาท 
   - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินบุคคลภายนอก  จำนวน 30 คน (30 คน คนละ  
 2,000 บาท) รวม 60,000 บาท 
   - ค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 3 ชุด 3 วัน รวม  100,000  บาท 
  - ค่าเช่าเต็นท์ 100 เต้นท์  รวม  40,000 บาท 
   - ค่าเช่าสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมประกวด 1 แห่ง รวม  50,000  บาท   
  - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าสถานที่จัดงาน ป้ายไวนิล ขนาด 2.4 x 4.8 ตารางเมตร 
 ตารางเมตรละ 200 บาท  (จำนวน 4 ผืน ผืนละ 2,500 บาท) รวม   10,000  บาท 
   - ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประกวดกิจกรรม 600 ชุด ชุดละ 70 บาท รวม 42,000  บาท 
   - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนำผลงานการประกวดมาแสดงผลงาน จำนวน 30 บูธ บูธละ  
 10,000 บาท รวม  300,000  บาท 
   - มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกผลงาน  จำนวน  22 รางวัล  เป็นเงิน 200,000 บาท  
      รางวัลที่ 1  จำนวน  4 รางวัลๆ 20,000 บาท 4 รางวัล รวม  80,000 บาท 
       รางวัลที่ 2  จำนวน  4 รางวัลๆ 15,000  บาท  รวม   60,000 บาท 
       รางวัลที่ 3  จำนวน 4 รางวัลๆ  10,000 บาท รวม   40,000 บาท 
       รางวัลชมเชย  จำนวน 10 รางวัล ๆ 5,000 บาท รวม  20,000 บาท 
                                                           รวมทั้งสิ้น  1,048,400 บาท 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :              

- 
 การบริหารความเสี่ยง :                

- 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย      
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 

 

 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) 
2. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตการคอร์รับชันได้ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกครอง            
ในรูปแบบสมบูรณายาสิทธิราช ที่สร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจสังคมแนวดิ่งระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง 
(Vertical Relations) มีการเอ้ือเฟ้ือ เอ้ือประโยชน์ จุนเจือกันในวงญาติ (Nepotism) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญให้เกิด
การคอร์รับชันในสังคมไทย การคอร์รับชันเปรียบเสมือนโรคเรื้อรังกัดกินการพัฒนาประเทศมา โดยตลอด                       
โดยประเทศไทยต้องมีการสูญเสียงบประมาณไปกว่าปีละแสนล้าน หรือประมาณ  ร้อยละ 10 -30 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ีมีการคอร์รับชันน้อย อย่าง นิวซีแลนด์
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และ สิงคโปร์ เมื่อศึกษาสถานการณ์การคอร์รับชันของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ
องค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency International-TI) พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2554
หรือตลอด 16 ปีดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ คอร์รับชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย             
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.31 (ประเทศท่ีมีการจัดการคอรัปชั่นดีขึ้นแล้วต้องมีคะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5 คะแนน)  ซึ่งถือว่า
สถานการณ์คอร์รับชันของประเทศไทยยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้านที่มีการบริหารจัดการดีอาทิ 
สิงคโปร์และฮ่องกง (Transparency International, 2011) ดังนั้นหากรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหา จะต้องปลูกฝัง
ค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้
ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลง จากปัญหาและความสำคัญดังกล่าวทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริตเพ่ือให้นักเรียน              
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ัง 5 ด้าน ตามกรอบตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสำนักงานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และสำนักงานเจตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักและ
เห็นว่าเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง 
จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน การทุจริต” (ภายใต้ชื่อ
โรงเรียนสุจริต) เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากรในโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัด ตระหนักรู้และเข้าใจ                
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) 
 2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
โรงเรียนสุจริต (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ให้กับโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย 
เพ่ือพร้อมรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
 3) เพ่ือให้นักเรียนแกนนำโรงเรียนต้นแบบสุจริต เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 และร้อยละ 20 
ตระหนักรู้และเข้าใจกระบวนการปลูกฝังในเรื่องการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาส่งผลให้เกิดคุณลักษณะ 5 ด้าน
ของโรงเรียนสุจริตต่อตัวผู้เรียน 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต จำนวน 18 โรงเรียน 
2) ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร จำนวน 36 คน 
3) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 และเครือข่ายโรงเรียนสุจริต  



 
 

 

ร้อยละ 20 จำนวน 31 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 เชิงคุณภาพ 

1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริตในสังกัดทราบและเข้าใจแนวทางการดำเนิน
กิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

2) โรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  เพ่ือพร้อม
รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

3) เพ่ือให้นักเรียนแกนนำโรงเรียนต้นแบบสุจริต เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 และเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20 ตระหนักรู้และเข้าใจกระบวนการปลูกฝังในเรื่องการป้องกันการทุจ ริตในสถานศึกษา
ส่งผลให้เกิดคุณลักษณะ 5 ด้านของโรงเรียนสุจริตต่อตัวผู้เรียน 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต  
2) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 และเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 

ร้อยละ 20 

 
18 โรงเรียน 
31 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
1.)  ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริตในสังกัดที่ทราบและเข้าใจ

แนวทางการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
2.)  ร้อยละของโรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายในสังกัดที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  เพ่ือพร้อมรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม 

3.)  ร้อยละของนักเรียนแกนนำโรงเรียนต้นแบบสุจริต เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 
และเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20 ตระหนักรู้และเข้าใจกระบวนการปลูกฝังในเรื่อง
การป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาส่งผลให้เกิดคุณลักษณะ 5 ด้านของโรงเรียนสุจริตต่อ
ตัวผู้เรียน 

 
ร้ยละ 80 

 
ร้ยละ 80 

 
 

ร้อยละ 100 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาความรู้โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดคัดเลือกนักเรียน 
เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
1.2 จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2566 

 



 
 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
“ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 

2.  กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 จัดทำคู่มือ การประเมิน ITA ของโรงเรียน 
1.2 จัดประชุมชี้แจงโรงเรียนสุจริตต้นแบบและ

เครือข่าย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA 
ของโรงเรียน 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2566 

 

3. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน เมษายน 2566  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่าย 

โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 และ ร้อยละ 20 จำนวน 31 โรงเรียน 
พฤศจิกายน 
2565 

 

2. โรงเรียนสุจริตต้นแบบดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
โครงการ สพฐ.ใสสะอาด  

ธันวาคม 
2565 

 

3. เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10  ทั้ง 10 โรงเรียนมีการดำเนินการ 
จัดตั้งบริษัทสร้างการดีข้ึนในโรงเรียน  

มกราคม 
2566 

 

4. จัดอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โรงเรียนสุจริต 
เครือข่าย ร้อยละ 20 จำนวน 20 โรงเรียน  

เมษายน 
2566 

 

5. จัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ให้กับนักเรียนแกนนำ 
โรงเรียนต้นแบบสุจริต โรงเรียนเครือข่ายสุจริต ร้อยละ 10 และ ร้อยละ 
20 จำนวน 31 โรงเรียน 

เมษายน 
2566 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และสำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และสำนักงานเจตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
9. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2566   
10. งบประมาณ รวม 105,800 บาท (หนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา 
จำนวน 27,300 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)  

 
 
 
 



 
 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย รวม

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนาความรู้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล      
ในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน 1 วัน 1 มื้อๆ ละ 120 บาท 
จำนวน 90 คน 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
รวม 70 บาท 
1.3 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 

 
 

 
 
 
 
 

10,800 
 

6,300 
 

5,550 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10,800 
 

6,300 
 

5,550 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA จำนวน 
30 คน 
ค่าใช้จ่าย 
       2.1 ค่าอาหารกลางวัน 1 วัน 1 มื้อๆ ละ 120 
บาท 
       2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆ ละ 35 
บาท 

  
 
 

3,600 
 

1,050 

  
 
 

3,600 
 

1,050 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)  27,300  27,300 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 
งบประมาณท้ังสิ้น 78,500 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยถัวจ่ายทุกรายการ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียนสุจริต

เครือข่าย ร้อยละ 10 และ ร้อยละ 20 เพ่ือชี้แจงการดำเนินงานโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน    
การทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 31 โรงเรียน 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง/เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จำนวน 31 คนๆ 130 บาท เป็นเงิน 4,030 บาท 
- ค่าเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ    
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จำนวน 31 เล่มๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 930 บาท  

4,960 
 

2. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จำนวน 1 โรงเรยีน เพื่อไป 
ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการ สพฐ.ใสสะอาดฯ เป็นเงิน  

10,000 

3. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนสุจริตเครือข่าย ร้อยละ 10 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี จำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ             
2,000 เป็นเงิน 

20,000 
 



 
 

 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
4. จัดค่ายเยาวชน “ดีของแผ่นดิน” ให้กับโรงเรียนต้นแบบสุจริตและเครือข่าย

โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 และเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20 ที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 31 โรงเรียน เป็นเงิน 

10,000 
 

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
ของเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20  จำนวน 20 โรงเรียน เป็นเงิน  

10,000 
 

6. นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนสุจริตต้นแบบ โรงเรียนสุจริต
เครือข่าย ร้อยละ 10 โรงเรียนสุจริตเครือข่าย ร้อยละ 20  และเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมโครงการ “โรงเรียนสุจริต” กับส่วนกลาง 

23,540 

7. สรุปรายผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการให้ สพฐ. - 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง 
 1) การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น หรือแนวทางการดำเนินงานโรงเรียน
สุจริตของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) ห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการกับบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สัมพันธ์
กันอาจทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 3) การปรับเปลี่ยนผู้ รับผิดชอบงานสภานักเรียนในสถานศึกษาทำให้กิจกรรมตามโครงการ                
ไม่ต่อเนื่องและขาดความยั่งยืน 
  การบริหารความเสี่ยง 

 1) กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวนักเรียนเป็นสำคัญ 
 2) บูรณาการการดำเนินงานบางกิจกรรมของโครงการรวมกันเพ่ือให้ทันตามห้วงระยะเวลาการดำเนินงานของ

โครงการ 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 1 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ  
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
 2) ปัญหาการทุจริตลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2. หลักการและเหตุผล  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดให้มีการดำเนินโครงการสภานักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึง
ความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎ กติกา ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกัน            
อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมไทย 12 ประการ โดยได้กำหนดให้กิจกรรมสภานักเรียนเป็นกิจกรรมในจุดเน้น
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต และกำหนดมาตรการในการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนระดับสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินงานส่งเสริมสภานักเรียน และประชาธิปไตยในโรงเรียน      
เพ่ือเสริมสร้างนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ได้กำหนดพันธกิจส่งเสริมให้ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตย
ในโรงเรียน ประจำปี 2566 
3. วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือให้ครูผู้ดูแลสภานักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนได้ 
 2) เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตยใน
โรงเรียนพัฒนา 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
               1) คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง 
               2) ครูที่รับผิดชอบงานกิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  
 เชิงคุณภาพ 
 1) ครูผู้ดูแลสภานักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนได้ 
 2) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1) โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  
2) โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนในงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
1) ร้อยละของครูผู้ดูแลสภานักเรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสนับสนุน
บทบาทของสภานักเรียนได้ 
2) ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรม 
สภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 



 
 

 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมทำความเข้าใจผู้บริหารสถานศึกษา พฤศจิกายน 2565  
2. ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน ธันวาคม 2565  
3. พัฒนาครูผู้ดูแลสภานักเรียน มกราคม 2566  
4. พัฒนาสภานักเรียน มิถุนายน 2566  
5. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
กรกฎาคม 2566  

6. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการแข่งขันระดับต่างๆ  

กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2566 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. คัดเลือกประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนทีการศึกษา 
พฤษภาคม 2566  

2. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2566                          

กรกฎาคม 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ครูและนักเรียน 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
และโรงเรียนในสังกัด 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
10. งบประมาณ   
 จำนวนรวม 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
 จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมทำความเข้าใจผู้บริหารสถานศึกษา - - - - 
2.ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 
ค่าใช้จ่าย 

- - - - 

3. พัฒนาครูผู้ดูแลสภานักเรียน 28,000 - - - 
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากร  3,600 - - 
3.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง  - 15,600 - 



 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3.3 ค่าพาหนะ  - 1,000  
3.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - 6,500 - 
3.5 วัสดุสำนักงาน  -  1,300 
4. พัฒนาสภานักเรียน 127,650 - - - 
4.1 ค่าตอบแทนวิทยากร  9,000 - - 
4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง  - 62,400 - 
4.3 ค่าท่ีพัก  - 26,000 - 
4.3 ค่าพาหนะ  - 1,000 - 
4.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - 26,000 - 
4.5 วัสดุสำนักงาน  - - 3,250 
5. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

17,350    

5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  - 3,600 - 
5.2 ค่าพาหนะ  - 7,000 - 
5.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - 1,500 - 
5.4 วัสดุสำนักงาน  - - 750 
5.5 ค่าจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ  - 2,700 - 
5.5 ค่าจ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล  - 1,800 - 
6. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และการแข่งขัน
ระดับต่างๆ 

27,000    

 6.1 ค่าตอบแทนวิทยากร  3,600 - - 
 6.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง  - 15,600 - 
 6.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - 6,500 - 
 6.4 วัสดุสำนักงาน  - - 1,300 
7. ติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน - - - - 

รวมงบประมาณ 200,000 16,200 177,200 6,600 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 
 งบประมาณรวม 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
1. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับนักเรียนผู้เข้าประชุมและคัดเลือก

คณะกรรมการสภานักเรียน  เจ้าหน้าที่/ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 180 คน ๆละ 130 บาท   
(ครั้งที่ 1) 

23,400 

2. ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก 1 คน จำนวน 6 ชม. ๆละ 600 บาท 3,600 
3. ค่าวิทยากรกลุ่ม 5 คน จำนวน 6 ชม. ๆ ละ 300 บาท 9,000 
4. ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  สำหรับคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ 10,400 



 
 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
/และเจ้าหน้าที่/ผู้เกี่ยวข้องจำนวน  80 คน คนละ 130 บาท (ครั้งที่ 2) 

5. ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก 1 คน จำนวน 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 3,600 
6. ค่าพาหนะ/ค่าจ้างเหมารถยนต์ สำหรับนักเรียน ครูผู้รับผิดชอบ ศึกษาดูงานโรงเรียน

ต้นแบบสภานักเรียน 
22,500 

7. ค่าของที่ระลึกในการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 1,500 
8. ค่าถ่ายเอกสารที่ใช้ในการอบรม 1,000 
 รวมทั้งสิ้น 75,000 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 

 1) การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น หรือแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม
สภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน  

 2) ห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการกับงบประมาณที่ได้รับไม่สัมพันธ์กันอาจทำให้ 
การดำเนินงานบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และผลการดำเนินงานอาจไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค ์

 3) การปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนในสถานศึกษาทำให้กิจกรรมโครงการตาม ไม่ต่อเนื่องและ 
ขาดความยั่งยืน 

 การบริหารความเสี่ยง 
 1) กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวนักเรียนเป็นสำคัญ 
 2) บูรณาการการดำเนินงานบางกิจกรรมของโครงการรวมกันเพ่ือให้ทันตามห้วงระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ 
  3) จัดทำคู่มือการดำเนินงานสภานักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นองค์ความรู้และแนวทาง 

การปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 1 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนสามารถดำเนินชีวิคตามหลักวิถีประชาธิปไตย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

 

 

 

 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ  การประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “เด็กยุคใหม่ ไม่เอาคอร์รัปชัน”  
2. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ 
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและให้ยึดมั่นในการปฏิบัติงานราชการ การดำเนินงานของหน่วยงานในทุกภารกิจ         
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และต่อต้าน    
การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง โดยปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้เป็นหนึ่ ง             
ในวัฒนธรรมองค์กร ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ หากเราไม่สามารถแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้ การพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนก็จะไม่ประสบความสำเร็จ เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีจิตสํานึก 
“ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ธรรมาภิบาล ด้วยหัวใจ” และ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”        
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยการทุจริตคอร์รัปชันและจะไม่ทนต่อการทุจริต 
 จากความเชื่อที่ว่าสังคมจะเข้มแข็งและมีพลังต้องเริ่มต้นด้วยการปลูกจิตสำนึกและค่านิยม                                 
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่วัยเด็ก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำโครงการประกวด
วาดภาพ ในหัวข้อ “เด็กยุคใหม่ ไมเอาคอร์รับชัน” ขึ้น  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางทัศนคติ ความคิด 
จิตสำนึกความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชันทุกรูปแบบ  

3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 จัดการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “เด็กยุคใหม่ ไม่เอาคอร์รับชัน” 1 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 
ร้อยละ 70 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยการ
ทุจริตคอร์รัปชัน 

 
ร้อยละ 100 

 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. จัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตุลาคม 2565 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ตุลาคม 2565 
4. จัดการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “เด็กยุคใหม่ ไม่เอาคอร์รับชัน” พฤศจิกายน 2565 
5. คัดเลือกผลงาน พฤศจิกายน 2565 
6. ประกาศผล/มอบรางวัล ธันวาคม 2565 
7. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ธันวาคม 2565 

 



 
 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดพะเยาทุกแห่ง 

8. พื้นที่เป้าหมาย 
 สถานศึกษาในจังหวัดพะเยา ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดพะเยา 

9. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ตุลาคม - ธันวาคม 2565 

10. งบประมาณ พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
จำนวน  45,900 บาท (สี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย (บาท) 
จำนวนเงิน  

(บาท) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

    

1. ค่าใช้สอย     
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30×1×1 คน×มื้อ×หน่วย 30 900 

รวมกิจกรรมที่ 1 900 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกผลงาน (3 วัน)     
1. ค่าใช้สอย     
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

คณะทำงาน 
50×6×1 คน×มื้อ×หน่วย 30 9,000 

 - ค่าอาหารกลางวันคณะทำงาน 50×3×1 คน×มื้อ×หน่วย 80 12,000 
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
   5,000 

2 ค่าวัสดุ     
 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ

ดำเนินงาน 
  5,000 5,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 31,000 
กิจกรรมที่ 3 มอบรางวัล/สรุปรายงาน
ผลการดำเนินงานโครงการ 

    

1. ค่าใช้สอย     
 - ค่ารางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ 
2×1 คน×หน่วย 2,000 4,000 

 - ค่ารางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 

2×1 คน×หน่วย 1,500 3,000 

 - ค่ารางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 

2×1 คน×หน่วย 1,000 2,000 



 
 

 

2. ค่าวัสดุ     
 - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน การ

สรุปรายงาน 
  5,000 5,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 14,000 
รวมทั้งสิ้น 45,900 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 ความร่วมมือของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
 การบริหารเสี่ยง 
 จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายให้
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษามีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชันทุกรูปแบบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กลยุทธ์ที่ 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม                   
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
2. หลักการและเหตุผล  
 ภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติที่ คนไทยทุกคนต้องเรียนรู้ เพ่ื อการดำรงตนในสั งคมและ                      
ความเข้มแข็งของการเรียนรู้อ่ืน ๆอย่างมีประสิทธิภาพ เด็กและเยาวชนไทยต้องเห็นความสำคัญของภาษาไทย                 
ในฐานะภาษาชาติ ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกันอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
เหมาะสมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา รู้สึกสำนึก   
ในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอน้อมถวาย
ความอาลัย และความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ด้วยการอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราช
ดำรัสอันเกี่ยวกับการศึกษาและ เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่ ภารกิจสำคัญ
ของตน และน้อมนำ ในแนวพระราชดำริอันเกี่ยวกับการศึกษาและพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ ด้านภาษาไทย  
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงศึกษา
ภาษาไทย  เมื่อทรงเจริญวัยแล้ว เมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระอนุชาธิราช ทรงศึกษาภาษาไทยบ้าง
เล็กน้อย จากพระอาจารย์ที่ไปถวายพระอักษร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเมื่อสมเด็จพระบรม
เชษฐาธิราชเสด็จนิวัติพระนคร ครั้งสุดท้าย พระองค์จึงได้ทรงศึกษาภาษาไทยอย่างจริงจัง เพราะทรงถือว่า ภาษาไทย
เป็นภาษาที่สำคัญที่สุดของไทย จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 เพ่ือน้อมรำลึกถึง     
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

 สำนั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ าป ระถมศึ กษ าพะเย า เขต  1  จึ งไ ด้ เห็ น ความจำเป็ น เร่ งด่ วน                        
ในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยทุกโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรการของ
กระทรวงศึกษาธิการและกลยุทธ์จุดเน้นของ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยได้จัดโครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยอันเป็นการพัฒนาคุณภาพ            
การอ่านออกเขียนได้และยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย ให้เป็นไปตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการส่งเสริม เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เ พ่ือน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และ
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา     
ลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร           
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะทักษะ และ
ความสามารถด้านภาษาไทยของครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์  และผู้เรียนรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สถานศึกษา
ที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้ประสบผลสำเร็จต่อไปจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 



 
 

 

3.  วัตถุประสงค์ 
                1) เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  ด้านการศึกษาและพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์และทรงเป็นแบบอย่างแห่งการเรียนรู้ทุกด้าน 
และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา     
ลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราช วโรดม บรมนาถบพิตร           
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 2) เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้และเทคนิคกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทย 
 3) เพ่ือให้นักเรียนมีสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยสูงขึ้น 
4. เป้าหมาย 
       เชิงปริมาณ 
 1) พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 85 โรง 
 2) พัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 3) สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งกลุ่มโรงเรียนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จำนวน 6 กลุ่ม 
        เชิงคุณภาพ 
 1) ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้และเทคนิคกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
 2) นักเรียนมีสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยสูงขึ้น 
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด  
- พัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
- กลุ่มโรงเรียน  

 
85 โรง 
ทุกคน 
6 กลุ่ม 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนในสังกัดที่มีความรู้และเทคนิคกระบวนการ
เรียนการสอนภาษาไทยเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยสูงขึ้น 

 
ร้อยละ 95 

 
ร้อยละ 95 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. แจ้งให้โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน และศูนย์เครือข่ายการจัด

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส     
ทางการศึกษา ในสังกัดฯ  ทุกโรงเรียน  รณรงค์ส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยให้แก่นักเรียน รวมทั้ง
จัดการแข่งขันสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย 
ตามรายละเอียดการแข่งขัน ระดับ  ประเภทและหลักเกณฑ์  
การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  
ประจำปี 2566  
 

พฤษภาคม 
2566  



 
 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
     สำหรับการแข่งขันเรียงความครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์
ภาษาไทย ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนและ
ศึกษานิเทศก์ภาษาไทย ส่งผลงานโดยตรงไปยังสถาบันภาษาไทย
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร   

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยาเขต 1 กำหนด วัน เวลา  
สถานที่ จัดการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยดำเนินการจัดการแข่งขันโครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี 2566 ระดับ
กลุ่มโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
- การจัดการแข่งขันระดับประถมศึกษา จัดแข่งขันเป็นกลุ่ม 6 
กลุ่มโรงเรียน จำนวน 8 รายการ และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มอบให้โรงเรียนบ้านจำไก่ ทำหน้าที่ประธานศูนย์เครือข่ายจัด
การศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพะเยาเขต 1  จัดแข่งขันเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม   เป็นราย
อำเภอตามพ้ืนที่ตั้งของโรงเรียน 4 อำเภอ (อำเภอเมืองพะเยา 
อำเภอดอกคำใต้  อำเภอภูกามยาวและอำเภอแม่ใจ)        
จัดการแข่งขันจำนวน  5  รายการ โดยขอความร่วมมือประสาน
ดำเนินการจัดการแข่งขัน   
ตามรายการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กำหนด เพื่อคัดเลือกรายการแข่งขันที่ชนะเลิศการแข่งขันลำดับ       
ที่ 1 ทุกรายการ เข้าแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่  ส่งรายงานผล    
การแข่งขัน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยาเขต 1 ทราบ
และให้โรงเรียนที่ได้ชนะเลิศการแข่งขันลำดับที่ 1 ในระดับ 
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มอบหมายให้ครู    
ผู้ควบคุม ได้นำนักเรียนที่ชนะเลิศระดับประถมศึกษาตามกลุ่ม
โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไปแข่งขันในระดับ    
เขตพ้ืนที ่ตามกำหนดต่อไป 
- การกำหนดแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่  โดยจัดแข่งขันทั้งระดับ
ประถมศึกษา จำนวน 8 รายการ และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 5 รายการ 

มิถุนายน 2566 
 

 รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  ดำเนินการโดยคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี 2566 

  



 
 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
- ให้โรงเรียนส่งผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
เขตพ้ืนที่ เพื่อส่งต่อไปแข่งขันระดับประเทศ ทราบ และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยาเขต 1 จะได้รวบรวมส่งผล
งานนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ตามระยะเวลา ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดต่อไปสำหรับ     
การแข่งขันเรียงความครูผู้สอนภาษาไทย และศึกษานิเทศก์ 

 ภาษาไทย ประเภทบุคคล ตามรายละเอียดที่กำหนดนั้น  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เชิญชวนให้ส่ง 
ผลงานโดยตรง ไปยังสภาบันภาษาไทย  สำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร 10300  
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทย 
โดยให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะความสามารถและทักษะของผู้เรียนด้าน
ภาษาไทยตามความสามารถและความสนใจ อย่างต่อเนื่อง 
- ประชาสัมพันธ์และยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  

3. สรุปรายงานผล กันยายน 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้ นักเรียน 
ที่มีความสามารถภาษาไทยเป็นพิเศษได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
 2)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับการพัฒนาทักษะเทคนิคความรู้ความสามารถ 
ในการสอนภาษาไทยที่การอ่านออกเขียนได้ และการอ่านเพ่ือความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. พื้นที่เป้าหมาย 
 สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ใน 4 อำเภอ  
(อำเภอเมืองพะเยา แม่ใจ ดอกคำใต้และภูกามยาว) 

9. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) 
 พฤษภาคม - กันยายน 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

10. งบประมาณ            
              งบประมาณ  จำนวน  151,000  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) มีรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ ดังนี้                    

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
1. การประชุมคณะกรรมการตามแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการ

ตัดสินการแข่งขันสมรรถนะความสามารถและทักษะ 
ด้านภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  
ประจำปี 2566 ดำเนินการดังนี้ 
1.1 จัดจ้างอาหารว่าง จำนวน 70  คน คนละ 1 มื้อๆละ  30  บาท  เป็นเงิน 
1.2 จัดจ้างสำเนาเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันสมรรถนะความสามารถและ 
ทักษะด้านภาษาไทย ทุกรายการ เป็นเงิน 

 
 
 
 

2,100 
 
 

3,000 
2. การจัดกิจกรรมการแข่งขันสมรรถนะความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยโครงการ

รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566            
 

 2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการแข่งขันตามรายการที่กำหนด จำนวน 300 บาท/
รายการ/คน จำนวน  60 คน คนละ 300 บาท  เป็นเงิน   
2.2 ค่าอาหารสำหรับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ตามจำนวนแข่งขันทุกรายการ จำนวน            
70 บาท/คน  นักเรียนเข้าแข่งขันทุกรายการ จำนวน  68  คน คนละ 70  บาท                      
เป็นเงิน                       
2.3 ค่าจัดจ้างป้ายโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 
ประเภทป้ายไวนิล ขนาด 2 X 4 เมตร เป็นเงิน 
2.4 ค่าจัดจ้างเครื่องเสียงในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการแข่งขันตามโครงการ รักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 เป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 
และท่ีพัก สำหรับการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ ตามรายการที่กำหนด โดยใช้
งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอด
ชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมการยกระดับคุณภาพ 
การเรียนรู้ภาษาไทย เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมแข่งขันความสามารถทาง
ภาษาไทยนักเรียน ระดับประเทศ ดังนี้ 

 
18,000 

 
 

4,760 
 

1,000 
2,000 

3. 3.1 ค่าพาหนะในการเดินทางร่วมกับแข่งขันความสามารถทางภาษาไทยระดับประเทศ  
สำหรับครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่คัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันฯ 
ระดับประถม 3 รายการ และมัธยมศึกษาตอนต้น 3 รายการ  เป็นเงิน 
3.2 ค่าท่ีพักในการเดินทางร่วมกับแข่งขันความสามารถทางภาษาไทยระดับประเทศ 
จำนวน 6 ห้อง 1 คืนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน    
3.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง (6X240X2)  เป็นเงิน     
3.4 ค่าอาหารสำหรับนักเรียน (12X70X4)  เป็นเงิน 

15,000 
 
 

6,000 
 

2,880 
3,760 

4. 
 

ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการและค่าพาหนะไปราชการตามคำสั่งฯสำหรับ
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นเงิน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมสมรรถนะ    

 



 
 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
 
 
 

ความสามารถและทักษะของผู้เรียนด้านภาษาไทยตามความสามารถและความสนใจ 
คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถหรือสนใจและมีทักษะเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย 
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดให้ทุกกลุ่มโรงเรียน
ดำเนินการ 
- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งกลุ่มโรงเรียนด้านการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทยโดยจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียน จำนวน 6 กลุ่มโรงเรียน 
โรงเรียนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 
การใช้งบประมาณอ่ืนๆ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยที่ สพฐ.โอนจัดสรรนั้น              
ให้เสนอขออนุมัติดำเนินการต่อไป  เป็นเงิน             

 

 

30,000 
 
 
 

63,400 

 รวม 151,000 

(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :         

- 
 การบริหารความเสี่ยง :        

- 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น ร้อยละ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียน 
สู่ประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

2. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนด กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีจุดเน้น ด้านผู้เรียน ที่กำหนดไว้ว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ O-net กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดทำโครงการอบรม        
เชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียนสู่ประสิทธิภาพการทดสอบ         
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ขึ้น เพ่ือสร้างรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก 
สำหรับให้โรงเรียนนำไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดไว้ 
3. วัตถุประสงค์  

  เพ่ือให้ได้รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก  
4. เป้าหมายของโครงการ 

 เชิงปริมาณ   
 สร้างรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก สำหรับโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จำนวน 18 แห่ง 

 เชิงคุณภาพ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มีรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก 
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
จำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

 
18  โรง 

เชิงคุณภาพ 
ระดับความสำเร็จในการสร้างรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก 

 
5 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มกราคม 2566 
2. ถอดบทเรียนจากโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-net สูง ใน 5 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
กุมภาพันธ์ 2566 

3. สร้างรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีนาคม 2566 
4. ประเมินรูปแบบฯ โดยคณะกรรมการประเมินรูปแบบ พฤษภาคม 2566 
5. จัดทำคู่มือการใช้รูปแบบและเผยแพร่ให้กับโรงเรียนในสังกัด พฤษภาคม 2566 
6. นำรูปแบบไปทดลองใช้กับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ พฤษภาคม 2566 
7. สรุป รายงานการดำเนินโครงการ มิถุนายน 2566 



 
 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ผู้บริหาร ครูและนักเรียน สถานศึกษาในสังกัด 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ 
  มกราคม - มิถุนายน 2566 
10. งบประมาณ 
  จำนวน 365,000 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
1. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ผู้บริหาร คณะครู และศึกษานิเทศก์  

ที่ถอดบทเรียนจำนวน 300 คนละ 150 บาท 
45,000 

2. ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน และค่าท่ีพัก คณะกรรมการประเมินรูปแบบ 50,000 
3. ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 10,000 
4. จัดสรรให้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ทดลองใช้รูปแบบ จำนวน 6 โรงเรียนๆ 

ละ 35,000 บาท 
210,000 

5. ค่าจัดทำเอกสารจำนวน 350 เล่ม ๆ ละ 100 บาท 35,000 
6. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 5,000 
7. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ สำหรับนิเทศติดตาม 10,000 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 

 การนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม/การเข้าร่วมกิจกรรมและเอกสารเผยแพร่ไปใช้ในการ 
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 การบริหารความเสี่ยง 
  การนิเทศ ติดตามการออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยศึกษานิเทศก์อย่างต่อเนื่อง 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก จากการทดสอบระดับชาติ O-net สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)                        
สู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ของกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร  
2. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมา โดยเฉพาะรัฐบาลในปัจจุบัน ได้แสดง
เจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสอดคล้อง
ตามบริบทสังคมในศตวรรษที่ 21 สำหรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ      
ในการอ่านและการเขียน รู้จักแก้ปัญหา มีศักยภาพการสื่อสาร รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถ
ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือเป็นการวางรากฐานให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสการเรียนรู้เท่าเทียมกันนำประเทศ     
ให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยยึดหลักให้การศึกษาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งปวง      
เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเที่ยงธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ และมีการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภทและ    
ทุกระดับที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษา และมีส่วนร่วมปฏิรูปการเรียนรู้ และ
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ได้กำหนดนโยบายสำคัญ         
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้เพ่ือนำไปสู่การอ่านคล่องเขียนคล่อง และเพ่ือการเรียนรู้
อ่ืน ๆ แต่ปัจจุบันยังมีพ้ืนที่ที่มีผู้เรียนจำนวนหนึ่งที่มีปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยที่ต้องเร่งพัฒนา  
โดยเฉพาะ   ในกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า การอ่านและการเขียน
ยังคงเป็นทักษะ ที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรและรู้สึกเบื่อหน่าย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะครู
ภาษาไทยส่วนใหญ่    ยังจัดการเรียนรู้โดยการบรรยาย ดังที่ พรทิพย์ แข็งขันและคณะ (2555) กล่าวว่าเหตุที่ครู
ภาษาไทยเลือกใช้วิธีการบรรยายในการจัดการเรียนรู้ เพราะเชื่อว่าเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วแต่วิธีการนี้ครูจะเป็น
ผู้สร้างความรู้และส่งผ่านความรู้นั้นไปสู่นักเรียน โดยที่นักเรียนไม่มีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นเหตุให้นักเรียน
ไม่เห็นความสำคัญของภาษาไทยการจัด การเรียนรู้อ่านเขียนภาษาไทยควรเปลี่ยนบทบาทของนักเรียนจากการเป็น 
“ผู้รับ” มาเป็น“ผู้เรียน” และเปลี่ยนบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” มาเป็น “ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้” ดังนั้น ครู
ภาษาไทยจึงควรลดการบรรยายในชั้นเรียนและใช้เทคนิค Active Learning ซึ่งเน้นกระบวนการคิดและให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตื่นตัว 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงเห็นเป็นความจำเป็นที่ต้องเร่งพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน โดยส่งเสริมการพัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ และต่อยอดไปสู่การอ่านคิดวิเคราะห์ในระดับที่
สูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
สู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของครูใน
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีเทคนิควิธีสอนเพ่ือซ่อมเสริมฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนอ่าน
และเขียนภาษาไทยได้ตามมาตรฐานหลักสูตร 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้การสอนอ่าเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
 2)  เพ่ือให้นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารมีประสิทธิภาพการอ่านการเขียนภาษาไทย
สูงขึ้น 
 
 



 
 

 

4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ให้แก่ ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 50 คน 
 2) จัดหาสื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
กลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 12 โรง 
 3) จัดทำคู่มือการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านและการ เขียนผ่านการเรียนรู้   
เชิงรุก (Active Learning) กลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 50 เล่ม 
 4) จัดค่ายเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนนักเรียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 80 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1) ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้การสอนอ่าเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
 2) นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สู งในถิ่นทุรกันดารได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการอ่าน                         
การเขียนภาษาไทย 
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- จำนวนครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
- จำนวนนักเรียนสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร 

 
50 คน 
80 คน 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนอ่าเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  

 
ร้อยละ 80 

 
 

6. วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. การอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านและการเขียน

ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ตุลาคม 2565 

2. จัดทำคู่มือการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านและการ
เขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

ตุลาคม 2565 

3. จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนผ่านการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

พฤศจิกายน 2565 

4. ค่ายเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนนักเรียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 

มีนาคม 2566 

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม มีนาคม 2566 
6. สรุปผลการดำเนินงาน พฤษภาคม 2566 

 



 
 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 1) ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 2) นักเรียนสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในกลุ่มโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
9. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
10. งบประมาณ 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคา 

ต่อหน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. ค่าตอบแทน     
 ค่าตอบแทนวิทยากร 6x6x2 คนXชั่วโมงxวัน 600 43,200 

2. ค่าใช้สอย     
 กิจกรรมอบรม 2 วัน  

ค่าจ้างเหมาบริการอาหารกิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การอ่านและการเขียนครูผู้สอน 

50x3x2 คนXมื้อxวัน 150 45,000 

 กิจกรรมค่าย 1 วัน  
ค่าจ้างเหมาบริการอาหารกิจกรรมค่าย
เพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านและการเขียน
นักเรียน 

80x3x1 คนXมื้อxวัน 150 36,000 

 ค่าจัดทำคู่มือการพัฒนาการเรียนการสอน
เพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านและการเขียน 

50x1 คนXเล่ม 150 15,000 

 ค่านิเทศติดตาม 4x2 ครั้งXหน่วย 1,000 8,000 
3 ค่าวัสดุ     
 ค่าวัสดุผลิตสื่อ/อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านและการเขียน 
   120,000 

 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในการดำเนินงาน    10,000 
รวมทั้งสิ้น 277,200 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 ครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียนไม่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมครบร้อยละ 100 ตามกลุ่มเป้าหมาย 
 การบริหารความเสี่ยง 
 ประชุมวางแผน สร้างความตระหนักและทำ MOU ความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันกับโรงเรียนและ
ผู้บริหาร 



 
 

 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 คุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนพื้นที่สูง   
ในถิ่นทุรกันดารสูงขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยในเขตพ้ืนที่สูง  
2. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                     
การแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จึงกำหนดนโยบายและเป้าหมายให้นักเรียน                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง ซึ่งนโยบาย
ดังกล่าวเป็นจุดเน้นที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดำเนินการเสมอมา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมิน    
การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และทำการประเมินนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ในภาคเรียนที่ 2  
 จากผลการประเมินการอ่านออก อ่านรู้เรื่อง และเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4                              
พบว่า กลุ่มนักเรียนที่ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับรั้งท้าย คือมีค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ในระดับต่ำสุด
และมีนักเรียนอยู่ในระดับปรับปรุงมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มนักเรียนที่อยู่กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ ผู้ปกครองมีการศึกษา
ระดับประถมศึกษา/ต่ำกว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรและรับจ้าง ผู้ปกครอง                       มีรายได้ต่อเดือน
ต่ำกว่า 15,000 บาท และนักเรียนที่อยู่ตามรอยตะเข็บชายแดนของประเทศและหรือเป็นจังหวัดที่มีชนเผ่าพ้ืนเมือง
อาศัยอยู่ตามภูเขาสูงที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  
 จังหวัดพะเยามีสถานศึกษาที่อยู่บนพ้ืนที่สูงและมีนักเรียนชนเผ่าอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งจากการเข้าร่วม
ประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 พบว่านักเรียน                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ยังมีนักเรียนบางส่วนยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4                      
ยังอ่านและเขียนไม่คล่อง เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100 สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทั กษะการอ่าน และ                  
การเขียนภาษาไทยในเขตพ้ืนที่สูง ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ครูในโรงเรียนเขตพ้ืนที่สูงให้มีเทคนิค/วิธีสอน และนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน                 
มีทักษะการอ่านออก อ่านรู้เรื่อง และเขียนได้ 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีสอน สื่อ นวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ให้แก่
ครูผู้สอนสาระภาษาไทย โรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูง จำนวน 30 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ครูผู้สอนสาระภาษาไทย โรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูง ที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิค วิธีสอน สื่อ นวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1) จำนวนสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่สูง 
2) จำนวนครูผู้สอนสาระภาษาไทย โรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูง ที่เข้ารับการอบรม 

 
5 โรงเรียน 

30 คน 
 

 



 
 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของครูผู้สอนสาระภาษาไทย โรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูง ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับเทคนิค วิธีสอน สื่อ นวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

 
ร้อยละ 80 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดอบรมสร้างประสบการณ์การสอนอ่าน การเขียน ผ่าน

ประสบการณ์ตรง/สถานการณ์จริงให้ครูภาษาไทยชั้น ป.1-6 
ทุกคน 

เมษายน 2566  

2. สร้างพัฒนาและใช้แบบฝึกการอ่าน การเขียนผ่าน
ประสบการณ์ตรงตามความสามารถของนักเรียน 

พฤษภาคม 2566  

3. พัฒนาห้องเรียนมาตรฐานภาษาไทย มิถุนายน 2566  
4. นิเทศ ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู มิถุนายน-สิงหาคม 

2566 
 

5. ประเมินความสามารถการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้น ป.1 
อ่านคล่อง เขียนคล่อง ชั้น ป. 2-4  อ่าน คิด วิเคราะห์ตาม
แนวการประเมินผล O-Net ให้กับคร ูป.5-6 

สิงหาคม 2566  

6. ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ประสบ
ผลสำเร็จของครูผู้สอนภาษาไทย 

กันยายน 2566  

7. สรุปและรายงานผล กันยายน 2566  
6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
     1) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูง จำนวน 5 โรงเรียน 
     2) ครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 30 คน 
7. พื้นที่เป้าหมาย 
     1) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวน 1 
โรงเรียน 
     2) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน 3 
โรงเรียน 
     3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน จำนวน 1 โรงเรียน 
 8. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
10. งบประมาณ 
 จำนวน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน ) 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
 งบดำเนินงาน     

1. ค่าตอบแทน     
 ค่าตอบแทนวิทยากร  6 x 1 ชม. x คน 1,200 7,200 

 



 
 

 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
2. ค่าใช้สอย     
 ค่าจ้างเหมาบริการอาหาร 3 x 30 มื้อ x คน 150 13,500 
 ค่าจ้างเหมาอาหารว่าง 6 x 30 มื้อ x คน 35 6,300 
 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงผู้เข้าอบรม 3 x 30 เที่ยว x คน 300 27,000 
 ค่าท่ีพักผู้เข้าอบรม 1 x 30 คืน x คน 1,000 30,000 
 ค่าท่ีพักวิทยากร 1 x 1 คืน x คน 1,200 1,200 
 ค่ายานพาหนะวิทยากร 2 x 1 เที่ยว x คน 2,500 5,000 
 ค่าจัดทำโล่ 3 โล ่ 1,500 4,500 
 ค่าจัดทำคู่มือการพัฒนาการอ่าน

เขียน 
50 เล่ม 50 2,500 

 ค่าจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 30 ฉบับ 150 4,500 
 ค่าห้องประชุม 3 วัน 2,500 7,500 
 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการนิเทศ ติดตาม 

ประเมินผล 
ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงในการนิเทศ 

5 x 2 
 
5 

วัน x คน 
 

วัน 

120 
 

800 

1,200 
 

4,000 
3. ค่าวัสดุ     
 - ค่าวัสดุผลิตสื่อ/อุปกรณ์สำหรับ 

การพัฒนาการอ่าน การเขียน 
- ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในการดำเนินงาน 

   9,600 
 

6,000 
รวม 130,000 

หมายเหตุ : ขอใช้งบประมาณในลักษณะขอถัวจ่ายตามจำนวนจริงทุกรายการ 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ความเสี่ยง 
      การเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการพัฒนาของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 
     การบริหารความเสี่ยง 
       ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาให้กับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
      1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 สามารถ  
อ่านคล่องเขียนคล่องทุกคน 
       2) ผลการประเมินด้านการอ่านการเขียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 

 

 



 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่                      
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

1. ชื่อโครงการ  ค่ายคุณธรรมสัมพันธ์สร้างเสริมเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน สังคมมีความเจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว คนส่วนใหญ่              
จึงยึดติดอยู่กับความสำเร็จทางวัตถุกันมากจนขาดความเอาใจใส่ในเรื่องของ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามของ
วัฒนธรรมไทย ปัญหายาเสพติดให้โทษและอาชญากรรมต่างๆ จึงได้เกิดขึ้นเป็นเงาตามตัว โดยเฉพาะปัญหาเยาวชน 
ในในปัจจุบันขาดการยังยั้งในการนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีแนวโน้มในการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาด    
ขาดศีลธรรม ปัญหาเหล่านี้จึงควรได้รับการสนใจและเยียวยาให้กับเยาวชนของชาติ  เป็นปัญหาที่ต้องป้องกันและ
แก้ไขด้วยศีลธรรม หากเยาวชนเหล่านั้นได้รับการเรียนรู้และอบรมสั่งสอนในเรื่องศีลธรรมด้วยความสมบูรณ์แล้ว
พวกเขาก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ คือ “เก่ง ดี มีประโยชน์” การอบรมในเรื่องของศีลธรรมที่มีประสิทธิภาพนั้น
จะต้องอบรมทั้งทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไป รวมถึงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ พร้อมทั้ง
จะต้องอาศัยการปฏิบัติโดยตนเองด้วย เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ซึ่งเป็นสถาบั นอุดมศึกษาทางด้าน
พระพุทธศาสนาของจังหวัดพะเยา จึงได้จัดให้มีโครงการค่ายคุณธรรมสัมพันธ์สร้างเสริมเยาวชนไทยห่างไกล                 
ยาเสพติดขึ้น เพ่ือให้การอบรมนักเรียนและเยาวชนของชาติ ให้ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่วัยเพ่ือจะ
ได้รู้ถึงหลักธรรมคำสอนที่ดีงาม มีความศรัทธาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา และจะได้พัฒนาตนเอง พร้อมทั้งยกระดับ
จิตให้มั่นคงในศีลธรรมมีจิตสำนึกห่างไกลยาเสพติด เพ่ือสังคมท่ีน่าอยู่ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะชีวิต เกิดภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้ง 9 อำเภอ อำเภอละ 50 คน รวมจำนวน 450 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะชีวิต เกิดภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้ง 9 อำเภอ อำเภอละ 50 คน  

 
450 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะชีวิต เกิด
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

 
ร้อยละ 90 

6. วิธีดำเนินการ /ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ติดต่อประสานงานเด็กและเยาวชน และสถานที่จัดอบรม มีนาคม 2566  
2. จัดอบรมนักเรียนและเยาวชนสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เมษายน 2566  



 
 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 เด็กและเยาวชนพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้ง 9 อำเภอ 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพะเยา 
 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาปรัง 
 3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหย่วนวิทยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  
 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2566 
10. งบประมาณ พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 งบประมาณ จำนวน 500,000 บาท  

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
1. ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 2 คน x 600 บาท x 2 ชม. x 2 วัน x 3 ครั้ง 14,400 
2. ค่าสมนาคุณวิทยากร (มิใช่บุคลากรของรัฐ) 2 คน x 1,200 บาท x 2 ชม. x 2 วัน x 3 

ครั้ง 
28,800 

3. ค่าอาหารกลางวัน 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 150 บาท x 210 รูป/คน 
x 4 มื้อ   

126,000 
 

 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาปรัง 150 บาท x  160 รูป/คน x 4 มื้อ   96,000 
 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหย่วนวิทยา 150 บาท x 110 รูป/คน x 4 มื้อ   66,000 

4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 35 บาท x 4 มื้อ x 210 
รูป/คน 

29,400 
 

 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาปรัง 35 บาท x 4 มื้อ x 160 รูป/คน 22,400 
 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหย่วนวิทยา 35 บาท x 4 มื้อ x 110 รูป/คน 15,400 

5. ค่าเบี้ยเลี้ยง 210 บาท x 10 รูป/คน  x 2 วัน x 3 ครั้ง 12,600 
6. ค่าเช่าที่พัก 2 คน x 2 คืน x 750 บาท x 3 ครั้ง 9,000 
7. ค่าพาหนะ และค่าน้ำมัน ค่ารถโดยสาร อำเภอพะเยา อำเภอแม่ใจ และอำเภอ                   

ภูกามยาว 13,400 บาท x 3 คัน 
40,200 

8. ค่าถ่ายเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ดตลอดหลักสูตร 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 70 บาท x 210 รูป/คน 

14,700 
 

 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาปรัง 70 บาท x 160 รูป/คน 11,200 
 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหย่วนวิทยา 70 บาท x  110 รูป/คน 7,700 

9. ค่าดำเนินการจัดสถานที่  6,200 

 

 



 
 

 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :   - 
 การบริหารความเสี่ยง :   - 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต เกิดภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
 2) ปัญหายาเสพติดลดลง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ ชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
2. หลักการและเหตุผล  

 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้ร่วมกัน                      
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนขยายกิจกรรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดลงสู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และได้ร่วมกันพัฒนา “คู่มือการ
ฝึกอบรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด” เพ่ือใช้เป็นแนวทางสำหรับการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด ต้านภัย         
ยาเสพติดในสถานศึกษา โดยเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การเรียนรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์ต้านภัยยาเสพติด 
ทักษะชีวิตการป้องกันยาเสพติด การป้องกันยาเสพติด การชุมนุมรอบกองไฟและการจัดทำโครงการเพ่ือขับเคลื่อน         
การดำเนินงานด้านการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้ขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด    
อย่างต่อเนื่อง  

 ดังนั้นเพ่ือความต่อเนื่อง ยั่งยืน โรงเรียนสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการดำเนินงานในระดับเครือข่ายสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จึงได้
จัดทำโครงการชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

 1) เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารีมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันช่วยเหลือผู้อื่นให้ห่างไกลจาก 
ยาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือ 

 2) เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสนับสนุนการทำงานตามบทบาทของ
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1) ลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัดโรงเรียนละ 16 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
  2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสังกัดโรงเรียนละ 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
  เชิงคุณภาพ 

1) ลูกเสือ เนตรนารีมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันช่วยเหลือผู้อื่นให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
ด้วยกระบวนการลูกเสือ 

2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสนับสนุนการทำงานตามบทบาท 
ของลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1) ลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัด  
2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสังกัด  

 
โรงเรียนละ 16 คน
โรงเรียนละ 2 คน 

 

 

 

 



 
 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1) ร้อยละของลูกเสือ เนตรนารีที่มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันช่วยเหลือผู้อื่น     
ให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือ 
2) ร้อยละของผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสนับสนุน      
การทำงานตามบทบาทของลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  พฤษภาคม – 

มิถุนายน 2566 
 

2. ทบทวนการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
- ทบทวนแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพ
ติดในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 คน 
- ทบทวนจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
- โรงเรียนจัดทำทำหนังสือขอรับสมุดบันทึกความดีประจำตัว
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและแบดจ์ไปยังสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้นสังกัด 

มิถุนายน 2566  

3. สนับสนุนให้ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
- จัดตั้งทีม “สายตรวจในโรงเรียน” 
- จัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2566 

 

7. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 1) ลูกเสือ เนตรนารี  
  2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ 

 มีนาคม - กันยายน พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

10. งบประมาณ 
 จำนวน 472,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) ทั้งนี้ ขอถัวจ่ายตามจริงทุกรายการ รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดทำและเสนอโครงการ - - - - 
กิจกรรมที่ 2 วางแผนการดำเนินงานตาม
โครงการ 

8,700 - - - 

2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  - 7,200 - 
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - 1,500 - 
กิจกรรมที่ 3 ประสานโรงเรียนคัดเลือกตัวแทน
ลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 

- - - - 

กิจกรรมที่ 4 จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด 

445,000 - - - 

     4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  - 280,000 - 
     4.2 ค่าท่ีพัก  - 40,000 - 
     4.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - 75,000 - 
     4.4 วสัดุสำนักงาน  - - 50,000 
กิจกรรมที่ 5 ทบทวนการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 

15,000    

     5.1 ค่าจ้างเหมาจัดทำสมุดบันทึกความดี  - 10,000 - 
     5.2 ค่าจ้างเหมาจัดทำแบดจ์  - 6,000 - 
กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนให้ลูกเสือต้านภัยยาเสพ
ติดขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

- - - - 

กิจกรรมที่ 7 กำกับ ติดตามผลการดำเนิน
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

- - - - 

กิจกรรมที่ 8 สรุป/รายงานผลการดำเนินงานใน
ระบบ Nispa 

3,300 - - - 

วัสดุสำนักงาน  - - 2,300 
รวมงบประมาณ 472,000 - 419,700 52,300 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 

 1) การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น หรือแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน  



 
 

 

 2) ห้ วงระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการกับงบประมาณที่ ได้ รับไม่สัมพันธ์กันอาจทำให้                                
การดำเนินงานบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และผลการดำเนินงานอาจไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค ์

 3) การปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานลูกเสือ เนตรนารี และงานยาเสพติดในสถานศึกษาทำให้กิจกรรม
โครงการตามไม่ต่อเนื่องและขาดความยั่งยืน 

 การบริหารความเสี่ยง 
 1) กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวนักเรียนเป็นสำคัญ 
 2) บูรณาการการดำเนินงานบางกิจกรรมของโครงการรวมกันเพ่ือให้ทันตามห้วงระยะเวลาการดำเนินงานของ

โครงการ 
 3) จัดทำคู่มือการดำเนินงานลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นองค์

ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้สามารถดำเนินงานไป                       
ในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ปัญหายาเสพติดลดลงด้วยกระบวนการลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อ
ลามกอนาจาร เกมออนไลน์ การพนันและการทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยง เบนที่สังคมไม่ยอมรับ ถือเป็น  
กลยุทธ์ ที่สำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน โดยการประสานแผนงานกับ        
ทุกภาคส่วนและระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานในการจัดทำองค์ความรู้และประสานงานเป็นกลไกขับเคลื่อนงาน                     
ในสถานศึกษา ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบาย ที่มุ่งสร้างพลเมืองดี    
ที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทำให้การศึกษานำการแก้ปัญหาสำคัญของสังคม รวมทั้ง
ปัญหาการคอร์รับชัน  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และ                      
สร้างจิตสำนึกในการห่างไกลจากยาเสพติด  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประจำปี 2566 ขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด สามารถ
ดำเนินการตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ และ 
เป็นสถานศึกษาต้นแบบดีเด่นได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทั้งในและนอกสถานศึกษา 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
        โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ 18 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทั้งในและนอกสถานศึกษาลดลง 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ  

 
18 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทั้งในและนอกสถานศึกษาลดลง 

 
ร้อยละ 80 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. แจ้งนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในที่ประชุมผู้บริหาร

ประจำเดือน 
พฤศจิกายน 2565  

2. คัดกรองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 พฤศจิกายน 2565  
3. แจ้งโรงเรียนในสังกัดประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน พฤษภาคม 2566  
4. คัดกรองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 มิถุนายน 2566  



 
 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
5. ปรับปรุงข้อมูล 

5.1 ข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 
5.2 ข้อมูลในระบบกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
5.3 ข้อมูลสารสนเทศประกอบการปฏิบัติงาน 

มิถุนายน 2566  

6. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ 
6.2 ประกาศรับสมัครโรงเรียนที่มีความพร้อม ส่งผลงานเข้ารับ  
การคัดเลือก 
6.3 ประเมินผลงานเอกสาร 
6.4 จัดงานแสดงผลงานของโรงเรียน เพ่ือการประเมินเชิงประจักษ์ 
6.5 คณะกรรมการดำเนินการตัดสิน 
6.6 ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล 
6.7 รายงานผลการคัดเลือกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับ   
การพิจารณาในลำดับต่อไป 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2566 

 

7. ประชุม/ประสานสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธันวาคม 2565 – 
สิงหาคม 2566 

 

8. สรุปผลการดำเนินการ สิงหาคม  2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในสังกัด 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤศจิกายน  2565 - สิงหาคม 2566 
10. งบประมาณ 
 จำนวน  100,000 บาท รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  แจ้งนโยบายแก่สถานศึกษาใน
สังกัด 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2 คัดกรองนักเรียน ประจำภาคเรียน
ที่ 2/2565 

- - - - 

กิจกรรมที่ 3 แจ้งโรงเรียนในสังกัดประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- - - - 

กิจกรรมที่ 4 คัดกรองนักเรียน ประจำภาคเรียน
ที่ 1/2565 

- - - - 



 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 5 ปรับปรุงข้อมูล 32,700    
5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  - 15,600 - 
5.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  3,600 - - 
5.3 ค่าพาหนะ  - 500 - 
5.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - 6,500 - 
5.4 วัสดุสำนักงาน  - - 6,500 
กิจกรรมที่ 6 ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน 
ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

41,300    

6.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  - 16,800 - 
6.2 ค่าพาหนะ  - 3,500 - 
6.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   - 7,000 - 
6.4 วัสดุสำนักงาน  - - 14,000 
กิจกรรมที่ 7 ประชุม/ประสาแผนกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

24,480    

6.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  - 2,880 - 
6.2 ค่าพาหนะ  - 21,600 - 
กิจกรรมที่ 8 สรุปผลการดำเนินการ     
ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารรายงาน 1,520 - 1,520 - 
รวมงบประมาณ 100,000 3,600 75,900 20,500 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยง 

1) การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น หรือแนวทางการดำเนินงาน 
ด้านยาเสพติดและอบายมุขของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

2) ห้วยระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการกับงบประมาณที่ได้รับไม่สัมพันธ์กันอาจทำให้      
การดำเนินงานบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และผลการดำเนินงานอาจไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
 3) การปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษาทำให้กิจกรรมโครงการตามไม่ต่อเนื่องและ
ขาดความยั่งยืน  
 การบริหารความเสี่ยง 
 1) กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวนักเรียนเป็นสำคัญ 
 2) บูรณาการการดำเนินงานบางกิจกรรมของโครงการรวมกันเพื่อให้ทันตามห้วงระยะเวลา           
การดำเนินงานของโครงการ 
  3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา เพ่ือเป็นองค์ความรู้และ 
แนวทางการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากรทางการแนะแนวในสังกัด ให้สามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ ปลูกฝังคุณธรรมนำใจ ให้ห่างไกลยาเสพติด 
2. หลักการและเหตุผล   
 ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้แพร่ระบาดและกำลัง
ทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นผลให้เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและ เสพยาเสพติด
เพ่ิมมากขึ้นซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตอันจะ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และปัญหายาเสพติดได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรม
ต่างๆในสังคม เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย ซึ่งทำให้มี
ผลกระทบต่อสังคมโดยรวม  ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักยุทธศาสตร์ 5 รั้ว
ป้องกัน คือ รั้วชายแดน , รั้วชุมชน , รั้วสังคม , รั้วครอบครัว และรั้วโรงเรียน ซึ่งจากทั้ง 5 รั้วป้องกันนี้ จะเห็นได้ว่า 
รั้วเยาวชน และรั้วโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรากฐานและ        
เป็นทรัพยากรทีส่ำคัญในการพัฒนาประเทศ 
 ดังนั้น  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าทุกภาคส่วน
ของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกัน เพ่ือจะทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง
และให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาสีขาวที่ ปลอดสารเสพติด ต ามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ                        
จึงได้ร่วมมือกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดพะเยาจัดโครงการนี้ขึ้น 
3.วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงมีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
4. เป้าหมายของโครงการ   
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง จำนวน  100 คน 
 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงมีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
จำนวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมโครงการ   

 
100 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับพิษภัย
ของยาเสพติดและมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

 
ร้อยละ 100 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ทำโครงการหารายได้

ระหว่างเรียน   
กรกฎาคม 2566  

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจปัญหายาเสพติด 
นันทนาการ กีฬา 

กรกฎาคม 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
 นักเรียน  นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
 



 
 

 

8. พื้นที่เป้าหมาย  
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  
 พฤษภาคม - สิงหาคม 2566 
10. งบประมาณ   
 งบประมาณรวม 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 1.) สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียน  โครงการละ                       
5,000 บาท จำนวนนักเรียน 10 คนๆ ละ 500 บาท/1โครงการ  จำนวน 6 โครงการ 
 2.) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจปัญหายาเสพติด นนัทนาการ กีฬา จำนวน  70,000  บาท 
 - ค่าวัสดุจัดกิจกรรม       50,000  บาท 
 - ค่าอาหารว่าง จำนวน  100 คน คนละ 100 บาท x 2 มื้อ  20,000  บาท 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 1.) สถานที่ไม่มีความพร้อมและไม่เอ้ือต่อการจัดโครงการ 
 2.) การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการอาจจะไม่ทั่วถึง 
 การบริหารความเสี่ยง  
 1.) จัดหาเทคนิคและกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2.) จัดในสถานที่ท่ีมีความพร้อม  
12. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียน นักศึกษามีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ปัญหายาเสพติดลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ ค่ายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับนักศึกษา กศน. 
อำเภอภูซาง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  และพระราชบัญญัติลูกเสือ  
สอดคล้องกับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 82/2552   ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552 เรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์ และกลไก         
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  และตามนโยบายรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดการดำเนินงาน
สถานศึกษา 3 ดี เพ่ือให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 ด้าน  คือ   ด้านประชาธิปไตย (Democracy)  ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (Decency)  และ ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free) มาเป็นแนวทางให้สถานศึกษาดำเนินการนั้นรัฐบาล         
มีนโยบายด้านการศึกษาเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย  โดยคำนึงถึงความเสมอภาค 
ความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม โดยสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณค่าตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการจัดการศึกษาชุมชนเพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต โดยสนับสนุน       
ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพ       
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการดำเนินการดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน กศน.จึงกำหนด
กรอบการจัดกิจกรรม ตามนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม     
จากการเรียนปกติให้กับนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา มีความเสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่น  
             ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูซาง  ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ
ผู้เรียนในสถานศึกษา อันที่จะทำให้ได้รับความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ที่จะมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักการหลีกเลี่ยง
ห่างไกลยาเสพติด โดยใช้กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญ ในการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม และการอยู่
ร่วมกันในสังคมตามระบอบประชาธิปไตยได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น   
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจพิษภัยของยาเสพติด เกิดภูมิคุ้มกันยาเสพติด ผ่านกระบวนการลูกเสือ 
4. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
  นักศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูซาง  

ได้รับการพัฒนา จำนวน 80 คน   
 เชิงคุณภาพ 

       นักศึกษามีความรู้ เข้าใจพิษภัยของยาเสพติด เกิดภูมิคุ้มกันยาเสพติด ผ่านกระบวนการลูกเสือ 
5. ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 

       นักศึกษาท่ีเข้าร่วมรับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ร่วมกิจกรรมครบตามหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
จำนวนนักศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา     
ตามอัธยาศัย อำเภอภูซาง ที่เข้าร่วมโครงการ 

 
80 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้ เข้าใจพิษภัยของยาเสพติด เกิดภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
ผ่านกระบวนการลูกเสือ 

 
ร้อยละ 100 



 
 

 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ขั้นวางแผน (Plan) 

1.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1.2 เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ธันวาคม 2565  

2. ขั้นปฏิบัติ (Do) 
ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้ผู้ที่ร่วมโครงการได้รับทราบและจัด
กิจกรรม 
1.) ประวัติลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญกับการบริการ 
2.) วินัยลูกเสือ และความเป็นระเบียบเรียบรู้ (ระเบียบแถว,
บุคคลมือเปล่า,ท่าประกอบอาวุธ) 
3.) วิชาชาวค่าย (4 ฐาน)  
4.) ลูกเสือวิสามัญ ห่างไกลยาเสพติด และมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
5.) วิชาการบุกเบิก (เงื่อน) ทดสอบ 
6.) วิชาการเดินทางไกล 
7.) ชุมนุมรอบกองไฟ 

มกราคม 2566  

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
- การวัดผล /ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- ประเมินโครงการ 

มกราคม 2566  

4. สรุปและรายงานผลโครงการ มกราคม 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 นักศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูซาง  
8. พื้นที่ดำเนินการ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 
10. งบประมาณ   
      งบประมาณ 69,300 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   รายละเอียดดังนี้ 
       1) ค่าอาหาร  80 คน  x 6 มื้อ  x 70 บาท  เป็นเงิน  33,600 บาท 
       2) ค่าอาหารว่าง 80 คน x 5 มื้อ  x 25 บาท  เป็นเงิน  10,000 บาท 
       3) ค่าที่พักผู้เข้าร่วมอบรม                                              เป็นเงิน  2,000  บาท 
       4) ค่าเช่าเต็นท์นอน 15 หลังๆละ 300 บาท                          เป็นเงิน  4,500 บาท 
       5) ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่                 เป็นเงิน  2,000  บาท 
       6) ค่าตอบแทนคณะวิทยากรลูกเสือ 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท   เป็นเงิน  7,200  บาท 
       7) ค่าวิทยากรบุคคลภายนอก 6 ชั่วโมงๆ ละ 200 บาท          เป็นเงิน 1,200   บาท 
       8) ค่าวัสดุ                                                                เป็นเงิน  8,800  บาท 
                                                                      รวมทั้งสิ้น  69,300  บาท                  



 
 

 

 หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง    
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :   

- 
 การบริหารความเสี่ยง :  

- 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
               ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักศึกษามีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ปัญหายาเสพติดลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ การรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ : ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจาก                    
ไซเบอร์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การสิ้นสุดของยุคสงครามเย็นเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงโลก
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้ภัยคุกคามในรูปแบบเดิม (Traditional threats) หรือภัยคุกคามตามแบบ 
(Conventional threats) ที่กระทำโดยรัฐต่อรัฐ ต่ออำนาจอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของรัฐ ซึ่งเป็นภัย
คุกคามทางทหาร (Military threats) นั้นได้ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ภัยคุกคามในรูปแบบอ่ืนที่มิใช่
คุกคามทางทหาร (Non-Traditional threats) กลับมาสร้างปรากฏขึ้นให้เห็นโดยทั่วไปและมีแนวโน้มที่จะทวี    
ความรุนแรงขยายวงกว้างไปทั่วโลก 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ 
โดยเฉพาะภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ได้แก่ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ แนวโน้ม   
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่จะเป็นภัยที่มีความซับซ้อน หลากหลายมิติร่วมกัน และจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างของสังคมไทยโดยตรง หากเราสามารถหาแนวทางป้องกัน หรือสร้างความรู้ ความเข้าใจ       
ในการเตรียมการป้องกันภัยคุกคามดังกล่าวก็จะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ได้เล็งเห็น
ความสำคัญของปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จึงจัดทำโครงการ “การรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ : ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์” ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่                      
(ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์) และแนวทางป้องกันแก้ไข 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ (ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจาก   
โรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์) และแนวทางป้องกัน แก่สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน                    
480 แห่ง 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่                      
(ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์) และแนวทางป้องกัน 
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
จำนวนสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา 

 
480 แห่ง 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ (ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์) และแนวทาง
ป้องกันแก้ไข 

 
ร้อยละ 80 

 

 



 
 

 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ตุลาคม 2565  
2. จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ ข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารเผยแพร่ ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565  
3. จัดประชุมคณะทำงาน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2565  
4. จัดทำเอกสารเผยแพร่/จัดส่งเอกสารให้หน่วยงาน ธันวาคม 2565 – กันยายน 

2566 
 

5. ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ กันยายน 2566  
6. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กันยายน 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา       
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 สถานศึกษาในจังหวัดพะเยาทุกสังกัด 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) 
 ธันวาคม 2565 - กันยายน 2566 
10. งบประมาณพร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
จำนวน  15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จำนวน 
เงิน 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน      
1. ค่าใช้สอย     
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20×1×3 คน×มื้อ×หน่วย 30 1,800 
 - ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ 3,130 ฉบับ 1 3,130 
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20×3 คน×หน่วย 200 1,200 
2. ค่าวัสดุ     
 - ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสาร   1,000 1,000 

รวมกิจกรรมที่ 1   7,130 
กิจกรรมที่ 2 ติดตามโครงการ     
1. ค่าใช้สอย     
 - ค่าจัดทำเอกสารติดตามโครงการ 3,130 ฉบับ 1 3,130 
2. ค่าวัสดุ     
 - ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสารติดตาม

โครงการ 
  1,000 1,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 4,130 
 

 



 
 

 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จำนวน 
เงิน 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 3 ประเมินความพึงพอใจและรายงาน
สรุปผลโครงการ 

    

1. ค่าใช้สอย     
 - ค่าจัดทำเอกสารประเมินความพึงพอใจ 500 ฉบับ 1 500 
 - ค่าจัดทำรายงานสรุปผลโครงการ 20 เล่ม 100 2,000 
2. ค่าวัสดุ     
 - ค่าวัสดุในจัดทำเอกสารประเมิน 

ความพึงพอใจและรายงานสรุปผลโครงการ 
  1,240 1,240 

รวมกิจกรรมที่ 3 3,740 
รวมทั้งสิ้น 15,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 หน่วยงานที่รับเอกสารอาจไม่นำไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
ของตน 
 การบริหารความเสี่ยง 
 ประชุม หารือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายให้
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้นักเรียน นักศึกษา 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ (ภัยพิบัติ      
จากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

1. ชื่อโครงการ เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกท่ีสำคัญยิ่งในการนำประเทศเข้าสู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 และ
เป็นประเด็นหลักที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การเตรียมความพร้อมกำลังคน  
ทั้งด้านความรู้ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นให้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มี
พลวัต และการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดน จึงเป็นความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนที่ประเทศต้องเร่งดำเนินการ    
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย การผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคการศึกษายังคงเป็นไปตาม
ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละสถาบันการศึกษา ประกอบกับค่านิยมของผู้เรียนที่ยังคงมุ่งเรียนสายสามัญ
มากกว่าสายอาชีพ และให้ความสำคัญกับปริญญาบัตรมากกว่าความรู้และสมรรถนะในการทำงานหลังสำเร็จ
การศึกษา ส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง และพัฒนาผลิตภาพของงานเพ่ือการพัฒนาประเทศได้
สภาวการณ์นี้ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงาน การทำงานในระดับต่ำกว่าวุฒิการศึกษา และการขาดแคลนกำลังคน
ระดับกลางที่เป็นความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงการไม่สามารถ
สร้างนวัตกรรมหรือมูลค่าเพ่ิมในผลผลิตของงานได้ 
 ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมกันกำหนดกรอบทิศทาง
และเป้ าหมายการผลิตและพัฒ นากำลั งคนที่ ชั ด เจนในสาขาต่ าง ๆ  เพ่ื อการผลิตกำลั งคนที่ ตรงกับ                       
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ เพ่ือสร้างกำลังคนให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รองรับพลวัตของโลกและการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงได้        
จัดโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 1)  เพ่ือให้ผู้เรียนผู้ปกครอง มีความเข้าใจและทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนสายอาชีพ 
 2)  เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสายสามัญศึกษา 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) จัดทำข้อมูลด้านการศึกษาสายอาชีพเกี่ยวข้อง  จำนวน 1 ครั้ง   
 2) พัฒนาครูแนะแนวประจำโรงเรียนด้านเฉพาะด้านอาชีพ โรงเรียนละ 1 คน  
 3) จัดมหกรรมเปิดโลกอาชีพ จำนวน 1 ครั้ง  
 4) จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถานประกอบการกับหน่วยงานทางการศึกษา  
 เพ่ือรับผู้เรียนเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ  จำนวน 1 ครั้ง     
 5.) จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน  
         เชิงคุณภาพ 
 1)  ผู้เรียนผู้ปกครอง มีความเข้าใจและทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนสายอาชีพ 
 2)  สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อผู้เรียนสายสามัญศึกษาสูงขึ้น 
 



 
 

 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ  

 
1,000 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้เรียนสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 

 
ร้อยละ 5 

6. วิธีดาเนินการ /ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดทำข้อมูลด้านการศึกษาสายอาชีพเกี่ยวข้อง มกราคม 2566  
2. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

เกี่ยวกับการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อผู้เรียน 
สายสามัญศึกษาให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด  
หน่วยงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง และผู้ปกครอง โดยใช้กลไก
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด 

มกราคม 2566  

3. จัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า 

กุมภาพันธ์ 2566  

4. พัฒนาครูแนะแนวประจำโรงเรียนด้านเฉพาะด้านอาชีพ มีนาคม 2566  
5. จัดมหกรรมเปิดโลกอาชีพ มีนาคม 2566  
6. ประชุมร่วมจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง 

สถานประกอบการกับหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อรับผู้เรียน
เข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ 

มีนาคม 2566  

7. ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ฝึกประสบการณ์
อาชีพ 

ตุลาคม 2566  

8. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตร 
ของอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

ตุลาคม 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 1)  ผู้เรียนช่วงชั้น 2-4 
 2)  ผู้ปกครอง   
 3)  สถานศึกษา  
 4)  หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 5)  สถานประกอบการ 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  
 มกราคม – ตุลาคม  2566 
10. งบประมาณ พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 งบประมาณรวม  2,297,500  บาท 



 
 

 

 1.) จัดประชุมคณะทำงานเพ่ือเตรียมข้อมูลสำหรับการดำเนินงานและวางแผนดำเนินโครงการ 
จำนวน 30 คน 1 วัน  
     - อาหารว่างและเครื่องดื่ม30 คน x35 บาท x2 มื้อ   รวม  2,100 บาท 
      - อาหารกลางวัน 30คนx150 บาท x1มื้อ รวม  4,500 บาท 
 2.) จัดประชุมเพ่ือทำข้อมูลด้านการศึกษาสายอาชีพเกี่ยวข้องเพื่อการวางแผน   
  - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน x 35 บาท x 6 มื้อ  รวม 12,600 บาท 
  - อาหารกลางวัน 60 คน x 150 บาท x 3 มื้อ  รวม 27,000 บาท 
 3.) จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   
  - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ รวม 7,000 บาท 
  - อาหารกลางวัน 100 คน x 150 บาท x 1 มื้อ     รวม 15,000 บาท 
 4.) จัดทำแผนการรับนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   
      - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน x 35 บาท x 6 มื้อ รวม 12,600 บาท 
  - อาหารกลางวัน 60 คน x 150 บาท x 3 มื้อ   รวม 27,000 บาท 
 5.) พัฒนาครูแนะแนวประจำโรงเรียนด้านเฉพาะด้านอาชีพ   
      - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 3 รุ่น   รวม  21,000 บาท 
  - อาหารกลางวัน 100 คน x 150 บาท x 1 มื้อ x 3 รุ่น      รวม  45,000 บาท 
 6.) จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU)    
      - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ  รวม 2,100 บาท 
      - อาหารกลางวัน 30 คน x 150 บาท x 1 มื้อ   รวม 4,500 บาท 
 7.) ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ฝึกประสบการณ์อาชีพ 
  - อาหารว่างและเครื่องดื่ม100คนx35บาทx2มื้อ รวม  7,000 บาท 
 8.) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตรของอาชีวศึกษา 
ให้สอดคล้องกับตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ รวม 1,400 บาท 
  - อาหารกลางวัน 20 คน x 150 บาท x 1 มื้อ   รวม 3,000 บาท 
 9.) การนิเทศติดติดตามผลการดำเนินโครงการทุก 6 เดือน 3 ครั้ง   
     - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 50,000บาท 3 ครั้ง รวม 150,000 บาท 
  - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 15 คน x 240 บาท x 3 วัน  รวม 32,400 บาท 
 10.) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการดำเนินโครงการและรายงาน  
       - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 35 บาท x 2มื้อ   รวม 1,400 บาท 
  - อาหารกลางวัน 20 คน x 150 บาท x 1มื้อ รวม  3,000 บาท 
 11.) จัดประชุมปรับปรุงการดำเนินโครงการเพ่ือดำเนินการในปีต่อไป  
        - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ รวม 1,400 บาท 
        - อาหารกลางวัน 20 คน x 150 บาท x 1มื้อ รวม 3,000บาท 
 12.) จัดงานมหกรรมเปิดโลกอาชีพ ตามบริบทของแต่ละจังหวัด (จำนวน 1,000 คน 1 วัน) 
(แนวทางการดำเนินงาน : เชิญผู้เกี่ยวผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครอง สถานศึกษา สถานประกอบการ 
เพ่ือแสดงอาชีพต่างๆ และหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เสวนาผู้ที่ประสบความสำเร็จ 
ที่จบการศึกษาสายอาชีพ  แสดงนวตกรรมด้านอาชีพและวิชาการทางด้านอาชีพของอาชีวศึกษาและสถาน
ประกอบการ  สถานประกอบการรับสมัครงาน) 
        - ประชุมวางแผนดำเนินงาน/ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  22,000 บาท 
(ค่าอาหารกลางวัน 50  คนx 150 บาท x 2วัน รวม 15,000  บาท) (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 35 บาท 
x 4 มื้อ = 7,000  บาท) 



 
 

 

  - ค่าจ้างตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม  800,000  บาท 
  - ค่าเช่าเก้าอ้ี 2,000 ตัวๆ ละ 5 บาท รวม  10,000  บาท 
  - ค่าเช่าเต็นท์ 50 เต็นท์ๆ ละ 700 บาท รวม  35,000  บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน 1,000 คนๆ ละ 150 บาท รวม  150,000  บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000  คนๆ ละ 70 บาท รวม  70,000  บาท 
  - ค่าจ้างจัดทำแผ่นพับการจัดงาน 2,000 แผ่นๆ ละ 30 บาท รวม 60,000  บาท 
  - ค่าจ้างทำไวนิลป้ายงาน จำนวน 10 ป้ายๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน  15,000  บาท 
  - ค่าพาหนะ จ้างเหมา 50 คันๆ ละ 2,250 บาท  รวม  112,500  บาท 
  - ค่าวัสดุจัดกิจกรรม 50 เต็นท์ๆ ละ 10,000 บาท รวม  500,000  บาท 
  - ค่าวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม รวม  40,000  บาท 
    รวม   1,814,500 บาท 
 13.) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการประชุมและจัดทำเล่มเอกสารรายงาน 100,000 บาท 
    รวมทั้งสิ้น  2,297,500  บาท 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :  
 การประสานงานยากลำบาก 
 การบริหารความเสี่ยง :  
 ประสานงานโดยใช้กลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง 
 2) ลดการว่างงาน การทำงานในระดับต่ำกว่าวุฒิการศึกษา และการขาดแคลนกำลังคนระดับกลาง    
ที่เป็นความต้องการของตลาดงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
1. ช่ือโครงการ การเขียนแผนธุรกิจ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การเขียนแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะ   
ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา                       
มีความรู้  มีทักษะ  ในการเขียนแผนธุรกิจ และมีแนวความคิดในการที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ     
ในอนาคตต่อไป 
  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำเล็งเห็นความสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่สำคัญจำเป็น
และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริม                
การผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ 
4. เป้าหมายของโครงการ 
  เชิงปริมาณ 
 จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของแผนธุรกิจ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนแผนธุรกิจนักเรียน นักศึกษา  จำนวน 70 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ 
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
จำนวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ 

 
70  คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผน
ธุรกิจ 

 
ร้อยละ 80   

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมเตรียมงานและมอบหมายตามภาระหน้าที่ ธ.ค. 2565  
2. โครงการเขียนแผนธุรกิจ 

  - จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของแผนธุรกิจ 
  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ 

ม.ค. 2566  

3. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ม.ค. 2566  

7.กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 นักเรียน นักศึกษา ในเขตพ้ืนที่อำเภอเชียงคำ  และอำเภอภูซาง   จำนวน  70  คน   
8. พื้นที่ดำเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่อำเภอเชียงคำ  และอำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา   



 
 

 

9. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 
10. งบประมาณ  
 งบประมาณ จำนวน 23,350  บาท (สองหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
 1.) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 70 คน มื้อละ 40x2 มื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,600  บาท 
 2.) ค่าอาหารว่าง จำนวน 70 คน มื้อละ 25x4 มื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น  7,000  บาท 
 3.) ค่าตอบแทนวิทยากร  8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  9,600  บาท 
 4.) ค่าวัสดุจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 70 เล่ม เป็นจำนวน     1,750  บาท 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
          ความเสี่ยง 
       ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ 
         การบริหารความเสี่ยง 
   วางแผนร่วมกันเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการ 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
            วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจสามารถเขียน
แผนธุรกิจได้และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ ยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล   
 ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียน นักศึกษาให้พร้อมกับชีวิต                      
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและ                       
แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะที่ เกิดกับตัวผู้ เรียน เพ่ือใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมแห่ งความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์                            
มีการเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุน ทำให้ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคนที่มีศักยภาพในหลายด้านรวมทั้ง
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จึงต้องปรับ
ให้มีความเป็นสากลมากขึ้นและผลจากการเปิดประชาคมอาเซียน ทำให้การจัดการอาชีวศึกษามีบทบาทสำคัญมาก
ยิ่งขึ้น สถานศึกษาอาชีวศึกษาจึงควรสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ทั้งด้าน     
การบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรการเรียน สื่อการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น และ
ด้วยสภาพปัญหาปัจจุบันกระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ
ตามเจตนารมณ์ของแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาที่จะต้องมีคุณภาพทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ  
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือในการทำงานและชีวิตจริง โดยต้องเร่งหาวิธีการที่จะให้การจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนมากที่สุด ตลอดจนมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล การจัดการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
จึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานให้เทียบเท่าสากล โดยใช้ต้นแบบจากประเทศที่ได้รับการยอมรับด้านการจัดการอาชีพอาชีวศึกษามาเป็น
แนวทางพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของไทย ด้วยเหตุข้างต้นวิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่ วไป           
ประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษได้ และมีโอกาสก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน 
3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษสู่งานอาชีพ 
4. เป้าหมายของโครงการ   
 เชิงปริมาณ 
 จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษสู่งานอาชีพให้แก่ 
  1) นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จำนวน  25  คน 
  2) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน  475  คน 
 3) ประชาชนทั่วไปในจังหวัดพะเยา จำนวน 100 คน  
 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ และมีความรู้ 
เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษสู่งานอาชีพ 
 
 
 
 



 
 

 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ  

 
800 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ และมี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษสู่งานอาชีพ 

 
ร้อยละ 80 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมคณะทำงานวางแผนการอบรม มกราคม 2566  
2. จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษพร้อมสู่งานอาชีพ กุมภาพันธ์ 2566  
3. สรุปและรายงานผล กุมภาพันธ์ 2566  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ

ผู้เรียนและประชาชน 
มกราคม 2566  

2. ประเมินผลและสรุปรายงานผลโครงการต่อ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา และประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ 

กุมภาพันธ์ 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
 นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประชาชนทั่วไป
ในจังหวัดพะเยา  
8. พื้นที่เป้าหมาย  
 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  
 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 
10. งบประมาณ  รวม 299,100บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
 จำนวน 107,300  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1. ค่าตอบแทน     
 -  ค่าตอบแทนวิทยากร 1 x 8 คน x ชม. 600 4,800 

2. ค่าใช้สอย     
 -  ค่าจ้างเหมาบริการอาหาร 1 x 500 มื้อ x คน 150 75,000 
 -  ค่าจ้างเหมาบริการอาหารว่างและ 1 x 500 มือ x คน 35 17,500 



 
 

 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
เครื่องดื่ม 

3. ค่าวัสดุ     
 -  ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุเบ็ดเตล็ด

ในการดำเนินงาน 
   10,000 

รวม 107,300 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
 งบประมาณ จำนวน 191,800 บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน มื้อละ 180 x 2 มื้อ  36,000  
2. ค่าอาหารเย็น จำนวน 100 คน มื้อละ 180 X 1 มื้อ 18,000  
3. ค่าอาหารว่าง จำนวน 100 คน มื้อละ 50 บาท X 4 มื้อ 20,000  
4. ค่าตอบแทนวิทยากร 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 (12X 600 X 4) 28,800  
5. ค่าวัสดุจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 100 เล่ม  10,000  
6. ค่าเช่าที่พัก จำนวน 55 ห้อง ห้องละ 800 บาท 44,000  
7. ค่าพาหนะในการเดินทาง  35,000  
 รวม 191,800  

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 1. สถานที่ไม่มีความพร้อมและไม่เอ้ือต่อการจัดโครงการ 
 2. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการอาจจะไม่ทราบ 
 การบริหารความเสี่ยง  
 1. จัดหาเทคนิคและกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2. จัดในสถานที่ท่ีมีความพร้อม เช่น โรงแรม 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสถานประกอบการ 
2. หลักการและเหตุผล 
            ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มุ่ งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ                         
การอาชีวศึกษา ให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยมีนโยบายให้การจัดการอาชีวศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียน                       
มีทักษะ ฝีมือ ความเชี่ยวชาญ และพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา ดังนั้นหลักสูตรจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน และคุณภาพของการจัดการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำนึงถึงความยืดหยุ่น หลากหลาย ตอบสนองและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการ ชุมชน และสภาพท้องถิ่น ตลอดจนเอ้ืออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น เพ่ือให้หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงสอดคล้องกับ                     
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสถานประกอบการ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปมีคุณภาพ      
ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสถานประกอบการขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ 
             เพ่ือให้ได้หลักสูตรสมรรถนะรายวิชาสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป            
และมีความยืดหยุ่นหลากหลาย เอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. เป้าหมายของโครงการ 
      เชิงปริมาณ     
 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)      
 เชิงคุณภาพ 
 หลักสูตรสมรรถนะรายวิชาสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และ 
มีความยืดหยุ่นหลากหลาย เอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
พัฒนาหลักสูตร 

 
3 ระดับ 

เชิงคุณภาพ 
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ให้มีความยืดหยุ่น หลากหลายเอ้ืออำนวย 
ต่อการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ตอบสนอง 
ความต้องการของผู้เรียน สถานประกอบการท้องถิ่น 

 
5 

 
 
 
 
 



 
 

 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
 

มีนาคม-เมษายน 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
   ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าของสถานประกอบการ  
8. พื้นที่เป้าหมาย 
                 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  
                 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2566 
10. งบประมาณ  
 งบประมาณ รวม 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

หมวดรายจ่าย 
ประเภทงบประมาณ/จำนวนเงิน 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน บำรุงการศึกษา อ่ืนๆ 
ค่าตอบแทน     
ค่าใช้สอย    12,480 
ค่าวัสดุ    7,520 

รวม    20,000 

  11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
              ความเสี่ยง  
 สถานประกอบการยังไม่ค่อยเข้าใจและให้ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
              การบริหารความเสี่ยง  
 วิทยาลัยฯเชิญสถานประกอบการร่วมประชุมทำความเข้าใจในหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงานและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR)                      
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
2. หลักการและเหตุผล 
     ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการศึกษาของชาติในทุกระดับ จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัด
ให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเข้าถึง
องค์ความรู้  และก้าวทันโลก พัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะ
และความสามารถ   ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลที่มุ่งพัฒนาคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
มีแนวทางปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล 
CEFR (Common European - Framework of Reference for Languages)  ซึ่งเน้นภาษาเพ่ือการสื่อสาร CLT 
(Communicative Language - Teaching) อีกทั้ง จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2        
ในระยะที่ผ่านมา พบว่า วิชาภาษาอังกฤษ มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่ามาตรฐานระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  
สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในจุดเน้นข้อที่ 5  การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนเพ่ือการสื่อสารตามกรอบ CEFR  อีกด้วย 
 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญเร่งด่วนที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
อีกท้ังส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR)   
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
3. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-net) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดให้สูงขึ้น 
4. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยโปรแกรม
บทเรียนมัลติมิเดีย แบบออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐานสากล (CEFR) จำนวน 2,407  คน 

 เชิงคุณภาพ 
  1) ร้อยละ 90 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วม
โครงการมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สูงขึ้น 
  2) ร้อยละ 90 ผลการทดสอบวัดระดับทักษะภาษา อังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
2,407  คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วม
โครงการมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) สูงขึ้นเปรียบเทียบจากปีที่
ผ่านมา 

 
ร้อยละ 80 

6. วิธีดำเนินการ/ ขั้นตอนดำเนินงาน/ กิจกรรมการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. - ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการ

ดำเนินงาน ให้แก่คณะกรรมการดำเนินงาน และ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัด   
- รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
- จัดสรรงบประมาณ ดำเนินงานด้านเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

กรกฎาคม 2566  

2. - โรงเรียนดำเนินการสมัครเข้าใช้งานระบบ 
- โรงเรียนตรวจสอบสิทธิและความถูกต้องของ
นักเรียนที่สมัครเข้าใช้งานในระบบ 
3) นักเรียนเข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนด 

สิงหาคม 2566- 
กุมภาพันธ์ 2566 

 

3. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบการเรียนออนไลน์        
ตามกรอบมาตรฐานสากล (CEFR)  

ระยะที ่1  ตุลาคม 2565 
(สิ้นภาคเรียนที่ 1/ 2566) 
ระยะที ่2  กุมภาพันธ์ 2566 
(ก่อนการสอบ O-net) 

 
 

4. สรุปผล รายงาน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566  

7.  กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
8.  พื้นที่เป้าหมาย   
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2  จำนวน 121  โรงเรียน 
9. ระยะเวลาดำเนินการ    
 พฤษภาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 
 



 
 

 

10. งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. - ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการ

ดำเนินงาน คณะกรรมการและครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ  
- ค่าอาหารและอาหารว่าง 
(121 คนๆละ155=18,600) 

 
 

18,755 
 

 
 

18,755 

2. จัดสรรบัญชีผู้ใช้งานให้สถานศึกษา นักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สมัครใช้งาน และศึกษาบทเรียน ฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษตามกรอบการประเมิน CEFR               
ตามระยะเวลา (2,407 คนๆ ละ 250 บาท) 

- 
 

601,750 - 
 

601,750 

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
(กลุ่มโรงเรียนละ 3,000 บาท จำนวน 8 ศูนย์ฯ) 

- 24,000 - 24,000 

4. - สรุปผล รายงาน 
- จัดทำรูปเล่ม (10 เล่มๆละ100=1,000) 
  เกียรติบัตร (121 แผ่นๆละ20=2,420) 

 3,420  3,420 

 รวม - 647,900  647,900 

11. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่สมัคร   
เข้าร่วมโครงการ 

- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

2. ร้อยละผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-net) วิชาภาษาอังกฤษใน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ มีระดับที่
สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

- การทดสอบ O-net 
 

- แบบทดสอบ O-net 

3. ร้อยละผลการทดสอบวัดระดับทักษะภาษา 
อังกฤษตามกรอบ CEFR  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดที่เข้า
ร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- ทดสอบ - แบบทดสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 



 
 

 

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 ผู้เรียน และโรงเรียนจะต้องมีความพร้อมในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต                    
ทั้งด้านอุปกรณ์ ทักษะการใช้งาน 
 การบริหารความเสี่ยง 
 เตรียมความพร้อมโรงเรียนในเรื่องของอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ การพัฒนาแนวคิดและเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการ สำหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยภาครัฐมีแนวทางในการเร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม อีกทั้งยังมีแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี                           
นำเทคโนโลยีเข้าไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทั้งภาคการผลิตและการบริการ เพ่ือให้เกิดเป็นนวัตกรรม      
ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเป้าหมายหลักในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ให้มุ่งเน้นไปในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดังกล่าวด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งตัวบุคคลและเยาวชนของชาติ
จำเป็นที่จะต้องทำการปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือก้าวเข้าสู่สังคมของประเทศไทย 4.0 
 ในการนี้จังหวัดพะเยามีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอีกทั้งยังมี
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีความพร้อมในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีได้ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมกันออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือทำการจัดค่ายอบรมแบบเข้มข้น (Bootcamp) ให้กับเยาวชนที่กำลังศึกษา                            
ในมหาวิทยาลัย สถาบันวิทยาลัย และอาชีวะในจังหวัดพะเยา โดยมีจุดมุ่ งห มายเพ่ือพัฒนาศักยภาพ                              
ให้กลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ ให้มีความรู้และความเข้าใจ เพ่ือจะออกไปเป็นผู้ประกอบเริ่มต้นหน้าใหม่ทางเทคโนโลยี   
อีกท้ังยังต้องสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่เยาวชนทุกคนที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้อีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยี ให้กับนิสิต/นักศึกษาใน
จังหวัดพะเยา 
 2) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นให้แก่นิสิต/นักศึกษา 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 จัดโครงการพัฒนาแนวคิดและเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการ สำหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา  1 ครั้ง 
โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้ 
  - นิสิต/นักศึกษาที่ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 คน 
  - คร/ูอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  นิสิต/นักศึกษาเข้าใจการพัฒนากระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีและสามารถเขียน
แผนธุรกิจได้ 
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
- จำนวนโครงการทางเทคโนโลยีที่อยู่ในรูปแบบของแผนธุรกิจ BMC 

 
110 คน 

10 โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 

 
ร้อยละ 80 



 
 

 

6. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดกิจกรรม มกราคม 2566  
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรับสมัครนิสิต / นักศึกษา มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566  
3. จัดกิจกรรมพัฒนาแนวคิดและเสริมสร้างทักษะ

ผู้ประกอบการ สำหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา   
มีนาคม 2566  

4. สรุปและรายงานผล เมษายน 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษาในจังหวัดพะเยาและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ   
 มกราคม-เมษายน 2566 
10. งบประมาณ 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ

หน่วย (บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
1. ค่าตอบแทน     

 - ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ช่วย 10x16 คน x ชม. 600 96,000 
2. ค่าใช้สอย     

 กิจกรรมอบรม (2 วัน)     
 - ค่าจ้างเหมาในการประกอบ

อาหาร 
150x4 คนxมื้อ 80 48,000 

 - ค่าจ้างเหมาในการประกอบ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

150x4 คนxมื้อ 35 21,000 

 - ค่าท่ีพักวิทยากร 5x3 ห้องxวัน 1,000 15,000 
 - ค่าเช่าสถานที่จัดงาน 2 วัน 10,000 20,000 

3. ค่าวัสดุ     
 - ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุ

เบ็ดเตล็ด 
  20,000 20,000 

รวมทั้งสิ้น 220,000 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามจำนวน 
 การบริหารความเสี่ยง 
 มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง และเชิญตัวแทนหน่วยงานเป้าหมายร่วม
เป็นคณะกรรมการในการจัดกิจกรรม 



 
 

 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 มหาวิทยาลัยพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นิสิต/นักศึกษาในจังหวัดพะเยาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยี 
ผลงานจากโครงการสามารถต่อยอดเป็นต้นแบบจริงได้ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรทวิภาคีในสาขาวิชาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตร์แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.  2560-2579 ข้อที่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน                     
การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป้าหมายที่ 1 กำลังคนมีทักษะ                 
ที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
เป้าหมายที่ 2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายในแผนการศึกษาชาติ การผลิตกำลังคนสู่งานอาชีพจึงต้องมีการพัฒนา
ให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและหรือบริการโดยการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนต้องเน้นการเรียนรู้
แบบบูรณาการการเรียนด้วยการปฏิบัติจริงและการประเมินตามสภาพจริงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยกระบวนการจัดการศึกษาโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาในงานอาชีพ
และการดำรงชีวิต ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความถนัด ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งให้มีการปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพของกำลังคนให้มีความยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษา
(ผู้ผลิต) และสถานประกอบการ (ผู้ใช้บริการ) จะต้องมีระบบความร่วมมือกัน อย่างใกล้ชิด ในการที่จะจัดทำหลักสูตร   
การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเพ่ือเรียนรู้ภาคทฤษฎีในสถานศึกษาและเรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีในสาขาวิชาที่เป็นตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 1) สถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพะเยา 9 แห่ง ลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทวิภาคี อย่างน้อย
สถานศึกษาละ 3 สาขาวิชา 
 2) สถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนและสถานประกอบการร่วมกันพัฒนา
หลักสูตรทวิภาคีในสาขาวิชาที่เป็นตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ และเห็นความสำคัญในความร่วมมือเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
- จำนวนผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพะเยา 9 แห่ง 
- จำนวนผู้ประกอบการ 

 
70 คน 

 
30 คน 

 

 

 



 
 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความเข้าในบทบาทหน้าที่ และเห็นความสำคัญในความร่วมมือเพ่ือผลิตและ
พัฒนากำลังคนให้มีทักษะอาชีพอย่างยั่งยืน 

 
ร้อยละ 100 

 
 

6.วิธีดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมเตรียมงาน และประสานสถานศึกษา สถานประกอบการ พฤศจิกายน 2565  
2. ประชุมความร่วมมือ และ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) 
ธันวาคม 2565  

3. ประชุมปฏิบัติการยกร่างหลักสูตรทวิภาคีในสาขาวิชาที่
สถานศึกษาและสถานประกอบการตามข้อตกลงในความร่วมมือ 

 
มกราคม 2566 

 

4. ประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตรทวิภาคี ในสาขาวิชาที่สถานศึกษา
และสถานประกอบการตามข้อตกลงในความร่วมมือ 

 
เมษายน 2566 

 

5. ติดตาม ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ผลการดำเนินงาน ณ สถานศึกษา
และสถานประกอบการ  

 
มิถุนายน 2566 

 

6. จัดประชุมสัมมนา นำเสนอ แลกเปลี่ยน ผลการดำเนินงานฯ  
และมอบประกาศเกียรติคุณให้สถานศึกษา สถานประกอบการ   
ที่มีผลการดำเนินงานสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 

กรกฎาคม 2566  

7. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ กันยายน 2566  

7.กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 109 คน 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 สถานศึกษาท่ีเปิดสอนประเภทอาชีวศึกษาในจังหวัดพะเยา 9 แห่ง ได้แก่ 
  - วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
  - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
  - วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
  - วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 
  - วิทยาลัยเทคนิคปง 
  - วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียและแปซิฟิค 
  - วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา 
  - มหาวิทยาลัยพะเยา 
  - สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ   
 ตุลาคม 2565– กันยายน 2566 
 
 



 
 

 

10. งบประมาณ พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ / รายละเอียดตัวคูณ 
 จำนวน  250,000  บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 
       - ค่าอาหาร จำนวน 15 คน มื้อละ 180 บาท x 1 มื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,700 บาท 
 - ค่าอาหารว่าง จำนวน 15 คน มื้อละ 100 บาท x 2 มื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น  3,000 บาท 
 - ค่าอาหาร จำนวน 50 คน มื้อละ 180 บาท x 1 มื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น  9,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่าง จำนวน 50 คน มื้อละ 100 บาท x 2 มื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น  10,000 บาท 
 - ค่าอาหาร จำนวน 40 คน มื้อละ 180 บาท x 2 มื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น  14,400 บาท 
 - ค่าอาหารว่าง จำนวน 40 คน มื้อละ 100 บาท x 4 มื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น  16,000 บาท 
 - ค่าอาหาร จำนวน 109 คน มื้อละ 180 บาท x 1 มื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น  19,620 บาท 
 - ค่าอาหารว่าง จำนวน 109 คน มื้อละ 100 บาท x 2 มื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น  21,800 บาท 
 - ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล 3 คันคัน ละ 4,00 กม. กม.ละ 4 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 
 4,800 บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน 12 คนๆ ละ 240 บาท/ วัน จำนวน 2 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,760 บาท 
 - ค่าอาหาร จำนวน 109 คน มื้อละ 180 บาท x 1 มื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น  19,620 บาท 
 - ค่าอาหารว่าง  จำนวน 109 คน มื้อละ 100 บาท x 2 มื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น  21,800 บาท 
   - ค่าจัดทำประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบ จำนวน 9 รางวัล  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,700 บาท 
 - ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานฯ สถานศึกษาละ 10,000 บาท จำนวน 9 แห่ง 
    เป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท 
       - ค่าจัดทำเอกสารรายงาน  จำนวน 100 เล่มๆ ละ 300 บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท 
 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   เป็นเงินทั้งสิ้น 9,200 บาท 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 
 การบริหารความเสียง 
 การประสานงานและวางแผนร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) สถานศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2) หน่วยงาน สถานประกอบการพึงพอใจกำลังคนที่ผลิตจากสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพะเยา ทั้ง 9 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 

1. ช่ือโครงการ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 
2. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนนับได้ว่าเป็นกิจกรรมสำคัญประการหนึ่ง  
ที่จะช่วยให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในด้านวิชาการ วิชาชีพ ศิลปหัตถกรรม และศักยภาพในด้านอ่ืน  ๆซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน
มีความกระตือรือร้น ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพ่ือความพร้อมในการแข่งขันทุกระดับ เพ่ือแสดงความเป็นเลิศในด้าน
วิชาการและศิลปหัตถกรรมแขนงต่างๆ อย่างเต็มที่ อีกทั้งผลการประกวดแข่งขัน ยังเป็นเครื่องชี้วัดสภาพความสำเร็จของ    
การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของครู และสถานศึกษาในสังกัด เป็นการส่งเสริมสนับสนุน          
ให้นักเรียนได้เรียนรู้และหาประสบการณ์ในการเข้าสู่เวทีการประกวดในระดับต่าง  ๆอันจะเป็นประโยชน์แก่ตัวนักเรียน รวมถึง
การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นความภาคภูมิใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  ในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบส่งเสริม               
การจัดการศึกษาในระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพตามศักยภาพของ
เด็กและ เยาวชน จึงส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพทางด้านศิลปะและวิชาการ  
ในกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้นักเรียนมีเวทีแสดงออกซ่ึงศักยภาพทางด้านวิชาการ วิชาชีพและศิลปหัตถกรรม 
ในแขนงต่างๆ อย่างทั่วถึง ตามรายการและเกณฑ์การแข่งขันที่ สพฐ.กำหนด 
 2) เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่ ระดับภาค และระดับชาติ 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  
 นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ทุกช่วงชั้น ทุกสาระการเรียนรู้ ได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันศักยภาพ 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับอย่างทั่วถึง 
 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในระดับภาคทุกคน ทุกทีม ได้รับรางวัล
เหรียญทองไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และอยู่ในระดับ 1 – 10 ของภาคเหนือ 
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ทุกช่วงชั้น ทุกสาระการเรียนรู้ ได้ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันศักยภาพในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ  

 
80 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในระดับ
ภาค ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 และอยู่ในระดับ  

1 – 10 ของภาคเหนือ 
 
6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 



 
 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน คัดเลือกตัวแทน 

ในระดับโรงเรียน 
สิงหาคม 2566  

2. จัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน คัดเลือกตัวแทน 
ในระดับเขตพ้ืนที่ 

กันยายน 2566  

3. จัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน คัดเลือกตัวแทน 
ในระดับภาค 

ธันวาคม 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา   
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  
9. ระยะเวลาดำเนินการ  
 สิงหาคม – ธันวาคม 2566 
10. งบประมาณ     
 งบประมาณ รวม 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 500,000  บาท ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรมหลัก รวมงบประมาณที่เสนอขอ 
1. จัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน คัดเลือกตัวแทนในระดับโรงเรียน - 
2. จัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน คัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่ 250,000 
3. จัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน คัดเลือกตัวแทนในระดับภาค 250,000 
 รวมทั้งสิ้น 500,000 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : ไม่สามารถดำเนินงานตามแผน 
การบริหารความเสี่ยง : ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา    
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนที่มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านมีเวทีแสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจ 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ และการนวดทางการกีฬา สำหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
 2. หลักการและเหตุผล 
 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ด้านอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและการแพทย์ ในกลุ่มที่ 5                      
การสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ใช้ความรู้ด้านการบริการเพ่ิมมูลค่าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีแนวทาง                            
ให้ยกระดับการให้บริการสปา การนวดแบบไทย เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยใช้ภูมิปัญญาไทยผสานกับ
ศิลปป้องกันตัว เช่นมวยไทย เพ่ือเป็นวิถีในการให้การดูแลสุขภาพสมัยใหม่ (พิมพ์เขียวไทยแลนด์ 4.0)  ปัจจุบัน
เยาวชนในระบบโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายส่วนหนึ่งไม่สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วย
เหตุผลหลายอย่างรวมไปถึงเหตุผลด้านเศรษฐกิจ ที่ไม่สามารถหาแหล่งรายได้มาสนับสนุนการเรียนต่อได้ 
 การพัฒนาหลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ และการนวดทางการกีฬาจากองค์ความรู้  โดยอาศัย                       
องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย บูรณาการ                     
กับความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งการนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การออกกำลัง
กายแบบพ้ืนบ้านและสปา เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา นอกจากจะเป็นการสร้างกิจกรรม    
เพ่ือตอบสนองนโยบายของภาครัฐแล้ว ด้วยต้นทุนที่มาสูงมาก ความรู้จากกิจกรรมดังกล่าวยังสามารถประกอบ
อาชีพหลักหากไม่ได้รับการศึกษาต่อ หรือสร้างอาชีพเสริมรายได้ระหว่างเรียน ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง  
เป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ซึ่งในปัจจุบันแรงงานด้านการดูแลสุขภาพ      
ทั้งการนวดแผนไทย ผู้ฝึกโยคะ และสปา ร่วมไปถึงผู้ที่จบการศึกษาในด้านการนวดหรือการแพทย์แผนไทย        
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานจำนวนมากและมีรายได้ดีเป็นที่ต้องการทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 
การมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพดังกล่าวจะช่วยให้เยาวชนที่เข้าสู่วัยแรงงานประกอบอาชีพได้ตรง    
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ และการนวดทางการกีฬาจากองค์ความรู้ ด้านการนวด
แผนไทย ฤๅษดีัดตน และโยคะ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
 2) เพื่อเพ่ิมความรู้ความเข้าใจและเพ่ิมสมรรถนะของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
หรือการแพทย์แผนไทย 
4. เป้าหมายโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการนวด   
เพ่ือสุขภาพ และการนวดทางการกีฬา ไม่ต่ำกว่า 500 คน 
 2) หน่วยถ่ายทอดหลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ และการนวดทางการกีฬา ไม่ต่ำกว่า 4 หน่วย  
 เชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตร มีความเข้าใจในความรู้และทักษะการนวด                  
เพ่ือสุขภาพและการนวดทางการกีฬา  
 2) นักเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตร สามารถนำความรู้ไปหารายได้เสริมระหว่างเรียนได้ 
และเลือกศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการแพทย์แผนไทย 
 
 
5. ตัววัด และค่าเป้าเหมาย 
 เชิงปริมาณ 



 
 

 

 1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตร การนวด  
เพ่ือบำบัด และการนวดทางการกีฬาจากองค์ความรู้ ด้านการนวดแผนไทย ฤๅษดีัดตน และโยคะ ในช่วงกิจกรรม
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ไม่ต่ำกว่า 1000 คน 
 2) หน่วยถ่ายทอดหลักสูตรการนวดเพ่ือบำบัด และการนวดทางการกีฬาจากองค์ความรู้ ด้านการนวด
แผนไทย ฤๅษดีัดตน และโยคะ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วย  
 เชิงคุณภาพ 
 1) ร้อยละ 80 นักเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตร มีความเข้าใจในความรู้และทักษะการนวด
เพ่ือบำบัด และการนวดทางการกีฬาจากองค์ความรู้ ด้านการนวดแผนไทย ฤๅษดีัดตน และโยคะ  
 2) ร้อยละ 20 นักเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตร สามารถนำความรู้ไปหารายได้เสริม
ระหว่างเรียนได ้และร้อยละ 5 เลือกศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการแพทย์แผนไทย 
6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. พัฒนาหลักสูตรการนวดเพ่ือบำบัด และการนวดทางการกีฬา

จากองค์ความรู้ด้านการนวดแผนไทย ฤๅษดีัดตน และโยคะ 
โดยบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย  

ตุลาคม – ธันวาคม 
2565 

 

2. จัดตั้งหน่วยถ่ายทอดความรู้หลักสูตร  มกราคม – สิงหาคม 
2566 

 

3. ถ่ายทอดความรู้หลักสูตร มกราคม – สิงหาคม 
2566 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในจังหวัดพะเยา 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
10. งบประมาณ 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1. ค่าตอบแทน 
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ   12 x 12 คน x ชม. 600 86,400 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 25 x 60 คน x วัน 240 360,000 

2. ค่าใช้สอย 
 - ค่าจ้างเหมาบริการอาหาร 1 x 1000 มื้อ x คน 200 200,000 
 - ค่าจ้างเหมาะบริการอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
1 x 1000 มื้อ x คน 35 35,000 

 - ค่าเช่ายานพาหนะ (รถตู้ + น้ำมัน) 1 x 12 คัน x ครั้ง 2,800 33,600 
 



 
 

 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
3. ค่าวัสดุ 
 - ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุเบ็ดเตล็ด                  

ในการดำเนินการ 
(เหมาจ่าย) 15,000 

4. ค่าคุรุภัณฑ์  
 - อุปกรณ์และคุรุภัณฑ์การนวดทาง

กีฬาและการนวดเพ่ือสุขภาพ 
1 x 4 ชุด x หน่วย 60,000 240,000 

 รวม 970,000 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโครง 
 ความเสี่ยง 
 การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
 การบริหารความเสี่ยง 
 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะการนวดเพ่ือสุขภาพ และการนวดทางการกีฬาสามารถนำไป
ประกอบอาชีพเสริมรายได้ระหว่างเรียนและ มีทักษะสมรรถนะเพ่ือศึกษาต่อระดับสูงขึ้นในด้านวิทยาศาสตร์      
การกีฬาหรือการแพทย์แผนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้าน IoT ในภาคการผลิตและการบริการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยี                        
ให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet 
of Things หรือ IoT) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน รถยนต์ และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงได้ระหว่างมนุษย์และอุปกรณ์ และระหว่างอุปกรณ์ด้วยกันเอง      
ในปี 2020 คาดว่าจำนวนของอุปกรณ์จะเชื่อมต่อกันทั่วโลกจะมีมากถึง 50,000 ล้ านตัว ซึ่งการพัฒนานวัตกรรม 
ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพจะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการ 
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมได้ อย่างไรก็ดีปัญหาประการหนึ่งคือการพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี/องค์ความรู้เพ่ือรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยี IoT ที่เพ่ิมขึ้นนั้นยังเป็นไปอย่างช้างๆ  ดังนั้น                    
การพัฒนาบุคลากรในประเทศไทยเพื่อให้สามารถรับกับกระแสเทคโนโลยี IoT ที่กำลังมีบทบาทเพ่ิมขึ้นทุกวันจึงเป็น
สิ่งสำคัญ และอาจไม่สามารถรอให้เกิดพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามปกติได้ อีกทั้งในภาคอุตสาหกรรม  
ยังมีความต้องการบุคลากรด้าน IoT อย่างสูงเพ่ือมาร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือตอบสนอง                       
ความต้องการของตลาด และผู้บริโภค  
     มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ                      
เพ่ือพัฒนาทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการในจังหวัดพะเยา  อีกทั้ งยังมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากร                             
เพ่ือเสริมสร้างอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยี/ความรู้เพ่ือรองรับเทคโนโลยี IoT                  
ที่กำลังทีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ต
ในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนเป้าหมาย สามารถเข้าถึงและได้แสดง
ไอเดียด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน IoT รวมถึงการสร้างสรรค์ผลานและนวัตกรรมด้าน IoT ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อไปได ้
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมแนวคิดในการใช้เทคโนโลยี IoT ในการพัฒนาภาคการผลิตและการบริการ 
 2) เพื่อเสริมสร้างทักษะของเยาวชนในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้าน IoT 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้าน IoT ในภาคการผลิตและการบริการ
สำหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา  2 ครั้ง โดยมีนิสิต/นักศึกษาที่ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 นิสิต/นักศึกษามีแนวคิดและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT เพ่ือพัฒนาภาคการผลิตและ                     
การบริการ 
 
 



 
 

 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
- จำนวนโครงการทางต้นแบบนวัตกรรมด้าน IoT 

 
100 คน 

10 โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 

 
ร้อยละ 80 

6. วิธีดำเนินการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดกิจกรรม เมษายน 2566  
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรับสมัครนิสิต / 

นักศึกษา 
เมษายน - พฤษภาคม 2566  

3. จัดกิจกรรมพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้าน IoT ใน
ภาคการผลิตและการบริการสำหรับเยาวชนจังหวัด
พะเยา  ครั้งที่ 1  

มิถุนายน 2566  

4. จัดกิจกรรมพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมด้าน IoT ใน
ภาคการผลิตและการบริการสำหรับเยาวชนจังหวัด
พะเยา  ครั้งที่ 2 

กรกฎาคม 2566  

5. สรุปและรายงานผล สิงหาคม 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษาในจังหวัดพะเยา และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  
 เมษายน - สิงหาคม 2566 
10. งบประมาณ 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
1. ค่าตอบแทน     
 - ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ช่วย 4x18x2 คนxชม.xครั้ง 600 86,400 

2. ค่าใช้สอย     
 กิจกรรมอบรม      
 - ค่าจ้างเหมาในการประกอบ

อาหาร 
70x6x2 คนxมื้อxครั้ง 80 67,200 

 - ค่าจ้างเหมาในการประกอบ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

70x6x2 คนxมื้อxครั้ง 35 29,400 



 
 

 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
 - ค่าท่ีพักวิทยากร 2x4x2 ห้องxวัน 1,000 16,000 
 - ค่าเช่าสถานที่จัดงาน 3x2 วันxครั้ง 10,000 60,000 

3. ค่าวัสดุ     
 - ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุ

เบ็ดเตล็ด 
  20,000 20,000 

 - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

25 ชุด 5,000 125,000 

รวมทั้งสิ้น 404,000 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบตามจำนวน 
 การบริหารความเสี่ยง 
 ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง และเชิญตัวแทนหน่วยงานเป้าหมายร่วมเป็น
คณะกรรมการในการจัดกิจกรรม 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 มหาวิทยาลัยพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นิสิต/นักศึกษาในจังหวัดพะเยาได้รับการพัฒนาศักยภาพใช้เทคโนโลยี IoT ช่วยในภาคการผลิตและ
บริการ ผลงานจากโครงการสามารถต่อยอดเป็นต้นแบบจริงได้ในอนาคต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ การพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในการเรียนการสอนและสร้าง
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 
2. หลักการและเหตุผล 
 อาชีวศึกษา หมายความว่า กระบวนการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือและ
ระดับเทคนิค การจัดการอาชีวศึกษาจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ การนำความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับ
การศึกษา และการมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระ รูปแบบของ    
การจัดการอาชีวศึกษาต้องมีการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิ
ภาคี โดยมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 3 ระดับมากำกับคุณวุฒิ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ ทั้งนี้เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชา ต้องครอบคลุมอย่าง
น้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะ
นิสัย และทักษะทางปัญญา ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะ ต้องมีความสามารถ       
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข และการจัดการและพัฒนางาน  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งการประยุกต์สู่อาชีพ 
(ประชาคม จันทรชิต, 2558) 
 การพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่เป็นโลกแห่ง 4.0 ที่มีการแข่งขันสูงในเชิงธุรกิจที่เน้นการสร้างนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ อาชีวศึกษาจึงจำเป็นต้องจัดการศึกษาที่ปรับเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยการปรับตนเองเป็นอาชีวศึกษา 
4.0  ขยับจากอาชีวศึกษา 1.0 ที่ผลิตคนในยุคเกษตรกรรม ขยับจากอาชีวศึกษา 2.0 ที่ผลิตคนในยุคแรงงานทักษะ
ฝีมือ  ขยับจากอาชีวศึกษา 3.0 ที่ผลิตคนเข้าสู่ระบบแรงงานการผลิตสินค้าส่งออกมาเป็นอาชีวศึกษา 4.0 ที่ผลิตคน
ยุคดิจิทัลเข้าสู่การควบคุมเครื่องจักรและสร้างสรรค์ประดิษฐ์กรรม   อันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์จากความคิด
สร้างสรรค์ ผลิตคนที่จะไปประกอบอาชีพอิสระและเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่มีทักษะทำมาหากินได้ด้วยตนเอง 
(ปรัชญนันท์  นิลสุข, 2560) 
 ทั้งนี้การที่จะทำให้ผู้เรียนหรือผู้รับบริการมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัว
ป้อนของการพัฒนาระบบคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ก็คือปัจจัยแรกหรือปัจจัยนำเข้า (Input)                        
ไม่ ว่ าจะเป็ นหลั กสู ตร  ผู้ บ ริห าร ครู  บุ คล ากรทางการศึ กษ า ต้ อ งมี คุณ ภาพมาตรฐาน  โดย เฉพาะ                                
การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคการศึกษา 4.0 กลไกสำคัญของการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ได้ คือ ผู้บริหารและครู ที่เป็นกลไกหลักที่จะทำให้การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในยุค 4.0 ให้มีคุณภาพได้ ครูต้องมี
การพัฒนาศักยภาพของตนเองทุกด้านอยู่เสมอพร้อมรับกับการพัฒนาในยุคการศึกษา 4.0 นี้ 
 ดังนั้นจากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา การให้บริการทางวิชาการและการวิจัย จึงมีความสนใจที่จะการพัฒ นาศักยภาพของครู            
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) ในการเรียนการสอนและสร้างสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เพ่ือให้ครูได้มี
ความรู้ความเข้าใจในการการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning)  จนนำไปสู่          
การพัฒนาการเรียนการสอนและใช้งานวิจัยเป็นฐานในการสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เป็นการพัฒนา



 
 

 

องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลผลิตที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เพ่ิมรายได้ และเพ่ิมอาชีพได้   
อย่างยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research 
Based Learning) ในการเรียนการสอนและสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา     
ในยุคการศึกษา 4.0 สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
 2) เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research 
Based Learning) ในการเรียนการสอนและสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของครูอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาแต่ละ
สาขาวิชา 
 3) เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้จากผลงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based 
Learning) ในการเรียนการสอนและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของครูและผู้เรียนอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาจนนำไปสู่  
การต่อยอดสู่ชุมชน 
4. เป้าหมายโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) ครูได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Research Based Learning) ในการเรียนการสอนและสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
 2) ได้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based 
Learning) ในการเรียนการสอนและสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของครูแต่ละสาขาวิชา 
 3) ได้แหล่งเรียนรู้จากผลงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning)    
ในการเรียนการสอนและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของครูและผู้เรียนอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาและการนำไปต่อยอด    
สู่ชุมชน 
 เชิงคุณภาพ 
 1) ครูที่ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Research Based Learning) เพ่ือไปพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 2) ครูแต่ละสาขาวิชาในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด    
การเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 3) มีแหล่งเรียนรู้จากผลงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning)     
ในการเรียนการสอนและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของครูและผู้เรียนที่สามารถสร้างการเรียนรู้ สร้างรายได้ สร้าง
นวัตกรรม และสามารถนำไปต่อยอดสู่ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
5. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1) ครูได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Research Based Learning) เพ่ือไปพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ไม่ต่ำกว่า 200 คน 
 2) ครูได้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียน    
การสอน ไม่ต่ำกว่า 5 สาขาวิชา 
 3. มีแหล่งเรียนรู้จากผลงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning)     
ในการเรียนการสอนและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของครูและผู้เรียน จำนวน 1 แหล่งเรียนรู้ 
 



 
 

 

 เชิงคุณภาพ 
 1) ร้อยละ 80 ของครูได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน (Research Based Learning) เพ่ือนำไปพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
 2) ร้อยละ 80 ของครูได้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ        
ในการจัดการเรียนการสอนและสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
 3) ร้อยละ 80 ของครูและผู้เรียนได้แสดงผลงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research 
Based Learning) ในการเรียนการสอนและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในแหล่งเรียนรู้ 
6. วิธีดำเนินการ/ ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. สร้างหลักสูตรและเอกสารความรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย

เป็นฐาน (Research Based Learning) ในการเรียน                 
การสอนและสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

ตุลาคม –  
ธันวาคม 2565 

 

2. ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning)                            
ในการเรียนการสอนและสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ให้ครู 

มกราคม – 
เมษายน 2566 

 

3. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning) ในการเรียนการ
สอนและสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของครูแต่ละสาขาวิชา 

มกราคม – 
สิงหาคม 2566 

 

4. สร้างแหล่งเรียนรู้จากผลงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน (Research Based Learning) ในการเรียนการสอนและ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของครูและผู้เรียนอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

เมษายน – 
กันยายน 2566 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ครูอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จำนวน 223 คน ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิค
เชียงคำ วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ วิทยาลัยเทคนิคปง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
10. งบประมาณ 
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น  994,000  บาท 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. ค่าตอบแทน 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร  10 x 36 คน x ชม. 1,000 360,000 

 

 

 



 
 

 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

2. ค่าใช้สอย 
 - ค่าจ้างเหมาบริการอาหาร 6 x 200 มื้อ x คน 200 240,000 
 - ค่าจ้างเหมาบริการอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม 
12 x 200 มื้อ x คน 35 84,000 

 - ค่าเดินทางวิทยากร (เหมาจ่าย) 10 x 6 คัน x ครั้ง 1,000 60,000 
3. ค่าวัสดุ 
 - ค่าวัสดุสำนักงานและเอกสารใน

การดำเนินการ 
(เหมาจ่าย) 50,000 

 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดำเนินการจัดทำแหล่งเรียนรู้ 

(เหมาจ่าย) 200,000 

 รวม 994,000 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโครง 
 ความเสี่ยง 
 ครูติดภารกิจการสอนและอ่ืนๆ  
 การบริหารความเสี่ยง 
 ดำเนินการแจ้งล่วงหน้าเพ่ือให้ครูหลีกเลี่ยงภารกิจได้ 
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning)    
ในการเรียนการสอนและสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
 2) ครูแต่ละสาขาวิชาได้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Research Based Learning) ในการเรียนการสอนและสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
 3) สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาได้แหล่งเรียนรู้จากผลงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Research Based Learning) ในการเรียนการสอนและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของครูและผู้เรียนอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยาและการนำไปต่อยอดสู่ชุมชน 
 4) ได้พัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในการเรียนการสอนและสร้าง
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 

1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา  
2. หลักการและเหตุผล 

 จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาในการปรับตัว เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสังคมในปัจจุบัน ทั้งในด้านความคิด ความเข้าใจ และค่านิยมต่างๆ ซึ่งก่อให้ผู้สูงอายุเกิดความน้อยใจ 
ความเครียด ความคับข้องใจ แยกตัวออกจากสังคม ขาดสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว ท้อแท้และเบื่อหน่าย
ในชีวิต ประกอบกับวัยสูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใหม่ต้องออกจากงาน มีรายได้ลดลง 
ภาวะสุขภาพเสื่อมลง มีโรคทางกายเพ่ิมมากขึ้น มีสารชีวเคมีและฮอร์โมนลดลง การสูญเสียสิ่งสำคัญของชีวิต เช่น 
การสูญเสียคู่ชีวิตเพราะตายจาก การสูญเสียบุตรเพราะแยกไปมีครอบครัว การสูญเสียตำแห่งหน้าที่การงาน      
การสูญเสียสถานภาพหรือบทบาททางสังคม ตลอดจนการสูญเสียการเป็นที่พ่ึงของครอบครัวสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลใกล้ชิดด้วยแล้ว 
จะยิ่งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุว้าเหว่  มีภาวะซึมเศร้าและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลงจนเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง 
แยกตัวออกจากสังคม เป็นผลให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจซึ่งอาจเป็นการบั่นทอนกำลังใจในการดำเนินชีวิตได้ 
สังคมทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องตื่นตัว เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างสังคมที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพความต้องการให้ผู้สูงอายุสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต  

 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ 
และสังคม ให้แก่ผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเอง มีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้ และ                             
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 ผู้สูงอายุ  9 อำเภอ ในจังหวัดพะเยา จำนวน  40,000  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเอง มีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้และมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมของชุมชน 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ผู้สูงอายุ  9 อำเภอ ในจังหวัดพะเยา  

 
40,000  คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้สูงอายุที่เห็นคุณค่าในตนเอง มีความรู้ สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง
เบื้องต้นได้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

 
ร้อยละ 90  

 



 
 

 

6. วิธีดำเนินการ /ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมตามโครงการ 

1) สร้างแหล่งเรียนรู้ จำนวน 9 แห่ง 
2) กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กิจกรรมดังนี้ 
- กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 
- กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
- กิจกรรมด้านดนตรี 
- กิจกรรมนันทนาการ 
3) กิจกรรมค้นหาและพัฒนาแกนนำผู้สูงอายุ ให้มีทักษะ
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม และสามารถ่ายทอด
องค์ความรู้และภูมิปัญญา ดังนี้ 
- พัฒนาแกนนำผู้สูงอายุด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
- ศึกษาดูงานเพ่ิมเติมองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกพ้ืนที่ 
- พัฒนาแกนนำในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ภูมิปัญญา 
กับวิทยาการสมัยใหม่ 
4) กิจกรรมการจัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม
สำหรับผู้สูงอายุและสามารถมีรายได้ที่ดูแลตนเองได้ 
- การจักสาน 
- คหกรรม 
- ศิลปะประดิษฐ์ 
- เกษตรกรรม 
- อ่ืนๆ 
5) การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ 
- กีฬา 
- ดนตรี 
- สันทนาการ 

ตุลาคม 2565  

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้สูงอายุ  9 อำเภอ ในจังหวัดพะเยา 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 ทุกอำเภอ ในจังหวัดพะเยา  
9. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ  2566 



 
 

 

10. งบประมาณ 
 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  7,150,000 บาท  (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
1. สร้างแหล่งเรียนรู้ จำนวน 9 แห่ง แห่งละ 1 ล้าน รวม 9 อำเภอ 900,000 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุเชิงบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 1,800,000 
  - กิจกรรมส่งเสริมการรู้การอ่าน  
  - กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  
  - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  
  - กิจกรรมถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
  - กิจกรรมด้านดนตรี  
  - กิจกรรมนันทนาการ  

3. การค้นหาและการพัฒนาแกนนำผู้สูงอายุให้มีทักษะในการจัดกิจกรรม  
เพ่ือพัฒนาสังคม และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา 

900,000 

 
- พัฒนาแกนนำผู้สูงอายุด้านการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ 

 

  - ศึกษาดูงานเพ่ิมเติมองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกพ้ืนที่  
  - พัฒนาแกนนำในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ภูมิปัญญากับวิทยาการสมัยใหม่  

4. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและสามารถมี
รายได้ที่ดูแลตนเองได้ 

2,700,000 

  - การจักสาน  
  - คหกรรม  
  - ศิลปประดิษฐ์  
  - เกษตรกรรม  
  - อ่ืนๆ  

5. การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุ 850,000 
  - กีฬา  
  - ดนตรี  
  - สันทนาการ  

รวม 7,150,000 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : ไม่สามารถดำเนินงานตามแผน 
 การบริหารความเสี่ยง : ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้สูงอายุ มีสุขภาพทางกาย ทางจิต และทางจิตวิญญาณที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ การสร้างชุมชนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจในผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ 
ผ่านกระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “จากวัยเด็กสู่ผู้สูงวัย” สำหรับเยาวชน ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตราที่ 3 ของพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ระบุไว้ว่า ผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุเกิน  60 ปีบริบูรณ์   
ขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับการกำหนดอายุเกษียณของข้าราชการหรืออายุการทำงานโดยทั่วไป การกำหนดการเกษียณ
ของข้าราชการหรืออายุการทำงานเนื่องจากเห็นว่าบุคคลที่มีอายุ  60 ปีเป็นต้นไปเข้าสู่วัยชราภาพหรือสูงอายุ 
สมรรถภาพทางกายและสุขภาพต่างเริ่มถดถอย สำหรับเยาวชนตามความหมายของพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานคือบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ส่วนเด็กตามความหมายขององค์การ
สหประชาชาติคือมนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี  จ ากอายุที่แตกต่างกันมากระหว่างเด็กกับผู้สู งอายุ              
ตามความหมายข้างต้น ทั้งยังมีความแตกต่างกันทางด้านร่างกาย สมรรถภาพทางกายร่างกาย การดำรงชีวิต                    
วิถีแห่งความคิด ทำให้ในหลายครั้งเกิดความขัดแย้งกันทั้งทางด้านความคิดและการกระทำระหว่าง เด็กและผู้ใหญ่
ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (aged 
society) ในอีก 5 ปีข้างหน้า (วาสนา อ่ิมเอม และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, 2557) นั้นหมายความว่า
จำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นแต่จำนวนเด็กและเยาวชนจะลดลง แม้ผู้สูงอายุจะผ่านประสบการณ์ต่างๆ มามากมาย     
จนตกผลึกทางความคิดในหลายๆ ด้าน แต่เมื่ออายุมากขึ้นจำเป็นจะต้องพ่ึงพาคนรอบข้างทั้งในด้านการดำรงชีวิต
ประจำวันทั่วไปและค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ 
 การสร้างชุมชนการเรียนรู้สำหรับเยาวชนอายุ 7 – 18 ปี เพ่ือสร้างความเข้าใจในผู้สูงอายุ สังคม
ผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ จะเป็นกระบวนการทางสังคมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน 
ผ่านการพัฒนาสูตรและถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “จากวัยเด็กสู่ผู้สูงวัย” เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนมีบทบาทในการ
ดูแลผู้สูงอายุด้วยความเข้าอกเข้าใจ ทั้งผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง ทั้งยังสร้าง
โอกาสให้ผู้สูงอายุยอมรับในความคิด การกระทำ และการแสดงออกของเด็กและเยาวชน สร้างความเข็มแข็ง      
อย่างยั่งยืนให้กับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาและถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “จากวัยเด็กสู่ผู้สูงวัย” สร้างความเข้าใจในผู้สูงอายุ สังคม
ผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุของเยาวชน 
 2) เพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ต้นแบบของเยาวชนในชุมชนและเครือข่ายชุมขน ในการสร้างกิจกรรม
การดแูลผู้สูงอายุทั้งท่ีอยู่อาศัยในครอบครัวและผู้ที่อยู่อาศัยเพียงลำพัง 
 3) เพื่อสร้างความเข้าอกเข้าใจ และความมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชนและผู้สูงอายุ 
 4) เพ่ือพัฒนากิจกรรมต้นแบบตามโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
4. เป้าหมายโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) เยาวชนได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “จากวัยเด็กสู่ผู้สูงวัย” เพ่ือสร้างความเข้าใจในผู้สูงอายุ 
สังคมผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ ของเยาวชน 
 2) ชุมชนการเรียนรู้ต้นแบบของเยาวชน ในการสร้างกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ  
 3) ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากเครือข่ายชุมชนต้นแบบ 
 เชิงคุณภาพ 
 1) เยาวชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “จากวัยเด็กสู่ผู้สูงวัย” เพ่ิมสร้างความเข้าใจใน
ผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุของเยาวชน รวมกับคนในชุมชนเพ่ือสร้าง ชุมชนการเรียนรู้ต้นแบบ
ของเยาวชน ในการสร้างกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ        



 
 

 

 2) เยาวชนในชุมชนการเรียนรู้ มีความเข้าอกเข้าใจในผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 
 3) ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลจากเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ มีความเข้าอกเข้าใจในเยาวชนมากขึ้น  
5. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1) เยาวชนได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “จากวัยเด็กสู่ผู้สูงวัย” เพ่ือสร้างความเข้าใจในผู้สูงอายุ 
สังคมผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ ของเยาวชนอายุ 7 – 18 ปี ไม่ต่ำกว่า 500 คน 
 2) ชุมชนการเรียนรู้ต้นแบบของเยาวชน ในการสร้างกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุไม่ต่ำกว่า 6 ชุมชน 
 3) ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากเครือข่ายชุมชนต้นแบบไม่ต่ำกว่า 500 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1) ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “จากวัยเด็กสู่ผู้สูงวัย” เพ่ิมสร้าง 
ความเข้าใจในผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุของเยาวชน รวมกับคนในชุมชนเพ่ือสร้างชุมชน      
การเรียนรู้ต้นแบบของเยาวชน ในการสร้างกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ  
 2) ร้อยละ 90 ของเยาวชนในชุมชนการเรียนรู้ มีความเข้าอกเข้าใจในผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น 
 3) ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลจากเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ มีความเข้าอกเข้าใจ        
ในเยาวชนมากขึ้น  
6. วิธีดำเนินการ/ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. พัฒนาหลักสูตร “จากวัยเด็กสู่ผู้สูงวัย” สร้างความเข้าใจใน

ผู้สูงอายุ สังคมผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ ของเยาวชน 
ตุลาคม – ธันวาคม 
2565 

 

2. ถ่ายทอดความรู้หลักสูตร “จากวัยเด็กสู่ผู้สูงวัย” สร้าง                  
ความเข้าใจในผู้สูงอายุสังคมผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ
ของเยาวชน 

มกราคม – เมษายน 
2566 

 

3. สร้างชุมชนการเรียนรู้ต้นแบบของเยาวชนในชุมชน                              
ในการดูแลผู้สูงอายุ 

มกราคม – สิงหาคม 
2566 

 

4. สร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนจากชุมชนต้นแบบในการ
ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนข้างเคียง 

เมษายน – กันยายน 
2566 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 7 – 20 ปี ในจังหวัดพะเยา 
 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 
 
 
 
 



 
 

 

10. งบประมาณ 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1. ค่าตอบแทน 
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ   12 x 12 คน x ชม. 600 86,400 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 25 x 60 คน x วัน 240 360,000 

2. ค่าใช้สอย 
 - ค่าจ้างเหมาบริการอาหาร 1 x 1000 มื้อ x คน 200 200,000 
 - ค่าจ้างเหมาะบริการอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
1 x 1000 มื้อ x คน 35 35,000 

 - ค่าเช่ายานพาหนะ (รถตู้ + น้ำมัน) 1 x 12 คัน x ครั้ง 2,800 33,600 
3. ค่าวัสดุ 
 - ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุเบ็ดเตล็ด

ในการดำเนินการ 
(เหมาจ่าย) 15,000 

 รวม 730,000 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโครง 
 ความเสี่ยง 
 การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
 การบริหารความเสี่ยง 
 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เยาวชนมีความเข้าใจผู้สูงอายุ สามารถอยู่ร่วมกันและช่วยดูแลผู้สูงอายุด้วยความเข้าอกเข้าใจ 
กิจกรรมต้นแบบตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์      
สำหรับเด็กปฐมวัย 
2. หลักการและเหตุผล 
 เด็กปฐมวัยนับว่าเป็นวัยทองของการวางรากฐานชีวิตที่ดีของเด็ก ทั้งนี้เพราะการปูพ้ืนฐานที่ดีตั้งแต่   
วัยเด็ก เท่ากับเป็นการเตรียมและสร้างพลเมืองที่ดี มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติ ประสบการณ์ที่เด็กได้รับจะเป็น
พ้ืนฐานของการพัฒนาทุกด้านต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เนื่องจากช่วงปฐมวัยเป็นวัยที่มีพัฒนาการ
ทุกด้านเจริญเติบโตในอัตราสูงสุด ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จึงได้กำหนดสมรรถนะสำคัญ   
5 ประการ ซึ่งสมรรถนะด้านที่ 2 คือความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม กระบวนการทางสมอง          
มีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ มีการเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองของ
การคิดโดยฝึกคิด ฝึกตั้งคำถาม กำหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ การคิดตีความการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์การคิด
แบบย้อนทวน การคิดจำแบบแยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์และการคิดจัดอันดับ ทั้งนี้การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทำได้โดยการดำเนินการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอนตามขั้นตอนอย่างมีระบบจะช่วยให้เกิดทักษะ    
การคิดวิเคราะห์ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย   
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์              
ให้ เกิดกับผู้ เรียนในระดับปฐมวัย จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้                     
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับเด็กปฐมวัยขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยมีความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับเด็กปฐมวัย 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
สำหรับเด็กปฐมวัย ให้แก่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยา 
รวม 60 คน จำนวน 1 ครั้ง  
 เชิงคุณภาพ 
 ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับเด็กปฐมวัย 
5. ตัวชี้และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัด
พะเยา ได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์สำหรับเด็กปฐมวัย  

 
60 คน 

 

 



 
 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของครูผู้สอนในระดับปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับเด็กปฐมวัย 

 
ร้อยละ 80 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือ

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

พฤษภาคม - มิถุนายน 
2566 

 

2. นิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการ กรกฎาคม - สิงหาคม 
2566 

 

3. ประเมินผลความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ กันยายน 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยา  
จำนวน 60 คน 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยา จำนวน 17 โรงเรียน 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  
 พฤษภาคม - กันยายน 2566 
10. งบประมาณ พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 จำนวน  130,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย

(บาท) 
จำนวนเงิน

(บาท) 
1. ค่าตอบแทน     
 ค่าตอบแทนวิทยากร 12×3 ชั่วโมง×คน 600 21,600 

2. ค่าใช้สอย     
 กิจกรรมอบรม (2 วัน)     
 ค่าอาหาร 70×2 คน×มื้อ 120 16,800 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70×4 คน×มื้อ 30 8,400 
 ค่าจัดทำคู่มือในการอบรม                     

เชิงปฏิบัติการฯ 
65 เล่ม 200 13,000 

 ค่าเดินทางการนิเทศ ติดตาม 17 โรงเรียน 1,000 17,000 
 ค่าท่ีพักวิทยากร 3×3 วัน×ห้อง 1,000 9,000 
 ค่าสถานที่   10,000 10,000 
 ค่าพาหนะวิทยากร 6×2×3 ชั่วโมง×วัน×คน 600 21,600 

 

 



 
 

 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย

(บาท) 
จำนวนเงิน

(บาท) 
3. ค่าวัสดุ     
 ค่าวัสดุผลิตสื่อ/อุปกรณ์             

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
   6,300 

 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในการ
ดำเนินงาน 

   6,300 

รวมทั้งสิ้น 130,000 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 การนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 
 การบริหารความเสี่ยง 
 มีการประชุม หารือ วางปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจนและดำเนินงานอย่างจริงจัง 
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยาสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
2. หลักการและเหตุผล   
 อัจฉริยภาพหรือความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของบุคคลมักจะแสดงให้สังเกตได้
ตั้งแต่วัยเด็ก เด็กที่ฉายแววว่ามีอัจฉริยภาพเหล่านี้  หากได้รับการพัฒนาและส่งเสริมที่ถูกทางและเหมาะสม                         
ก็จะส่งผลและทำให้อัจฉริยภาพที่ซ่อนร้นอยู่ในตัวเด็กเหล่านั้นให้สามารถเบ่งบานได้อย่างที่ และเป็นทรัพยากร                       
ที่มีคุณค่า สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ในฐานะที่เป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ      
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
และจัดให้มีการประชุมเพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวคิดและวิธีการ
ดำเนินโครงการนี้  เพ่ือจะได้นำกลับไปดำเนินการให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ท้องถิ่นของตนเองได้  และในปี งบประมาณ 2550 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ขยายผล                        
การดำเนินการตามแนวทางของโรงเรียนไปสู่จังหวัดต่าง ๆ โดยให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในแต่ละจังหวัด            
ได้ดำเนินงานตามโครงการในรูปเครือข่ายหรือสาขาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
 กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนั กถึ งความสำคัญของโครงการและเล็ งเห็ น ว่า เป็ น โครงการ                  
ที่ควรส่งเสริมให้กับนักเรียนทั่วประเทศ จึงได้สนับสนุนและส่งเสริมให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงาน  
เขตพ้ืนทีต่่าง ๆ ที่มีความพร้อมจัดโครงการดังกล่าวให้กับนักเรียนเพ่ือค้นหานักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ซึ่งมีแววอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือนำมาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง    
เป็นเวลา 3 ปี  จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อทำให้นักเรียนเหล่านั้นได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและ  
เป็นตัวป้อนที่มีศักยภาพสำหรับการศึกษาในระดับสูงต่อไป และเพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์นักคิดค้น 
ที่มีความสามารถระดับชั้นนำของประเทศ มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ซ่อนเร้นให้กับนักเรียนในสังกัดให้เต็มศักยภาพจึงจัดทำโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น เพ่ือเป็น
ช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการให้ได้รับการส่งเสริมศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้กับนักเรียนที่มีแวว               
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 2) เพ่ือให้ครูได้รับประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารว่มโครงการ จำนวน 90 คน ประกอบด้วย 
นักเรียนในโครงการรุ่น 1 จำนวน 30 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 30 คน  
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 มีความรู้ และ 
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 
 



 
 

 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

90 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

ร้อยละ 100 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
วิธีดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 

1) จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณดำเนินงาน ตุลาคม 2565  
2) จัดเตรียมวางแผนการดำเนนิงานประสานวิทยากร /เอกสาร ตุลาคม 2565  
3) คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 3 (นักเรียน ม.1) 
-ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565  

4) เตรียมการจัดกิจกรรมค่ายและกิจกรรมการเรียนทางไกล 
- พัฒนาบุคลากรครูพ่ีเลี้ยงนักเรียนในโครงการ 

พฤศจิกายน 2565  

5) จัดกิจกรรมค่าย ครั้งที ่1 (5 วัน) สำหรับนักเรียน 
(นักเรียน รุ่น 1 = ม.3 และรุ่น 2= ม.2) 
- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 
 

 

6) กิจกรรมการเรียนทางไกล และติดตามความก้าวหน้าของ
นักเรียน จำนวน 3 ครั้ง                             

มกราคม 2566  

7) จัดเตรียมวางแผนการดำเนนิงานประสานวิทยากร /เอกสาร กุมภาพันธ์ 2566  
8) จัดกิจกรรมค่าย ครั้งที ่2 (5 วัน) (นักเรียนรุ่น 2= ม.2) 
- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

มีนาคม - เมษายน 2566  

7. กลุ่มเป้าหมาย 
    นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพะเยา 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
       โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ 
     ตุลาคม 2565 –  เมษายน 2566 
10. งบประมาณ   
 นักเรียนรุ่น 1 สำหรับกิจกรรมค่ายช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 จำนวน 150,000 บาท 
 นักเรียนรุ่น 2 สำหรับกิจกรรมค่ายช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 - 2 จำนวน 300,000 บาท 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กิจกรรมรุ่น 1 งบประมาณ 150,000 บาท 
กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวนเงิน 

ค่ายนักเรียนรุ่น 1 
ภาคเรียนที ่1 
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักเรีน 

- ค่าอาหาร จำนวน 45 คน คนละ 14 มื้อๆละ 60 บาท (จัด 4 วัน 3 มื้อ 
1 วัน 2 มื้อ) สำหรับนักเรียน 30 คน ครูพ่ีเลี้ยงและคณะทำงาน10 คน/
วิทยากร 5 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 45 คน คนละ 10 มื้อ มื้อละ 25 
บาท (จัด 5 วัน วันละ 2 มื้อ) สำหรับนักเรียน 30 คน ครูพ่ีเลี้ยงและ
คณะทำงาน  10 คน/วิทยากร 5 คน) 
- ค่าสาธารณูปโภคให้สถานที่จัดอบรม/ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรที่เป็นบุคลากรภาครัฐ จำนวน 5 วัน วันละ               
10 คน คนละ 400 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการวิพากษ์โครงงานนักเรียนที่ไม่ใช่ภาครัฐ จำนวน  
5 คน คนละ1000 บาท  
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการทำโครงงานนักเรียน 
- ค่าอาหารกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าโครงงาน จำนวน 50 คน          
คนละ 2 มื้อ มื้อละ 80 บาท สำหรับนักเรียน 30 คน ครูที่ปรึกษา
โครงงานและคณะทำงาน  15 คน/วิทยากร 5 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าโครงงาน
จำนวน 50 คน คนละ 4 มื้อ มื้อละ 25 บาท สำหรับนักเรียน 30 คน   
ครูที่ปรึกษาโครงงานและคณะทำงาน 15 คน/วิทยากร 5 คน) 

37,8000 
 
 

11,250 
 
 

6,200 
20,000 

 
5,000 

 
5,000 
8,000 

 
 

5,000 

 

 
 

 รวมเงิน 150,000 
 
กิจกรรมรุ่น 2 งบประมาณ 300,000 บาท 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวนเงิน 
ค่ายนักเรียนรุ่น 2 
ภาคเรียนที ่1 
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 

- ค่าอาหาร จำนวน 45 คน ๆละ 11 มื้อ มื้อละ 60 บาท (จัด 3 วัน             
3 มื้อ 1 วัน 2 มื้อ) สำหรับนักเรียน 30 คน ครูพ่ีเลี้ยงและคณะทำงาน  
10 คน/วิทยากร 5 คน) 

29,700 
 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 45 คน คนละ 8 มื้อ มื้อละ 25 
บาท (จัด 4 วัน วันละ 2 มื้อ) สำหรับนักเรียน 30 คน ครูพ่ีเลี้ยงและ
คณะทำงาน 10 คน/วิทยากร 5 คน) 

9,000 

กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
  
  
  

- ค่าอาหารและอาหารว่างวันไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ มื้อละ                 
100 บาท 3 มื้อ จำนวน 45 คน 

13,500 
 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคคลที่ไม่ใช่ภาครัฐจาก ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 
จำนวน 40 ชั่วโมง ชั่วโมง ละ 1,000 บาท 

40,000 

- ค่าจัดจ้างเหมารถไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 1 วัน 1 คัน 20,000 
 

 



 
 

 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ จำนวนเงิน 

  
  

- ค่าสมนาคุณวิทยากรที่เป็นบุคลากรภาครัฐ จำนวน 5 วัน วันละ      
10 คน คนละ 400 บาท 

20,000 

- ค่าเสื้อ/กระเป๋า จำนวน 45  คน คนละ 350 บาท 15,750 
- ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมเฉลี่ยรายหัว จำนวน               
30 คน คนละ 150 บาท 

4,500 

- ค่าของที่ระลึกสำหรับให้แหล่งเรียนรู้ 3 ชิ้น ชิ้นละ 1,000 บาท 3000 
- ค่าสถานที่/สาธารณูปโภคในการจัดกิจกรรม 5 วัน  10,000 
- ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน 4,550 

กิจกรรมค่าย               
รุ่น 2 ช่วงปิดภาค
เรียนที่ 2 

- ค่าอาหาร จำนวน 45 คน ๆละ 14 มื้อ มื้อละ 60 บาท (จัด 4 วัน     
3 มื้อ 1 วัน 2 มื้อ) สำหรับนักเรียน 30 คน ครูพ่ีเลี้ยงและคณะทำงาน 
10 คน/วิทยากร 5 คน) 

37,800 

- ค่าอาหารว่าง 45 คนจำนวน 10 มื้อ มื้อละ 25 บาท (จัด 5 วัน วันละ 
2 มื้อ สำหรับนักเรียน 30 คน ครูพี่เลี้ยงและคณะทำงาน 10 คน/
วิทยากร 5 คน) 

11,250 

- ค่าเอกสาร/วัสดุฝึก จำนวน 45 ชุด 6,550 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคคลที่ไม่ใช่ภาครัฐจาก ม.ราชภัฏนครสวรรค์  
จำนวน 40 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,000 บาท 

40,000 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรที่เป็นบุคลากรภาครัฐ จำนวน 5 วัน วันละ               
10 คน คนละ 400 บาท 

20,000 

- ค่าสาธารณูปโภคให้แก่สถานที่อบรม จำนวน 5 วัน 10,000 
กิจกรรมติดตาม
ความก้าวหน้า 

- ค่าตอบแทนนิเทศติดตามความก้าวหน้า 1ครั้ง ครั้งละ 500 บาท 
จำนวน 4 คน 

2,000 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรอบรมครูที่ปรึกษาโครงงานที่เป็นบุคลากรที่ไม่ใช่
ภาครัฐ จาก สวทช. จำนวน 6 ชั่วโมง ชัว่โมงละ 1,200 บาท 
- ค่าท่ีพักวิทยากร  

7,200 
1,200 

- ค่าอาหารอบรมครูที่ปรึกษาโครงงาน จำนวน 40 คน คนละ 250 บาท 10,000 
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท 4,000 

รวมเงิน 300,000 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
 การบริหารความเสี่ยง 
 สร้างหรือใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ บริหารจัดการกระบวนการคัดสรรนักเรียนได้ครอบคลุม ทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 



 
 

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนในโครงการได้รับการพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยหรือนักวิชาการชั้นยอดทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ 
 2) ครูสามารถจัดกิจกรรมค่ายสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
และสามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ 
 3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้เป็นเครือข่ายทางวิชาการสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  
2. หลักการและเหตุผล  
        การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลกระทบโดยตรงต่อทรรศนะและการดำเนินชีวิตของคนไทยทั้งในเมืองและชนบท จึงต้องมีหลักสูตรท้องถิ่น      
เพ่ือปรับสภาพของผู้เรียนให้สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ดังกล่าวโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้น   
กับภูมิลำเนาท้องถิ่นของตน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาตน ครอบครัวและท้องถิ่น
ตลอดจนดำเนินชีวิตอยู่ในท้องถิ่นของตนอย่างเป็นสุข  
        การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นจะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ภูมิหลัง วิถีการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ
สังคม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและทรัพยากรของท้องถิ่น มีความรักและความผูกพัน รวมทั้ง
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป  ผู้เรียนที่จะ
ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนและเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของตนเองโดยเฉพาะที่สอดคล้องกับ
สภาพชีวิตจริงทางสังคม วัฒนธรรมและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและของท้องถิ่นนั้น ๆ  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยาขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท้องถิ่นในระดับหน่วยงานทางการศึกษาโดยการสนทนากลุ่ม จำนวน 1 ครั้ง 
 2) จัดประชุมปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยาให้กับสถานศึกษา                   
ในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ 
 ครูที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยาให้
สอดคล้องตามบริบทของชุมชน ท้องถิ่นของตนเอง และตอบสนองต่อความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน ลงสู่  
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดพะเยาที่ได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยา                   
ลงสู่กระบวนการเรียนการสอน  

 
275 แห่ง 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

 
ร้อยละ 80 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. ประชุมวางแผน/จัดทำโครงการ/จัดทำเครื่องมือ/แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ดำเนินโครงการ 
ตุลาคม 2565 

 

 



 
 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
2. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรท้องถิ่นในระดับหน่วยงานทางการศึกษา 
โดยการสนทนากลุ่ม 

พฤศจิกายน 2565 

3. -รับสมัครสถานศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
-ประชุมปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
ให้กับสถานศึกษาในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 

4. นิเทศ ติดตามผล และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัด
พะเยา สู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วม
โครงการ 

มีนาคม-เมษายน 2566 

5. หน่วยงานทางการศึกษาคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีวิธีปฏิบัติที่ดี  
ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยาได้ตรงกับบริบท         
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง 
หน่วยงานละ  2 แห่ง เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกในระดับจังหวัด 

พฤษภาคม-สิงหาคม 
2566 

6. การจัดเวทีประกวดคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี        
ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นได้ตรงกับบริบทของชุมชุม ท้องถิ่นและ
ตรงกับความสนใจของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงและมี
ประสิทธิภาพในระดับจังหวัด 

กันยายน 2566 

7. สรุปผลและจัดทำรายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดพะเยา    
ในรูปแบบของการวิจัย  

กันยายน 2566 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ      
 สถานศึกษาสังกัด 
                  - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวน 85 โรงเรียน 
  - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน 134 โรงเรียน 
  - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จำนวน 18 โรงเรียน 
  - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จำนวน 21 โรงเรียน 
  - สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา  จำนวน  5 แห่ง 
  - สำนักงาน.กศน.จังหวัดพะเยา  จำนวน 9 ศูนย ์
  - การจัดการศึกษาโดยครอบครัว จำนวน 3 ครอบครัว 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 สถานศึกษาสังกัด 
                  - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
  - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  
  - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  
  - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  - สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา   
  - สำนักงาน.กศน.จังหวัดพะเยา   
  - การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  



 
 

 

9. ระยะเวลาดำเนินการ  
             ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
10. งบประมาณ พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ

หน่วย (บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
1. ค่าตอบแทน     
 - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการ

สนทนากลุ่ม 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก
สถานศึกษาต้นแบบในระดับหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระดับ
จังหวัด  

20 x 1 
 

15 x 1 
 
 

10 x 1 
 

คน x วัน 
 

คน x วัน 
 
 

คน x วัน 

1,500 
 

1,500 
 
 

1,500 

30,000 
 

22,500 
 
 

15,000 

2. ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
วางแผนการดำเนินงาน 

 
15 x 1 

 
คน x วัน 

 
180 

 
2,700 

 
. 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมเวทีประกวด
คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ 
- ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม 
วางแผนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
- ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
- ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมเวทีประกวด
สถานศึกษาต้นแบบ 
- ค่านิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงคณะนิเทศ 
- ค่าจัดทำคู่มือการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น 
- ค่าเช่าห้องประชุมในการจัดเวที
ประกวด  

70 x 1 
 
 

100 x 1 
 
 

5 x 1 
 

50 x 1 
 

100 x 1 
 

15 x 3 
 

9 x 1 
150 

 
1 
 

คน x วัน 
 
 

คน x วัน 
 
 

คน x วัน 
 

คน x วัน 
 

คน x วัน 
 

คน x วัน 
 

ครั้ง x หน่วย 
เล่ม 

 
ห้อง 

 

180 
 
 

180 
 
 

300 
 

300 
 

300 
 

360 
 

1,800 
50 
 

10,000 
 

12,600 
 
 

18,000 
 
 

1,500 
 

15,000 
 

30,000 
 

5,4000 
 

16,200 
7,500 

 
10,000 

 
 



 
 

 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ

หน่วย (บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
 - ค่าจัดนิทรรศการ 

- ค่าจัดทำสรุปรายงาน  
- ค่าจัดทำโล่รางวัล  
- ค่าจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 

10 
100 
3 
30 

โรงเรียน 
เล่ม 
โล ่

ฉบับ 

4000 
100 

1,500 
150 

40,000 
10,000 
4,500 
4,500 

3. ค่าวัสดุ 
- ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในการดำเนินงาน 

 
 

   
6,000 

รวมทั้งสิ้น 300,000 
 หมายเหตุ : ขอใช้งบประมาณในลักษณะขอถัวจ่ายตามจำนวนจริงทุกรายการ 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 1) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 
 2) ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
               การบริหารความเสี่ยง 
 ประชุม วางแผน วางปฏิทินงานที่ชัดเจน และดำเนินการอย่างจริงจัง 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษามีหลักสูตรท้องถิ่นใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราภาษาล้านนา 
2. หลักการและเหตุผล 
 อักษรธรรมล้านนา หรือตั๋วเมือง เป็นอักษรที่สำคัญ การเกิดอักษรธรรมล้านนาก็คล้ายกับ                     
การกำเนิดอักษรทั้งหลาย คือ ปรับปรุงจากอักษรที่มีอยู่เป็นระบบมาแล้ว คือ อักษรมอญ หลักฐานเกี่ยวกับ                     
การกำเนิดอักษรธรรมล้านนาไม่ปรากฎ หลักฐานอักษรธรรมล้านนาเก่าที่สุดเท่าที่พบในปัจจุบันคือ จารึกลานทอง พบที่
สุโขทัยได้ระบุศักราชไว้ตรงกับ พ.ศ. 1919 การเขียนอักษรธรรมล้านนาหรือตั๋วเมือง มักใช้จารบนคัมภีร์                  
ใบลาน พับสา เอกสารโบราณ โดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับศาสนา เช่น ตำราภาษาบาลี ชาดก เรื่องราว     
การกัลปนาสิ่งของแก่วัด นอกจากนั้นยังใช้บันทึกเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนา ตำราโหราศาสตร์ ตำรา
แพทย์ บทกวีนิพนธ์ และคร่าวซอ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ การอ่านเขียนภาษาล้านนา เพ่ือให้ลูกชานชาวล้านนา 
ได้สืบทอดต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ในภาษาล้านนา  
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ในภาษาล้านนา  1  แหล่ง 
 2) นิสิตนักศึกษา เยาวชน ประชาชนที่สนใจในการศึกษาภาษาไทยล้านนา 150  รูป/คน  
 เชิงคุณภาพ 
 นิสิตนักศึกษา เยาวชน ประชาชนที่สนใจในการศึกษาภาษาไทยล้านนา สามารถเขียน อ่าน พูด 
ภาษาไทยล้านนาได้ 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
จำนสนแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ในภาษาล้านนา   
จำนวนนิสิตนักศึกษา เยาวชน ประชาชนที่สนใจในการศึกษาภาษาไทยล้านนา 150  รูป/คน 

 
1  แหล่ง 
150 รูป/คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนิสิตนักศึกษา เยาวชน ประชาชนที่สนใจในการศึกษาภาษาไทยล้านนา   
สามารถเขียน อ่าน พูด ภาษาไทยล้านนาได้ 

 
ร้อยละ 80 

 

 

 

 



 
 

 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมเตรียมความพร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการ พฤศจิกายน 2565  
2. เสนอชื่อ ผู้ทรงวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นครู สอนภาษาไทยล้านนา ธันวาคม 2565  
3. ร่างหลักสูตรการเรียนภาษาไทยล้านนา โดยผู้ทรงวุฒิ  

ปราชญ์ชาวบ้าน 
มกราคม 2566  

4. เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตร 
ประกาศนียบัตร ภาษาไทยล้านนา 

มกราคม 2566  

5. การเรียนรู้ภาษาไทยล้านนา 
- จัดการเรียนการสอนพ้ืนฐานภาษาไทยล้านนา 
ด้านการเขียน การพูด การอ่าน 
 - จัดการเรียนการสอนระดับกลางภาษาไทยล้านนา  
ด้านการเขียน การพูด การอ่าน 
- จัดการเรียนการสอนระดับสูงภาษาไทยล้านนา ด้านการเขียน  
การพูด การอ่าน 

กุมภาพันธ์ 2566  

6 การสำรวจเอกสารโบราณใบลาน ปั๊ปสาในเขตจังหวัดพะเยา 
- ลงพื้นที่สำรวจเอกสารโบราณใบลาน ปั๊ปสาวัดต่างๆ  
ในจังหวัดพะเยา จำนวน 5 วัด 

เมษายน 2566  

7 การปริวรรต องค์ความรู้สู่การถอดบทเรียน 
ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน 
- การจัดอบรมการปริวรรตภาษาไทยล้านนาสู่ภาษาไทยกลาง 
- วิเคราะห์องค์ความรู้ ถ่ายถอดสู่บทเรียน 

พฤษภาคม 2566 
 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 นิสิตนักศึกษา เยาวชน ประชาชนที่สนใจในการศึกษาภาษาไทยล้านนา   
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ   
 ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

10. งบประมาณ 
 จำนวน  365,000   บาท   รายละเอียดดังนี้ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

 งบดำเนินการ 
1. ค่าตอบแทน 
    - ค่าตอบแทนวิทยากรสอนภาษาไทย

ล้านนา 
3 x 7 x  3 คน x ชม. X วัน 600 37,000 

    - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ            
ในการตรวจสอบองค์ความรู้ 

2 x 7 x  1 คน x ชม. X วัน 1,000 14,000 

2. ค่าใช้สอย 
    - ค่าจ้างเหมาบริการอาหาร 3 x 150 มื้อ x คน 150 67,500 
    - ค่าจ้างเหมาบริการอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
6 x 150 มื้อ x คน 35 31,500 

     - ค่าเช่าที่พัก 2 x 2 ห้อง x วัน 1,000 4,000 
3. ค่าวัสดุ 
    - ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุเบ็ดเตล็ด

ในการดำเนินงาน 
   10,000 

    - ค่าวัสดุจัดทำเอกสารประกอบ    
การอบรม 

70 x 150 บาท x คน 50 10,500 

    - ค่าน้ำมัน    10,000 
    - ค่าจัดทำเอกสารหนังสือชุดความรู้ 120 x 300 บาท  x  เล่ม 120 36,000 
    - ค่าใบประกาศ/เกียรติบัตร 20 x  150 บาท x คน 20 3,000 

4. ค่าใช้สอย    6,500 
 รวม 23.,000 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :     

- 
 การบริหารความเสี่ยง :     

- 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา   
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นิสิตนักศึกษา เยาวชน ประชาชนที่สนใจในการศึกษาภาษาไทยล้านนาสามารถเขียน อ่าน พูด และ
สามารถปริวรรต ถอดองค์ความรู้ จากจารึกภาษาไทยล้านนา เป็นภาษาไทยกลางได้ 
 
 



 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
1. ชื่อโครงการ จิตอาสา “ตาวิเศษ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนและทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญ เพราะปัญหาขยะเป็น 
ปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อทั้งสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาขยะเกิดจากการกระทำของมนุษย์เป็น           
ส่วนใหญ่ ดังนั้นการแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุ คือต้องแก้ที่มนุษย์ โดยการให้ความรู้ มีวินัยและสร้างจิตสำนึก       
ในการจัดการขยะ โดยเฉพาะกับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดการและ
แก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในสังคม  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนปลอดขยะ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยได้อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการด้านการบริหารจั ดการขยะหลักการ 
3Rs ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ครบทุกโรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดได้ขยายผลไปยังครู นักเรียน                     
ซึ่งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีโรงเรียนด้านการบริหารจัดการขยะยอดเยี่ยม ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
และลงมือปฏิบัติขยายผลด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ครู นักเรียน และชุมชน ส่งผลงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) เข้าประกวดระดับประเทศ และอาเชียน จนทำให้ได้รับรางวัลโรงเรียนปลยอดขยะ ระดับประเทศ และ
อาเชียน ตามลำดับ เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนทั่วประเทศที่ได้มาศึกษาดูงานด้านสิ่ง แวดล้อมและโรงเรียน    
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตระหนักถึง
ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีวินัย และสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดรวมถึง     
การขยายผลไปยังประชาชนและชุมชนใกล้เคียง จึงจัดทำโครงเยาวชนต้นแบบ “ตาวิเศษ” ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การจัดการขยะ น้ำเสีย ในโรงเรียน ชุมชน และลดการใช้พลังงาน   
ในโรงเรียน 
 2) เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมในการมีวินัยและสร้างจิตสำนึกต่อ
สาธารณะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความเคยชินในการจัดการขยะ 

3) เพื่อให้นักเรียนเป็นต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 4) เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมีทิศทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน 
4. เป้าหมาของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
      1) ฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs และปลูกจิตสำนึก       
ในการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
      2) จัดทำคู่มือการสร้างวินัยและการจัดการขยะที่ยั่งยืน 
  เชิงคุณภาพ 
     นักเรียน เครือข่าย ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะ 
ตามหลักการ 3Rs มาใช้ในโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 



 
 

 

5. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
จำนวนนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกในการบริหาร
จัดการขยะ ตามหลักการ 3s มาใช้ในโรงเรียน และชุมชน 

 
1,280 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกในการบริหาร   
จัดการศึกษาตามหลัก 3Rs มาใช้ในโรงเรียน และชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
ร้อยละ 80 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. อบรมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยให้แก่

นักเรียนจิตอาสา “ตาวิเศษ” 
 - กลุ่มโรงเรียนจัดอบรมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยให้แก่นักเรียนเพ่ือเป็นแกนนำ จิตอาสา   
“ตาวิเศษ”และนักเรียนขยายผลการสร้างจิตสำนึกไปยัง
ผู้ปกครองและชุมชน 
 - กลุ่มโรงเรียนจัดประกวดโครงงานจิตอาสาตาวิเศษ 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2566 

 

2. จัดทำคู่มือการสร้างวินัยและการจัดการขยะที่ยั่งยืน มิถุนายน 2566  
3. กิจกรรมจัดบอร์ดรณรงค์ในชุมชน โรงเรียนสนับสนุน

กิจกรรมให้นักเรียนแกนนำจิตอาสา “ตาวิเศษ”        
จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน  
  - การคัดแยกขยะ 
  - การนำขยะมาใช้ประโยชน์ 
  - การนำกลับมาใช้ใหม่/ใช้ซ้ำ 
  - การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 

มิถุนายน 2566  

4. กลุ่มโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนแกนนำ จิตอาสา 
“ตาวิเศษ” 
    - ประกวดคัดเลือกนักเรียนแกนนำจิตอาสา       
“ตาวิเศษ”ระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

กรกฎาคม 2566  

5 นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการ สิงหาคม–กันยายน2566  
6. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน กันยายน 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนละ 10 คน 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
9. ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน/ปี) 
 พฤษภาคม – กันยายน  2566 



 
 

 

10. งบประมาณ พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 จำนวน 994,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคา 

ต่อหน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

งบดำเนินงาน 
1. ค่าตอบแทน     
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 16x5 ชั่วโมงxหน่วย 1,200 96,000 

2. ค่าใช้จ่าย     
 กิจกรรมอบรมนักเรียน 5 จุด จุดละ2 วัน     

 - ค่าจ้างเหมาในการประกอบอาหาร 1,280x2 
 

 270 691,200 

  - ค้างจ้างเหมาในการประกอบอาหาร 
ว่างและเครื่องดื่ม 

1,280x2 
 35 89,600 

 - ค่าเดินทางผู้เข้าอบรมโรงเรียละ300 129 โรงเรียนxหน่วย 300 38,700 
 - ค่าจัดทำคู่มือ  200 เล่ม 100 20,000 
 - ค่าเดินทางนิเทศติดตาม 5x7 ครั้งxหน่วย 1,000 35,000 

3. ค่าวัสดุ     
 - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ที่เหมาะสมในอบรม 

กลุ่มโรงเรียนละ 10,000 บาท 
 

8 กลุ่มโรงเรียน 10,000 80,000 

 - ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในการดำเนินงานกลุ่ม
โรงเรียนละ 5,000 บาท 

 
8 กลุ่มโรงเรียน 5,000 40,000 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 การบริหารความเสี่ยง 
 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการสร้างจิตสำนึกต่อสาธารณะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความเคย
ชินในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) นักเรียนแกนนำ จิตอาสา “ตาวิเศษ” นำความรู้และกระบวนการจัดการขยะขยายผลในชุมชน 
 2) นักเรียน และชุมชน มีวินัยและจิตสำนึกต่อสาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
 
 
 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ สานสัมพันธ์สายใยเยาวชนไทยเหนือ – ใต้ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาความไม่สงบและความรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรากเหง้าอยู่ในทุก ๆ มิติของ
สังคม และไม่ได้มีผลเฉพาะพ้ืนที่ที่เกิดความรุนแรง แต่สะท้อนให้เห็นผ่านมุมมองและความคิดในด้านลบของผู้คน  
ทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย 
 การจัดการความรุนแรงและความไม่สงบในพ้ืนที่ดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาและวิธีการหลากหลาย      
ในการแก้ปัญหา แต่การเปลี่ยนความคิดและมุมมองในด้านลบต่อผู้ในที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าว อาจไม่ต้องใช้เวลา
หรือวิถีการที่สลับซับซ้อน เพียงแต่ผู้คนที่อยู่ภูมิภาคต่างๆ ยังไม่เคยทำความเข้าใจ สัมผัส พูดคุย รับรู้ถึงปัญหาหรือ
นิสัยใจคอที่แท้จริงของผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชายแดนใต้ 
 การสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ไกลสุดของประเทศทั้งภาคเหนือตอนบนและ
ชายแดนใต้ จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้คยในประเทศชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างผู้คนที่ แตกต่าง       
ทางวัฒนธรรม สร้างความเข้าอกเข้าใจในยามที่เกิดปัญหา ผ่านการศึกษาและเรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิภาคศึกษา    
ตามแนวเส้นทางรถไฟจากใต้สุดของประเทศ สู่เหนือสุดของประเทศไทย  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ “เยาวชนและพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ีชายแดนภาคเหนือ-ใต”้ 
 2) เพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างจังหวัดพะเยาและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 3) เพื่อส่งเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของไทย ในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเครือข่ายเยาวชน
ในจังหวัดพะเยาและสามจังหวัดชายแดนใต้ 
4. เป้าหมายโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) เยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยาและพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการถ่ายทอด 
ความรู้จาก หลักสูตรการเรียนรู้ “เยาวชนและพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนเหนือ – ใต”้  
 2) เยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยาและพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้
จาก หลักสูตรการเรียนรู้ “เยาวชนและพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนเหนือ – ใต้” เข้าร่วมกิจกรรม “ชวน
เพ่ือนไปเที่ยวบ้าน”  
 3) เครือข่ายเยาวชนระหว่างจังหวัดพะเยาและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 เชิงคุณภาพ 
 เยาวชนในเครือข่ายเยาวชนระหว่างจังหวัดพะเยาและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเข้าใจ       
ในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละภูมิภาคดีขึ้น  
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1) เยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยาและพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการถ่ายทอด 
ความรู้จาก หลักสูตรการเรียนรู้ “เยาวชนและพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนเหนือ-ใต้” ไม่ต่ำกว่า 500 คน 
   
 2) เยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาและพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้
จาก หลักสูตรการเรียนรู้  “เยาวชนและพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเหนือ-ใต้” เข้าร่วมกิจกรรม        
“ชวนเพื่อนไปเท่ียวบ้าน” ไม่ต่ำกว่า 100 คน 
 3) เครือข่ายเยาวชนระหว่างจังหวัดพะเยาและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ต่ำกว่า 5 เครือข่าย  
 



 
 

 

 เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ 95 ของเยาวชนในเครือข่ายเยาวชนระหว่างจังหวัดพะเยาและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความเข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละภูมิภาคดีขึ้น  
6. วิธีดำเนินการ/ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. พัฒนาหลักสูตรและถ่ายทอดหลักสูตร “เยาวชนและพหุ

วัฒนธรรมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนเหนือ-ใต้” 
ตุลาคม – ธันาวาคม 
2565 

 

2. กิจกรรม “ชวนเพื่อนมาเที่ยวบ้าน” มกราคม – เมษายน 
2566 

 

3. กิจกรรมพัฒนาแกนนำและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนและ
ชุมชนระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้และชายแดนภาคเหนือ 

มกราคม – กันยายน 
2566 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 เยาวชนในจังหวัดพะเยาและสามจังหวัดชายแดนใต้ 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 จังหวัดพะเยาและสามจังหวัดชายแดนใต้ 
9. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
10. งบประมาณ 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1. ค่าตอบแทน 
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ   12 x 12 คน x ชม. 600 86,400 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 25 x 20 คน x วัน 240 120,000 

2. ค่าใช้สอย 
 - ค่าจ้างเหมาบริการอาหาร 10 x 100 มื้อ x คน 200 200,000 
 - ค่าจ้างเหมาะบริการอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
10 x 100 มื้อ x คน 35 35,000 

 - ค่าเช่ายานพาหนะ (รถตู้ + น้ำมัน) 5 x 5 คัน x ครั้ง 2,800 70,000 
 - ค่าเดินเหมาจ่ายจากปัตตานี-กทม.-  

พะเยา (ไปกลับ) 
100 x 1 คน x ครั้ง 4,500 450,000 

3. ค่าวัสดุ 
 - ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุเบ็ดเตล็ดใน

การดำเนินการ 
(เหมาจ่าย) 15,000 

 รวม 976,000 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโครง 
 ความเสี่ยง 
 การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
 การบริหารความเสี่ยง 
 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 



 
 

 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สังคมแห่งการเรียนรู้ของเยาวชนในจังหวัดพะเยาและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือความเข้าใจ     
ในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละภูมิภาคดีขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

1. ชื่อโครงการ วัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)      
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้นักศึกษา   
ที่เรียนในภาคเรียนสุดท้าย ก่อนจบหลักสูตรทุกคน เข้าการประเมินการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) และ
จากดำเนินการจัดสอบเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติที่ผ่านมา มีจำนวนนักศึกษา กศน.จำนวน
ไม่น้อยที่ไม่สามารถเข้าสอบตามกำหนดเวลาทื่ สทศ.กำหนด ซึ่งหากนักศึกษาหากมีรายชื่อเข้าสอบแล้วไม่เข้าสอบ 
ทาง สทศ. ถือว่าสละสิทธิ์และเป็นผู้ขาดสอบและสถานศึกษาไม่สามารถส่งรายชื่อเข้าสอบในการสอบครั้งต่อไปได้อีก 
ทั้งนี้นักศึกษาที่ขาดสอบการประเมินการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) สถานศึกษาจะต้องส่งตัวให้ไปเข้าสอบ
ด้วยระบบเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ตามจุดที่กำหนด 17 จุด ทั่วประเทศเท่านั้น โดยในภาคเหนือมี 3 จุดคือ กศน.
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ กศน.เมืองกำแพงเพชร จังหวัด
กำแพงเพชร  ทั้งนี้ให้สถานศึกษาเลือกจุดบริการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ที่ใกล้ที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา
นักศึกษาที่พลาดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ของกศน.ทุกอำเภอในสังกัด สำนักงาน 
กศน.จังหวัดพะเยาจะไปเข้าสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  ณ กศน.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
ซึ่งมีระยะทางค่อนข้างไกลและไม่สะดวกในการเดินทางของนักศึกษา ดังนั้นเพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่
นักศึกษา กศนจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงที่พลาดสอบการประเมินการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) 
ในการเข้าสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จึงขอให้มีการจัดตั้งศูนย์สอบ  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดตั้งศูนย์สอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
4.  เป้าหมายของโครงการ 
          เชิงปริมาณ  
  จัดตั้งศูนย์สอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) รองรับนักศึกษา จำนวน  400 คน  
        เชิงคุณภาพ   
           นักศึกษา กศน.ได้เข้ารับการสอบประเมินการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET)  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ใกล้บ้าน 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) บริการ    

 
9  เครื่อง 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละความพึงพอใจร้อยของนักศึกษา กศน.ได้เข้ารับการสอบประเมินการศึกษานอก    
ระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ใกล้บ้าน 

 
ร้อยละ 100 

 

 



 
 

 

6. วิธีการดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 
พฤษภาคม 2566  

2. ประเมินรูปแบบฯ โดยคณะกรรมการประเมินรูปแบบ พฤษภาคม 2566  

7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 นักศึกษา กศน.ในจังหวัดพะเยา 
 8. พื้นที่เป้าหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2565 
10. งบประมาณ    
 จำนวน  213,800  บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

1) ชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)  
ราคาเครื่องละ 22,000 บาท  จำนวน  9 เครื่อง 198,000 บาท 
     2) ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ซนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) ราคาเครื่องละ 7,900 บาท จำนวน  
2  เครื่อง  15,800 บาท 
 รวมงบประมาณ  213,800  บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :             

- 
 การบริหารความเสี่ยง :           

- 
12.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        นักศึกษา กศน.ได้รับความสะดวกในการสอบประเมินการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ใกล้บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ การจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้ และ
พัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร นำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ มีการจัดทำ
คลังข้อสอบเพ่ือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ และให้ผลการประเมินที่ตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ถูกต้อง      
ตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  จึงได้จัดทำการจัดทำคลังข้อสอบเพ่ือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ      
การสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพและการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรให้สถานศึกษา     
อย่างถูกต้องและจัดทำคลังข้อสอบที่มีมาตรฐานเพ่ือประโยชน์ในการนำไปใช้ในการวัดและประเมินผลต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและครูเก่ียวกับการสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพและ      
การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 2) เพื่อจัดทำคลังข้อสอบสำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) ครูผู้เข้ารับการอบรมจากสถานศึกษาทุกสังกัดจำนวน 100 คน 
 2) คลังข้อสอบ Online ด้านทักษะความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เชิงคุณภาพ 
 1) ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพและ     
การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ 
 2) สำนักงานศึกษาธิการมีคลังข้อสอบ Online ที่มีคุณภาพสำหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู้    
ด้านทักษะความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1) จำนวนครูผู้เข้ารับการอบรมจากสถานศึกษาทุกสังกัด  

 
100 คน 

2) จำนวนข้อสอบ Onlineด้านทักษะความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1) ข้อสอบชั้น ป.6 ใน 5 กลุ่มสาระหลัก กลุ่ม
สาระๆ 100 ข้อ 
2) แบบวัดและประเมินตามสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะละ 50 ข้อ 

 



 
 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของจำนวนเข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพและการออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ 

 
ร้อยละ 80 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพและการออกแบบการวัดและประเมิน  
ด้านทักษะความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็น
ระบบ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2565 

 

2. จัดประชุมคณะทำงานในการดำเนินงานจัดเตรียมเอกสาร  
การอบรมและอุปกรณ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2565 

 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

มกราคม 2566  

5. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานเพ่ือให้สถานศึกษาดำเนินการการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

มกราคม - 
สิงหาคม 2566 

 

6. สรุป รายงานการดำเนินโครงการ กันยายน 2566  
กิจกรรมที่ 2 จัดทำคลังข้อสอบเพื่อการวัดและประเมินผลแบบองค์รวม 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบเพ่ือการวัด

และประเมินผลแบบองค์รวม  
พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2565 

 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานสร้างข้อสอบเพ่ือการวัด
และประเมินผลแบบองค์รวม และดำเนินการสร้างข้อสอบ 

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2565 

 

3.  นำข้อสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้าน                   
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

มกราคม 2566 
 

 

4. นำข้อสอบที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ มกราคม - 
สิงหาคม 2566 

 

5. จัดทำเป็นคลังข้อสอบและเผยแพร่ให้กับหน่วยงานในสังกัด สิงหาคม-
กันยายน 2566 

 

6. สรุป รายงานการดำเนินโครงการ กันยายน 2566  
 
 
 



 
 

 

กิจกรรมที่ 3  การนิเทศ ติดตามเก่ียวกับงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการในการนิเทศติดตามการดำเนินการ

การวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
กุมภาพันธ์ 2566  

2. สร้างเครื่องมือในการนิเทศติดตาม กุมภาพันธ์ 2566  
3. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานเพ่ือให้สถานศึกษาดำเนินการการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
มิถุนายน-
สิงหาคม 2566 

 

4. จัดประชุมคณะกรรมกรในการนิเทศ ติดตามการดำเนินการวัด
และประเมินผลอย่างเป็นระบบ  หลังการนิเทศ 

สิงหาคม 2566  

5. สรุป รายงานการดำเนินโครงการ กันยายน 2566  
7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ครูผู้สอนในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา จำนวน 100 คน 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 พฤศจิกายน  2565 – กันยายน 2566 
10. งบประมาณ  
 งบประมาณ จำนวน 300,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้เข้ารับการอบรมจากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา เป็นเงิน 170,000 
บาท รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ
หน่วย
(บาท 

จำนวนเงิน 

1. ค่าตอบแทน     
 ค่าตอบแทนวิทยากร 12  ชั่วโมงๆ ละ 

600 บาทจำนวน 3 คน 
12x3 ชั่วโมงxคน 600 21,600 

2. ค่าใช้สอย     
 -ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าอบรม   115x2 คนxวัน 110 25,300 
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 115x2x2 คนxวันxครั้ง 35 16,100 
 -ค่าท่ีพักวิทยากรจำนวน 2 คืน 3x2 คนxคืน 800 4,800 
 -ค่าพาหนะพักวิทยากรจำนวน  3 คน 5000 15000 
 -ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้ารับการอบรม 100 คน 400 40,000 
 -ค่าถ่ายเอกสาร และจัดทำเอกสาร 100 เล่ม 100 10,000 
 -ค่าเช่าสถานที่จัดประชุม 2 วัน 2500 5,000 
 -ค่าสรุปและจัดทำรายงานผล    10,000 

3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์    22,200 
รวม    170,000 

 



 
 

 

2. งบประมาณสำหรับจัดทำคลังข้อสอบ จำนวนเงิน 100,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ
หน่วย
(บาท 

จำนวนเงิน 

1. ค่าใช้สอย     
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการ                 

ในการสร้างข้อสอบ  
50x3 คนxวัน 120 18,000 

 - ค่าพาหนะ ของคณะกรรมการ                 
ในการสร้างข้อสอบ 

50x3 คนx วัน 200 30,000 

 - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ 10 ชุด 1000 10,000 
 - ค่าพาหนะของศึกษานิเทศก์ และ

เจ้าหน้าที่ การดำเนินงานโครงการ 
500 กิโลเมตร 4 2,000 

 - ค่าถ่ายเอกสาร และจัดทำเอกสาร 100 เล่ม 100 10,000 
 - ค่าจ้างเหมาจัดทำคลังข้อสอบ 

Online 
1 ครั้ง 30,000 20,000 

2. ค่าวัสดุ อุปกรณ์    10,000 
รวม    100,000 

3. งบประมาณสำหรับนิเทศ ติดตามและประเมินผล จำนวนเงิน  30,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ
หน่วย
(บาท) 

จำนวนเงิน 

1. ค่าใช้สอย     
 - ค่าจ้างเหมาในการประกอบอาหาร    15x2x80 คนxมื้อxบาท 80 2400 
 - ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
15x2x35 คนxมื้อxบาท 35 1050 

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามและพนักงานขับรถ 

10x2x12
0 

คนxวันxบาท 120 2400 

 - ค่าพาหนะในการเดินทางไปนิเทศ   
ติดตามฯ 

2000 กิโลเมตร 4 8,000 

 - ค่าถ่ายเอกสาร และจัดทำเอกสาร 100 เล่ม 50 5,000 
2. ค่าวัสดุ     

 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการนิเทศ 
ติดตามฯ 

   11,150 

รวม    30,000 
หมายเหตุ: ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 



 
 

 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 1) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 
 2) ผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนด 
 3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรล่าช้า 
 การบริหารความเสี่ยง 
 1) แผนที่วางไว้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม 
 2) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งแบบตอบรับมาก่อนทุกครั้ง 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ     
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษามีข้อสอบเพื่อการวัดและประเมินผลสำหรับพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนาคลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

1.ชื่อโครงการการ การพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2. หลักการและเหตุผล   
 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งภายในประเทศ และผลการประเมินความสามารถของ
นักเรียนไทยในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการอ่านในระดับนานาชาติ ต่างสะท้อนคุณภาพของนักเรียนไทย 
ที่มีแนวโน้มต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากตัวครู ความสามารถในการสอนของครู การจบการศึกษา  
ที่ตรงวุฒิของครู และการขาดแคลนครูจึงต้องพัฒนาที่ครูก่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสองวิชา
นี้ให้สูงขึ้น ครูต้องสามารถการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้เพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน    
ตามบริบทของแต่ละกลุ่มผู้เรียน แต่ครูผู้สอนในโรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดสมรรถนะด้านการทำวิจัย ขาดความรู้ 
ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการทำวิจัย มองไม่เห็นประโยชน์จากการทำวิจัย เพราะไม่สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์
การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ นอกจากนี้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมักจะแสดงผลในลักษณะที่เป็นนามธรรม 
จนไม่อาจเชื่อมโยงกับบริบทที่เป็นจริงตามที่ควรจะเป็นได้ การพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะในการทำวิจัยจะเกิด
ประสิทธิภาพได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับตัวครูเป็นสำคัญ ครูต้องเห็นถึงความสำคัญจำเป็นและลงมือพัฒนา
ด้วยตัวของตัวเอง  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ร่วมมือกันทำงานในรูปเครือข่าย เพ่ือให้เกิดเป็นเครือข่ายครูนักวิจัยที่เสริมหนุนกันพัฒนาระดับสมรรถนะ                  
การทำวิจัยของครูตามสภาพที่เป็นจริงให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์  
 1) สร้างเครือข่ายนักวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 2) เพ่ือพัฒนาสมรถนะครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทาง                   
การเรียนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 3) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน     
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในจังหวัดพะเยา จำนวน 100 คน 
 - ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 20 คน 
 - ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จำนวน 20 คน 
 - ครูในสังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยา จำนวน 20 คน 
 - ครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จำนวน 20 คน 
 - ครูในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 
  จำนวน 20 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ 80 ของครูที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  
 



 
 

 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ครูคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในจังหวัดพะเยา 

 
100 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของครูมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  

 
ร้อยละ 80 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
วิธีดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณดำเนินงาน ตุลาคม 2565   
2. จัดเตรียมวางแผนการดำเนินงานประสานวิทยากร /เอกสาร พฤศจิกายน 2565  
3. กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษาของแต่ละสังกัดและ
คณะทำงานเพ่ือหาวิธีคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ และแนวทาง       
การพัฒนาเครือข่ายครูนักวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน          
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกำหนดกิจกรรมและ
ปฏิบัติการตัวชี้วัดการดำเนินกิจกรรมโดยมีการนิเทศติดตาม 

พฤศจิกายน -
ธันวาคม 2565 
 

 

4. กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน” 

ธันวาคม 2565 -  
มกราคม 2566 

 

5. กิจกรรมที่ 3 จดัเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ รายงานความก้าวหนา้ของงาน เมษายน -
พฤษภาคม 2566 

 

6. กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามความก้าวหน้าของครูนักวิจัย มิถุนายน -
กรกฎาคม 2566 

 

7. กิจกรรมที่ 5 จัดเวทีนำเสนองาน เพื่อเผยแพร่ผลงาน 
 

สิงหาคม-กันยายน  
2566 

 

8. กิจกรรมที่ 6 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน กันยายน 2566  

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในสังกัด 
  - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ เขต 2 
    - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  
    - สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยา 
    - สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา  
    - สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 โรงเรียนในจังหวัดพะเยา สังกัด   
  - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ เขต 2 
    - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
    - สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยา 
    - สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา  



 
 

 

    - สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตุลาคม 2565 –  กันยายน 2566 
10. งบประมาณ    

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมผู้บริหาร
การศึกษาของแต่ละสังกัดและ
คณะทำงานเพ่ือเป็นการสร้างภาคี
ความร่วมมือ 

- ค่าอาหารจำนวน 20 คน  1 มื้อ คนละ 120 บาท 6,000 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  2 มื้อ มื้อละ                 
35 บาท คนละ 70 บาท 

1,400 

- ค่าชดเชยน้ำมันในการเดินทางสำหรับภาคี                  
ความร่วมมือ 8 คน 

4,000 

รวม 11,400 
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอน” 

- ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จำนวน 120 คน 
คนละ  จำนวน 2 มื้อ คนละ 250 บาท  (120 คน x 
250 บาท x 2 มื้อ) 

6,0000 

- ค่าห้องพักผู้เข้าอบรม 600 บาท 50 ห้อง จำนวน 1 
คืน 
- ค่าห้องพักวิทยากร 1,000 บาท จำนวน 2 ห้อง  2 คืน 

35,200 

- อาหารมื้อเย็น 120 คน x 170  20,400 
- ค่าชดเชยน้ำมันในการเดินทาง ผู้เข้าอบรม =        
3,0000 บาท 
- ค่าชดเชยน้ำมันในการเดินทาง วิทยากร = 3,000 
บาท 

33,000 

ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน  12 ชั่วโมง x 1,200 บาท 14,400 
รวม 163,000 

กิจกรรมที่ 3 จดัเวทีแลกเปลีย่น
เรียนรู ้รายงานความก้าวหน้าของ
งาน 

- ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จำนวน         120 
คน คนละ 1 มื้อ คนละ 250 บาท 

30,000 

- ค่าชดเชยน้ำมันในการเดินทางสำหรับผู้เข้าอบรม 100 
คน จาก 25 โรงเรียน 

30,000 

- ค่าตอบแทนวิทยากรผู้วิพากษ์งาน 6 ชั่วโมง x 1,200 
บาท 

7,200 

- ค่าชดเชยน้ำมันในการเดินทาง 3,000 
- ค่าท่ีพักวิทยากรผู้วิพากษ์งาน 1,200 
- ค่าตอบแทนศึกษานิเทศก์จาก สพป. สพม. และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน 

15,000 

 รวม 86,400 
 

 



 
 

 

 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม
ความก้าวหน้าของครูนักวิจัย 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาจำนวน 25 
โรงเรียน/สถาบัน  
คณะที่ 1 จำนวน 4 คน X 120 บาท x 6 วัน = 2,800 
คณะที่ 2 จำนวน 5 คน x 120 บาท x 7 วัน = 4,200 
ค่าน้ำมันรถตู้เชื้อเพลิงสำนักงาน = 10,000  
ค่าชดเชยน้ำเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนตัว = 7,000 

69,200 

 รวม 69,200 
กิจกรรมที่ 5 จัดเวทีนำเสนองาน 
เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 

- ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จำนวน 120 คน 
คนละ  จำนวน 1 มื้อ คนละ 250 บาท 

30,000 

- ค่าชดเชยน้ำมันในการเดินทางสำหรับผู้เข้าอบรม   
100 คน จาก 25 โรงเรียน 

30,000 

- ค่าตอบแทนวิทยากรผู้วิพากษ์งาน จำนวน 10 คน 15,000 
- ค่าตอบแทนครูนักวิจัย ผู้ที่มีงานวิจัยและนวัตกรรม
การเรียนการสอนเสร็จสมบูรณ์ที่เป็นไปตามเงื่อนไข
ผลงานละ 1,500 บาท 

150,000 

รวม 225,000 
8. กิจกรรมที่ 6 จัดทำรายงาน
สรุปผลการดำเนินงาน (รายงาน
การวิจัย) 

- ค่าจัดทำเล่มสมบูรณ์จำนวน 20 เล่ม เล่มละ 300 บาท  
= 6,000 บาท 
- ค่าตีพิมพ์ผลงานระดับชาติ/นานาชาติ  10,000 บาท 
- ค่าไปนำเสนองานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ  Oral 
Presentation 50,000 บาท  

66,000 

รวม 66,000 
ค่าวัสดุ 1. กระดาษ 4 จำนวน 30 รีม รีมละ 150 บาท = 4,500  

บาท 
2. หมึกปริ้นเตอร์สี 4 สี สีละ 2 ชุด ชุดละ 281 บาท               
= 2,250 บาท 
3. แผ่นซีดีพร้อมซองจำนวน 200 แผ่น แผ่นละ 20 บาท 
= 4,000 
4. กระเป๋าเอกสาร จำนวน 200 อัน อันละ 20 บาท            
= 4,000 บาท 
5. ปากกา 200 ด้าม ด้ามละ 5 บาท = 1,000 บาท 
6. ปากกาเมจิก จำนวน 50 ด้าม ด้ามละ 20 บาท = 
1,000 บาท 
7. กระดาษ Flip Chart จำนวน 200 แผ่น แผ่นละ            
10 บาท = 1,000 บาท 

19,970 



 
 

 

กิจกรรม รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
 8. กระดาษทำเกียรติบัตร จำนวน 200 แผ่น แผ่นละ 

20 บาท = 4,000 บาท 
9. ปากกาลบคำผิด จำนวน 4 ด้าม ด้ามละ 50 บาท = 
200 บาท 
10. ไม้บรรทัด 4 อัน อันละ 5 บาท = 20 บาท 
11. ยางลบดินสอ 6 ก้อน ก้อนละ 5 บาท = 30 บาท 

 

 รวม 19,900 
 รวมทั้งหมด 668,000 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 การย้ายโรงเรียนของครูที่เข้าร่วมโครงการ 
 การบริหารความเสี่ยง 
 ในขั้นตอนการประกาศคัดเลือกหรือรับสมัครครูเข้าร่วมโครงการ ให้แจ้งเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลยุทธ์ที่ 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

1. ชื่อโครงการ จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สู่ชั้นเรียน 
2. หลักการและเหตุผล 
 สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้ง
การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ช่วยนักเรียน         
สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำงาน  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา      
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์แต่เป็นการสร้าง
ความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคำถาม แก้ปัญหา
และการหาข้อมูลและวิ เคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้ งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบู รณาการ                
กับชีวิตประจำวันได้ 

 การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเป็นนโยบายสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการนำมาใช้                    
เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังนั้น หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ                  
ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา                      
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน             
อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จึงได้จัดทำโครงการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีสามารถจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้สู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 
3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมีความรู้มีความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้                 
สะเต็มศึกษา (STEM  Education) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี   จำนวน 118  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัด มีความรู้  
ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM  Education)  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแกนนำ 

 
118 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแกนนำที่เข้ารับการอบรม
มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็ม 

 
ร้อยละ 100  



 
 

 

6. วิธีดาเนินการ /ขั้นตอนการดำเนินงาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ เขต 2 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดทำระบบข้อมูลสาระสนเทศการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกชั้นปี 
ในโรงเรียน 

กุมภาพันธ์ 2566  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี face to face  

มีนาคม 2566  

3. คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ตุลาคม 2566  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. คัดเลือกครูดีเด่นสะเต็มศึกษา กุมภาพันธ์ 2566  
2. ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีนาคม 2566  
3. ประชุมปฏิบัติการ Face to Face มีนาคม 2566  
4. ประชุมปฏิบัติการครูโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา STEM 

Education ประจำจังหวัด 
มีนาคม 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี) 
 ปีงบประมาณ 2566 
10. งบประมาณ  รวม 765,900 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ เขต 2 
 งบประมาณรวมของ  2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 476,880 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่น 
หกพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาละ 238,440.- บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพัน     
สี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
1. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการ 10 โรงเรียนๆ ละ 10,000   

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 โรง  โรงเรียนขยายโอกาสฯ จำนวน 5 
โรง 

100,000.- 

2. ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท  72,000.- 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างประชุม จำนวน 34 คน ๆ ละ 80 บาท จำนวน 2 วัน  5,440.- 
4. ค่าอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คนๆ 180 บาท  14,000.- 
5. ค่าท่ีพักวิทยากร จำนวน 4 คน 2 ห้อง ๆ ละ 800 บาท 1,600.- 



 
 

 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
ค่าท่ีพักสำหรับครู และคณะทำงาน รวม 34 คน  จำนวน 17 ห้อง ๆ ละ 800 
บาท  

13,000.- 

6. ค่าพาหนะสำหรับครู จำนวน 34 คน ไป-กลับ  เที่ยวละ 150 บาท จำนวน 4 
เที่ยว  (2 วัน)                                                                                                                           

20,400.- 

7. ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารรูปเล่ม 30  เล่ม ๆ ละ 100 บาท 3,000.- 
8. ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม 9,000.- 
 รวมทั้งสิ้น 238,440.- 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  
 งบประมาณ จำนวน 289,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
1. คัดเลือกครูดีเด่นสะเต็มศึกษา 45,000 
2. ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 44,000 
3. ประชุมปฏิบัติการ Face to Face 50,000 
4. ประชุมปฏิบัติการครูโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา STEM Education 

ประจำจังหวัด 
150,000 

 รวมทั้งสิ้น 289,000 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :  
 การนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม/การเข้าร่วมกิจกรรมและเอกสารเผยแพร่ 
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 การบริหารความเสี่ยง :  
 การนิ เทศ ติดตามการออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้น เรียน                          
โดยศึกษานิเทศก์อย่างต่อเนื่อง 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 สำนักงาน กศน. มีนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.                      
ในนโยบายเร่งด่วน และนโยบายต่อเนื่อง ในภารกิจสำคัญประการหนึ่งที่ให้ความสำคัญในการดำเนินการต่อเนื่อง             
ก็คือเรื่องของนโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย คือ การส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน เพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการอ่านของประชาชนทุกกลุ่ ม เป้ าหมายพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องสมุด พัฒนา               
แหล่งการเรียนรู้ ให้ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างนิสัย รักการอ่าน                      
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ของประชาชน เพ่ือสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง    
ในการปฏิบัติ พร้อมให้ส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายได้มีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล                       
ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศและในปีงบประมาณ 2565 สำนักงาน กศน. กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน   
เพ่ือมุ่ งเน้นให้การศึกษาตามอัธยาศัย ในส่วนของห้องสมุดประชาชนที่จะต้องจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐาน                             
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับ
ทุกวัย สำหรับให้บริการ ในห้องสมุดประชาชนและสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ที่ต้องมีสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ที่มากมายหลากหลายเพียงพอและตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อผู้มารับบริการ  
 สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยาเล็งเห็นความสำคัญ และดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของ
สำนักงาน กศน. ให้มีคุณภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและพัฒนา
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ในสังกัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพ่ือให้มี การจัดกิจกรรมการศึกษา         
ตามอัธยาศัยที่หลากหลาย และตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถ
นำไปปรับใช้ จัดกิจกรรมในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาจึงได้จัด โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตของสำนักงาน กศน.จังหวัด      
พะเยาขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานการศึกษาตามอัธยาศัยและบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนมีความรู้ สำหรับนำไป
ปรับใช้จัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตในพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ 

        4. เป้าหมาย 
        เชิงปริมาณ   
 1) จัดประชุมวิชาการประจำปี 1 ครั้ง 
 2) การจัดทำสื่อเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้และหมุนเวียนในห้องสมุดประชาชน 1 ครั้ง 
 3) การจัดกิจกรรการศึกษาตามอัธยาศัย (รถห้องสมุดเคลื่อนที่)  
 4) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 5) ผู้บริหาร กศน. อำเภอ    จำนวน   9  คน 
 6) ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา  จำนวน   6  คน  
 7) บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน   จำนวน   12  คน 
        เชิงคุณภาพ 
 ผู้ปฏิบัติงานการศึกษาตามอัธยาศัยและบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนมีความรู้ สำหรับนำไปปรับใช้
จัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตในพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ 
 



 
 

 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร กศน. อำเภอ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน 27  คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานการศึกษาตามอัธยาศัยและบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน 
ที่มีความรู้ สำหรับนำไปปรับใช้จัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตในพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ 

 
ร้อยละ 90 

6. วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ดำเนินกิจกรรมของโครงการ 

- จัดประชุมวิชาการประจำปี 
- การจัดทำสื่อเพ่ือจัดกระบวน 
การเรียนรู้และหมุนเวียนในห้องสมุดประชาชน 
- การจัดกิจกรรการศึกษาตามอัธยาศัย  
(รถห้องสมุดเคลื่อนที่) 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ไตรมาส 2 - 4 
 
 
 
 
 
 

 

2. นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ไตรมาส 2 - 4  
3. สรุปผล นำปัญหามาพัฒนาต่อยอดการจัดกิจกรรม ไตรมาส 4  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ผู้บริหาร กศน. อำเภอ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน จำนวน 
27 คน 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 9  อำเภอ ในจังหวัดพะเยา (อำเภอเมืองพะเยา ดอกคำใต้ เชียงคำ จุน ปง แม่ใจ  เชียงม่วน ภูซาง 
และอำเภอภูกามยาว) 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  
 มกราคม – กรกฎาคม 2566 
10. งบประมาณ    
 งบประมาณจำนวน  318,020   บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันยี่สิบบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี  งบประมาณปี 2566   จำนวน  73,080  บาท      
(เจ็ดหมื่นสามพันแปด   สิบบาทถ้วน) มีค่าใช้จ่ายรายละเอียดดังนี้ 

 การประชุมวิชาการประจำปี 2566 ของชมรมห้องสมุดประชาชน ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์    2566 
 - ค่าลงทะเบียนอัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ  
 - ลงทะเบียนสมาชิก จำนวน  1  คน  คนละ 2,000 บาท              รวมเป็นเงิน    2,000  บาท    
 - ไม่เป็นสมาชิก จำนวน  11  คน     คนละ 2,200 บาท               รวมเป็นเงิน   24,200  บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง  วันละ 160  บาท  จำนวน 2 วัน  จำนวน  12  คน   รวมเป็นเงิน     3,840  บาท 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง  วันละ 240  บาท  จำนวน 3 วัน  จำนวน  12 คน    รวมเป็นเงิน     8,640  บาท 



 
 

 

 - ค่าท่ีพัก คืนละ 1,600 บาท จำนวน  7 ห้อง จำนวน 2  คืน         รวมเป็นเงิน   22,400  บาท 
 - ค่าพาหนะ                    รวมเป็นเงิน   12,000  บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งหมด   73,080  บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน) 
 กิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้และหมุนเวียนในห้องสมุดประชาชน งบประมาณ
ประจำปี  2566   จำนวน 48,000  บาท  (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
 การผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้  แห่งละ 5,000 บาท  จำนวน  9  แห่ง 
 - สื่อจำนวน  9  ชิ้น/5,000  บาท เป็นเงิน  45,000  บาท            
 - นิเทศติดตาม สรุปผล  เป็นเงิน  3,000  บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งหมด  48,000  บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

 กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรการศึกษาตามอัธยาศัย (รถห้องสมุดเคลื่อนที่)  งบประมาณประจำปี  
2566  จำนวน 159,680 บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 
 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ไป-กลับ  กศน.อำเภอ จำนวน  2,000 บาท x 12 เดือน รวมเป็นเงิน  
จำนวน  24,000  บาท 
 - เบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ  จำนวน  2  คน x 106วัน x 240 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 50,880 บาท 
                 - ค่าท่ีพักพนักงานขับรถ จำนวน  1  ห้อง x 106 x 800  บาท  รวมเป็นเงินจำนวน 84,800 บาท 
 รวมทั้งสิ้น 159,680   บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณประจำปี  2566   
จำนวน 15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้   

 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงขอบข่ายการทำงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
        - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อx120x27  เป็นเงิน  3,240 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อx35x27  เป็นเงิน 1,890 บาท รวมเป็นเงิน  5,130  บาท 

 จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ
ส่งเสริมให้นักเรียน ประชาชนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 จัดทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น,แหล่งเรียนรู้  อำเภอละ 3 เล่ม  รวมจำนวน 27 เล่ม เล่มละ 1,000 บาท 
รวมเงินเป็นจำนวน  27,000  บาท 
 นิเทศติดตาม สรุปผล    
  -  ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อx120x27 เป็นเงิน 3,240 บาท 
  -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อx35x27 เป็นเงิน 1,890 บาท รวมเป็นเงิน 5,130 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   37,260 บาท  (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :                    

- 
 การบริหารความเสี่ยง :                    

- 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 สำนักงาน กศน. จังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปฏิบัติงานการศึกษาตามอัธยาศัยและบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ พัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือส่งเสริมการจัด                
การเรียนการสอนของครูสู่ศตวรรษที่ 21  
2. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการพัฒนาครูโดยเน้นกระบวนการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ” (Professional Learning Community : PLC) ซึ่งเป็นการรวมตัว ร่วมใจร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้
ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร  มีวิสัยทัศน์ คุณค่า 
เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแล
สนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จ
หรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญและความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิก   ในชุมชนแห่งการเรียนรู้     
ซึ่งได้ถูกขยายผลในการประชุมผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 
2560 และได้ขยายผลสู่ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เพ่ือนำสู่การลงมือปฏิบัติ           
ในการทำงาน ในชั้นเรียน และการพัฒนาวิชาชีพ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่ ง 
ที่จะช่วยพัฒนาครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการนิเทศ
ภายในโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสู่ศตวรรษที่ 21 เพ่ือครู
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนอันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นที่จะทำให้
ผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    
3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ และสามารถนำ กระบวนการ PLC มาพัฒนา                        
การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน 134 คน 
 2) ครูวิชาการโรงเรียนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา จำนวน 134 คน 
 3) ครูทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 4) ศึกษานิเทศก์ทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน 17 คน 
 เชิงคุณภาพ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ สามารถนำ กระบวนการ PLC มาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
5. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  

 
134 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ สามารถนำ กระบวนการ PLC 
มาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 

 
ร้อยละ 100 

 



 
 

 

6.  วิธีดำเนินการ /ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน มิถุนายน 2566 30,000 
2. การออกแบบนวัตกรรมในการพัฒนางาน มิถุนายน-กรกฎาคม 2566  
3. การร่วมสะท้อนคิดเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มิถุนายน - กรกฎาคม 2566  
4. ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสังเกต

กระบวนการปฏิบัติจริง 
กรกฎาคม - สิงหาคม 2566 30,000 

5. สรุปผลเรียนรู้จากการปฏิบัตินำสู่การวาง
แผนการจัดการเรียนรู้รอบใหม่ 

สิงหาคม 2566 55,560 

6. เริ่มดำเนินการวงรอบใหม่ของการจัดกิจกรรม กันยายน 2566  10,000 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 2) โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  
 มิถุนายน - สิงหาคม 2566  
10. งบประมาณ   
 จำนวน 125,560 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดังนี้ 
 

ลำดับ กิจกรรม งบประมาณ 
1. กำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน 30,000 
2. การออกแบบนวัตกรรมในการพัฒนางาน - 
3. การร่วมสะท้อนคิดเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ - 
4. ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสังเกตกระบวนการปฏิบัติจริง 30,000 
5. สรุปผลเรียนรู้จากการปฏิบัตินำสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้รอบใหม่ 55,560 
6. เริ่มดำเนินการวงรอบใหม่ของการจัดกิจกรรม 10,000 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง :  
ไม่สามารถดำเนินงานตามแผน 
การบริหารความเสี่ยง :  
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ      
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการครู กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555) 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 - 2559)  ได้กำหนดให้คนไทยได้ เรียนรู้                     
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้
คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียน และตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดีเก่ง  มีความสุข  มีความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรม 
ใฝ่เรียนรุ้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสุข  
มีสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เพ่ือเป็นเป้าหมาย
และฐานหลักในการพัฒนาประเทศ  ซึ่งเป็นเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน. 
เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท ภารกิจในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ  ขยายโอกาส สร้างโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส  
ผู้พลาดโอกาส และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยคำนึงถึงความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความเป็นธรรมให้มีความรู้ 
ทักษะ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  พัฒนาชุมชน และสังคม  และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขได้ 
 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำโครงการ
อบรมเชิงปฎิบัติการครู กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555) ขึ้น   
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ครู กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555) 
4.  เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  
  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ 
  - ผู้บริหาร กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ  จำนวน 11 คน 
  - ข้าราชการครู จำนวน  6  คน 
  - ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน        จำนวน  38 คน 
  - ครูกศน.ตำบล จำนวน  82 คน 
  - ครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน  33 คน 
  - ครูสอนคนพิการ จำนวน  25 คน 
  - ครูประจำกลุ่ม จำนวน  19 คน 
  - เจ้าหน้าที่ สนง.กศน.จังหวัดพะเยา จำนวน  6  คน      
  รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 220 คน 
 เชิงคุณภาพ   
 ครู กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555) สามารถจัดการศึกษานอกระบบ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ครู กศน. จังหวัดพะเยา  

 
220 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของครู กศน. ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555) 
สามารถจัดการศึกษานอกระบบ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 80 

6.  วิธีดำเนินการ /ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. ประชุมคณะกรรมการและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดทำโครงการ มกราคม 2566 30,000 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ กุมภาพันธ์ 2566  
3. อบรมเชิงปฎิบัติการครู กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2555) 

มีนาคม 2566  

4. สรุปผลการดำเนินโครงการ เมษายน 2566 30,000 
7.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน. จังหวัดพะเยา 
8.  พื้นที่เป้าหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 มกราคม - เมษายน 2566 
10. งบประมาณ งบประมาณท้ังสิ้น  274,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 1) ค่าตอบแทนวิทยากร                   จำนวน  34,000  บาท 
 2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  220 คน 6 มื้อ x 50 บาท เป็นเงิน  66,000  บาท 
 3) ค่าอาหารกลางวัน           220   คน 3 มื้อ x 180 บาท เป็นเงิน 118,800 บาท 
 4) ค่าที่พักห้องละ 2 คน        220  คน 2 คืน x1,200 บาท   เป็นเงิน 264,400 บาท 
 5) ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เป็นเงิน  10,000บาท 
      รวม  274,000บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : ไม่สามารถดำเนินงานตามแผน 
การบริหารความเสี่ยง : ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ 

12.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 
 
 



 
 

 

13.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ครู กศน. สามารถจัดการศึกษานอกระบบ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ  ส่งเสริมการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู 
2. ความสำคัญของโครงการ 
 การปฏิรูปการศึกษาและการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 แสดงให้เห็นความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 12, 14) ได้กำหนด    
การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนใน มาตรา 24 (5) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถ
ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และมาตราที่ 30 มุ่งเน้นให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน                
การสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน      
ในแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งชี้ให้เห็นเจตนารมณ์ในการพัฒนานักเรียน และครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้าง
องค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ เพราะการวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบอย่างเป็น
ระบบ 
 แม้ว่าการวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการหาความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนางานทุกด้าน และมีการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นับเวลา 14 ปี แต่ก็ยังพบปัญหาด้านการวิจัยในชั้นเรียนจากข้อมูล
แหล่งต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550 : 79-80) ได้สังเคราะห์เกี่ยวกับปัญหา                 
การดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนในด้านความรู้ ความเข้าใจ พบว่า ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการนำผลวิจั ย        
มาพัฒนาการเรียนการสอน และขาดทักษะในการทำวิจัย จึงไม่สามารถพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการใช้
กระบวนการวิจัยได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย         
ในชั้นเรียนเพ่ือจะได้พัฒนาสื่อ นวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อีกทั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายังไม่มีข้อมูลการวิจัยที่เป็นสารสนเทศในการเรียนรู้และนำมาใช้     
จึงควรจะต้องดำเนินการวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนของครูที่ผ่านมาเพ่ือเป็น
สารสนเทศในการเรียนรู้และการพัฒนาการวิจัยของครูต่อไปด้วย 
3. วัตถุประสงค์  
 1) เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  
 2) เพ่ือให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 
4. เป้าหมายโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 ปีย้อนหลัง 
 2) ครูผู้ช่วย จำนวน 100 คน 
 เชิงคุณภาพ               
 1) ครู ศึกษานิเทศก์ ได้รับการพัฒนาการสังเคราะห์งานวิจัย 
 2) ครูผู้ช่วย ได้รับการพัฒนาและนิเทศติดตามการดำเนินการจัดทำวิจัย 
 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1) รายงานการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนของครูได้รับการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 
2) จำนวนครูผู้ช่วย  

 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายงานวิจัย 3 ปีย้อนหลัง 
100 คน  



 
 

 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของครูผู้ช่วยในสังกัดมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 

 
ร้อยละ 80 

6. วิธีดำเนินการ และข้ันตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 -แต่งตั้งคณะกรรมการ 4 กลุ่มสาระ สาระละ 20 คน รวมทั้ง
ศึกษานิเทศก์ รวม 100 คน เพ่ือร่วมสังเคราะห์งานวิจัยของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พฤศจิกายน 2565 

 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัย จำนวน  
2 วัน  

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 

 - จัดประชุมตรวจสอบผลการสังเคราะห์งานวิจัย จำนวน 3 วัน  มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 
2. การพัฒนาครูผู้ช่วยในกระบวนการวิจัย  
 - จัดทำหลักสูตรอบรมครู ด้านการวิจัย  พฤศจิกายน 2565 
 - จัดประชุมปฏิบัติการวางแผนทำโครงร่างการวิจัย จำนวน 2 วัน  ธันวาคม 2565 – มกราคม 2566 
 - จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยรอบที่ 1 จำนวน 5 อำเภอ มีนาคม 2566 
 - นิเทศติดตาม มิถุนายน – กรกฎาคม 2566 
 - จัดประกวด ผลงานวิจัย สิงหาคม 2566 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน 100 คน 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
9. ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน/ปี) 
 พฤศจิกายน 2565 – สิงหาคม  2566 
10. งบประมาณ พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 

 จำนวน 666,200 บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ รายการ จำนวน 
หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จำนวน 
เงิน 

กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 - ค่าสมมนาคุณวิทยากร  6 ชั่วโมง/วัน x 2 คน x 2 วัน บาท 1,200 28,800 
 - ค่าสมมนาคุณวิทยากร 6 ชั่วโมง/วัน x 4 คน x 2 วัน บาท 600 28,800 



 
 

 

 
ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย

นับ 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จำนวน 
เงิน 

2. ค่าใช้สอย 
 - ค่าท่ีพักวิทยากร 6 ห้อง x 2 คืน บาท 2000 24,000 
 - ค่าพาหนะวิทยากร 6 คน บาท 20,000 30,000 
 - ค่าอาหาร 150 บาท x 100 คน x 2 มื้อ บาท 150 30,000 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 100 คน x 4 มื้อ บาท 35 14,000 
 - ค่าอาหาร 800 บาท X 20 คน X 3 วัน บาท 800 48000 
 - ค่าพาหนะ 500 บาท X 20 คน บาท 500 10,000 
 - ที่พัก 12 ห้อง x 2 คืน บาท 1100 26,400 
 - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 2 ครั้ง บาท - 10,000 
 - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 150 ชุด x 100 บาท บาท 100 15,000 
 - ค่าจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร 150 ชุด x 10 บาท บาท 10 1,500 
 - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 2 คน บาท 3,000 6000 
3. ค่าวัสดุ 
 - วัสดุสำนักงาน 2 รุ่น บาท - 10000 
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รุ่น บาท - 7,500 

รวมกิจกรรมที่ 1 290,000 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาครูผู้ช่วยในกระบวนการวิจัย 
1.ค่าสมนาคุณวิทยากร/ค่าตอบแทน 
 - ค่าสมมนาคุณวิทยากร  6 ชั่วโมง/วัน x 1 คน x 2 วัน บาท 1,200 14,400 
 - ค่าสมมนาคุณวิทยากรผู้ช่วย 6 ชั่วโมง/วัน x 3 คน x 2 วัน บาท 600 21,600 
 - ค่าสมมนาคุณวิทยากร 5 จุด 6 ชั่วโมง/วัน x 5 คน x 1 วัน บาท 600 18,000 
 - ค่าสมมนาคุณคณะกรรมการ

ตัดสิน 
10 คน X 600 บาท 600 6000 

 - เงินรางวัลผู้ประกวด 3000 X1 
2500X1 
2000X1 

ชมเชย 3 รางวัล 1500X5 
 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

3000 
2500 
2000 
7500 

15,000 

2. ค่าใช้สอย 
 - ค่าท่ีพักวิทยากร 1 ห้อง x 2 คืน บาท 2000 4,000 
 - ค่าพาหนะวิทยากร  4 คน บาท  20,000 
 - ค่าอาหาร 150 บาท x 140 คน x 4 มื้อ บาท 150 84,000 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 140 คน x 8  มื้อ บาท 35 39,200 
 - ค่าพาหนะ 200 บาท X 100 คน X4 ครั้ง บาท 500 80,000 



 
 

 

 - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ 5 ครั้ง บาท 1,000 5,000 

ลำดับ รายการ จำนวน 
หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จำนวน 
เงิน 

 - ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร 150 ชุด x 100 บาท บาท 100 15,000 
 - ค่าจ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร 300 ชุด x 10 บาท บาท 10 3,000 
 - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล 2 คน บาท 3,000 6000 
 - ค่าจ้างทำไวนิล 10 บาท 1500 15000 
3. ค่าวัสดุ 
 - วัสดุสำนักงาน 2 รุ่น บาท - 15,000 
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 รุ่น บาท - 15,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 376,200 
รวมทั้งสิ้น 666,200 

 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 1) การคัดเลือกครูที่เข้าร่วมวิเคราะห์งานวิจัย ต้องเป็นครูที่ผ่านการดำเนินการวิจัย และมีถนัด               
ในสาขาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ  
 2) งานวิจัยที่นำมาสังเคราะห์อาจเป็นงานวิจัยที่ไม่สมบูรณ์หรือถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 การควบคุมความเสี่ยง 
 1) ตั้งเกณฑ์ หรือคุณสมบัติครูที่เข้าร่วมการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัย ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ครอบคลุม เหมาะสมในการทำงาน 
 2) นำงานวิจัยที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปมาใช้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีรายงานการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเรียนการสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2) ครูครูผู้ช่วย และศึกษานิเทศก์สามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาของครู  
2. หลักการและเหตุผล 
 การวิจัยและนวัตกรรม เป็นสมรรถนะหนึ่งที่ช่วยให้ครูได้ข้อมูลสารสนเทศที่จะนำไปปรับเปลี่ยน     
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นคุณภาพของครูที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน      
เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตามการวิจัยและนวัตกรรมยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขและ 



 
 

 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยและนวัตกรรมในระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment)  ที่ครู
ยังมีการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามแนวทางการวิจัยและนวัตกรรมของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จากนโยบาลของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ โดยมีการจัดตั้งชมรม สมาคม 
เป็นเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา      
การประชุมสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนจากเขตพ้ืนที่การศึกษาเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนการประชุมสัมมนา เครือข่าย
สภาครูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพ การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทำการ วิจัยในชั้นเรียน 
จัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา การสร้างระบบและพัฒนา เครือข่ายรวมทั้งพัฒนา
วิทยากรเพ่ือพัฒนาครูและบุคคลกรทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ วิธีการและสื่อในการอบรม                    
การสร้างระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รายบุคคล ซึ่งรูปแบบการพัฒนาครู    
ที่เคยดำเนินการทาแต่เดิมในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่หน่วยงานเป็นผู้จัดฝึกอบรม วิธีการอบรมใช้การบรรยาย 
ประชุมกลุ่มย่อย และสรุปความคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่ จำนวนผู้เข้าอบรมค่อนข้างมากทำให้ผู้ให้และผู้รับ       
การฝึกอบรมไม่สามารถติดต่อสี่สารกันได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง ในส่วนของสถานที่จัดฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นโรงแรม 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถานที่ใน ส่วนกลางมีค่าใช้จ่ายสูงในการเดินทาง การบริหารจัดอบรม และระยะเวลา
ในการอบรมบางครั้งใช้เวลา ต่อเนื่องกัน 2-3 วัน หรือ 1 สัปดาห์ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อจำกัดสำหรับผู้บริหารและ
ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีครูไม่ครบชั้น และมีจำนวนจำกัด ส่งผลให้ครูไม่สามารถสอนได้ทัน ทำให้ครูต้องทิ้ง
ห้องเรียน ตลอดจนมี เวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่นอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรม
ส่วนใหญ่ไม่ สามารถนำมาสู่การปฏิบัติได้ต่อเนื่องจากไม่สอดคล้องกับสภาพบริบท และความพร้อมของโรงเรียน               
ทำให้ หลายต่อหลายโครงการพัฒนาครูไม่ประสบความสำเร็จที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลง  การแสวงหาแนวทาง
ใหม่ในการพัฒนาครูและผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณใน การลงทุน ครูไม่ทิ้งชั้นเรียนหรืองด                  
การเรียนการสอนเพ่ือมาเข้าอบรมพัฒนาตนเองและสามารถปรับวัฒนธรรม ในการทำงานที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
ได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเพ่ือนครูในโรงเรียนหรือใกล้เคียงมาให้ คำแนะนำ และร่วมกันพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน                 
จึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายของการปฏิรูป
การศึกษา เป็นแนวคิดการประเมินที่ช่วยให้เกิดการ ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ทำให้มี อำนาจในการตัดสินใจหรือ     
เกิดการตัดสินการกระทำของตนเองได้อย่างอิสระ (Self-Determination) ซึ่งการประเมินแบบนี้เป็นการใช้มโนทัศน์
ของการประเมิน และเทคนิคการประเมิน  โดยใช้ทั้ งวิธีการทั้ งเชิงปริมาณและคุณภาพในการดำเนินงาน            
เป็นกระบวนการที่ช่วยให้กลุ่มบุคคลต่างๆ ช่วย ตนเองเป็นและพัฒนาตนเอง โดยใช้วิธีการประเมินตนเอง และ
สะท้อนผลแก่ตนเองกลุ่มคนที่เก่ียวข้องในการทำงานจึงประกอบด้วยบุคลากรภายในที่ทำการประเมินผลด้วยตนเอง 
และบุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่แล้ว ชี้แนะหรือผู้อำนวยความสะดวกในการประเมิน (Facilitator) สิ่งที่สำคัญ ก็คือ
การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เข้ามามีบทบาท หรือมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาของการดำเนินการ 
 จากความสำคัญ แนวคิด และทฤษฎี โดยเฉพาะแนวคิดของการประเมินที่เอ้ือต่อการปรับปรุงพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เน้นให้ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม เรียนรู้การประเมิน ประเมินตนเอง สะท้อนผล
แก่ตนเอง จนในที่สุดสามารถตัดสินใจหรือกำหนดตนเองได้ จึงน่าจะเป็นแนวทางที่จะเพ่ิมสมรรถนะด้านการวิจัย
และนวัตกรรมได้ คณะดำเนินงานจึงสนใจที่จะการพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมการศึกษาของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ซึ่งเป็นการกระตุ้นครูให้เกิด    
การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจตามสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลการศึกษาจนสามารถเพ่ิม
สมรรถนะวิชาชีพครูและสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรม  



 
 

 

 2) เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ ด้านการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา  
 3) เพ่ือศึกษาผลการดำเนินงานตามรูปแบบการประเมินเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
4. เป้าหมายโครงการ  
 เชิงปริมาณ 
 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ำกว่า 100 คน 
 2) ชุมชนการเรียนรู้ต้นแบบด้านการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2 แห่ง  
 เชิงคุณภาพ 
 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตร ด้านการวิจัยและ นวัตกรรม
การศึกษา 
 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนการเรียนรู้ มีความเข้าใจอกเข้าใจในด้านการ วิจัยและ
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
5. ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตร ด้านการวิจัยและ นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจในด้านการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาของครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ไม่ต่ำ
กว่า 100 คน 
 2) ชุมชนการเรียนรู้ต้นแบบของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านการวิจัยและ นวัตกรรม
การศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2 แห่ง 
 เชิงคุณภาพ 
 1) ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้หลักสูตร ด้านการวิจัย
และนวัตกรรมการศึกษา เพ่ิมสร้างความเข้าใจด้านการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 
 2) ร้อยละ 90 ของชุมชนการเรียนรู้ต้นแบบด้านการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา มี ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มมากข้ึน 
6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. สำรวจสภาพ ความต้องการ และปัญหาการวิจัยของครูในสังกัด ตุลาคม - ธันวาคม 2565 
2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาสร้างรูปแบบ                

การประเมินเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะต้านการวิจัยและนวัตกรรม 
มกราคม - เมษายน 2566 

3. ทดลองใช้รูปแบบ มกราคม - สิงหาคม 2566 
4. สร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนจากชุมชนต้นแบบในการถ่ายทอด

ความรู้สู่ชุมชนข้างเคียง 
1 เมษายน - กันยายน 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 คณะครู ในจังหวัดพะเยา จำนวน 100 คน 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
 



 
 

 

 
 
10. งบประมาณ 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ  
หน่วย 

จำนวนเงิน 

1. ค่าตอบแทน      
 - ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ  10 x 12 คน x ชม. 600 72,000 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง  20 x 24 คน x วัน 240 144,000 

2. ค่าใช้สอย     
 - ค่าจ้างเหมาบริการอาหาร  1 x 100 x 10  มือ x คน x วัน 200 200,000 
 - ค่าจ้างเหมาบริการอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
2 x 100 x 10  มือ x คน x วัน 35 

 
70,000 

 
 - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 10 x 100 x 100 ครั้ง × หน้า × คน 0.50 50,000 

3. ค่าวัสดุ     
 - ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุ

เบ็ดเตล็ดในการดำเนินการ  
 (เหมาจ่าย)  14,000 

 รวม    550,000 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโครง  
  ความเสี่ยง 
 1) การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง  
 2) ภาระงานของครูมีมาก 
 3) ขาดการกำกับ ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง  
 การบริหารความเสี่ยง 
 1) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า  
 2) ดำเนินการจัดอบรมวันเสาร์ อาทิตย์ เพื่อให้ครูสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง  
 3) สร้างระบบและกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินงานอย่างต่อเนื่อง 
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) คณะครูได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างถูกต้อง 
ตามหลักการ 

 2) คณะครูมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นต้นแบบแก่ผู้ที่สนใจได้ 

 3) ได้รูปแบบการพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรม การศึกษา
ของครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการยกระดับความสามารถ
ของครูที่มีประสิทธิภาพ 

 4) ได้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ ด้านการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 



 
 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1. ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช้/ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
    สำหรับส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในเด็กท่ีมีความบกพร่อง 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 หมวด 1 สิทธิและหน้าที่          
ทางการศึกษา มาตรา 5 แสดงถึงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกำหนดสิทธิและ
โอกาสของประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและ
เยาวชนพิการทุกคนมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ สามารถเลือกบริการทางการศึกษา 
สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการ
จำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น และให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้อง
กับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละ              
1 ครั้ง  มีการจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และ
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่องกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ 
การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ได้เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรอง
บุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับ                   
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 3 บุคคลที่สถานศึกษา
รับรองว่าเป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการ  
ทางการศึกษาออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ซึ่งต้องผ่านการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษาตามแบบท้ายประกาศนี้ และข้อ 4 การคัดกรองตามข้อ 3  ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
ผู้ปกครอง และวรรคสอง ผู้ที่ทำการคัดกรอง ตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับการอบรมวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา ก่อนปฏิบัติหน้าที่ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา มีบทบาทหน้าที่ในการกระจายสื่อ      
สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด         
ในกฎกระทรวง ซึ่งในแต่ละปีการศึกษามีสถานศึกษาที่มีเด็กนักเรียนพิการเรียนรวม ได้ส่งแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล  (IEP)  เพ่ือขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา        
เป็นจำนวนมากจากการดำเนินงานในแต่ละปีการศึกษาพบปัญหาในเรื่องผู้ดำเนินการคัดกรองในโรงเรียน            
มีไม่เพียงพอหรือไม่มีผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ซึ่งปัญหาที่พบ
ดังกล่าว ทำให้นักเรียนพิการไม่ได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาได้ครอบคลุมและท่ัวถึง  
 ด้วยเหตุนี้  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการคัดกรอง                     
เด็กพิการตามประเภทคนพิการทางการศึกษา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดหาสื่ อ และการผลิตสื่อ               
ที่เหมาะสมสำหรับความพิการแต่ละประเภท เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กพิการตามความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคลจึงได้                   
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช้/ผลิตสื่อการเรียนการสอน                    
เพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในเด็กที่มีความบกพร่องขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร      
ทาง การศึกษาในการคัดกรองเด็กพิการตามประเภทคนพิการทางการศึกษา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                  
การจัดหาสื่อ และการผลิตสื่อที่เหมาะสม ให้การดำเนินงานด้านการกระจายสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ 



 
 

 

และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดพะเยาถูกต้องตามระเบียบและบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ตลอดจนเด็กพิการได้รับบริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด    
ทางการศึกษาท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษา 
และการใช้/ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในเด็กท่ีมีความบกพร่องได้อย่างเหมาะสม 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ   
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช้/ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
เพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในเด็กท่ีมีความบกพร่อง ระยะเวลา 3 วัน จำนวน 4 รุ่น ให้แก่ครูในสถานศึกษาที่มี
เด็กนักเรียนพิการเรียนร่วม จำนวน 200 คน (แบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน) 
  - สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 และเขต 2     
  - สังกัด สพม.พะเยา         
  - สังกัดเทศบาลและท้องถิ่น       
  - สังกัดโรงเรียนเอกชน       
  - สังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม   
 บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จำนวน  40  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษาและ                  
การใช้/ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในเด็กที่มีความบกพร่องได้อย่างเหมาะสม 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
จำนวน ครูในสถานศึกษาท่ีมีเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วม สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 และ
เขต 2 , สังกัด สพม.พะเยา, สังกัดเทศบาลและท้องถิ่น, สังกัดโรงเรียนเอกชน, สังกัด
โรงเรียนพระปริยัติธรรม บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับการอบรมพัฒนา 

240 คน 
(แบ่งเป็น 4 รุ่น 
แบ่งตามเขต

อำเภอ) 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้แบบคัดกรองตามประเภทคนพิการ
ทางการศึกษา และการใช้/ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ใน
เด็กท่ีมีความบกพร่อง 

 
ร้อยละ 80 

 
 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช้/ผลิตสื่อ              

การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในเด็กท่ีมีความบกพร่อง 
ระยะเวลา 3 วัน จำนวน 4 รุ่น ดังนี้ 
   รุ่นที่ 1 อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอแม่ใจ 
   รุ่นที่ 2 อำเภอภูกามยาว และอำเภอดอกคำใต้ 
   รุ่นที่ 3 อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 2565 



 
 

 

   รุ่นที่ 4 อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ครูในสถานศึกษาที่มีเด็กนักเรียนพิการเรียนร่วม สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 และเขต 2 สพม.พะเยา เทศบาลและ
ท้องถิ่น โรงเรียนเอกชน  โรงเรียนพระปริยัติธรรม บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับการอบรมพัฒนา รวมจำนวน 
240 คน  
8. พื้นที่เป้าหมาย   
 9 อำเภอ ในจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ตุลาคม 2565- กันยายน 2566 
10. งบประมาณ พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 งบประมาณรวม 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :  ระยะเวลาในการดำเนินงาน 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จำนวน
เงิน 

(บาท) 
1. ค่าตอบแทน     
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 18x4 ชั่วโมงxรุ่น 600 43,200 

2. ค่าใช้สอย     
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (3 วัน)     
 - ค่าจ้างเหมาในการประกอบอาหาร  65x5x4 คนxมื้อxรุ่น 80 104,000 
 - ค่าจ้างเหมาในการประกอบอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
65x6x4 คนxมื้อxรุ่น 35 54,600 

 - ค่าเช่าที่พัก 65x2x4 คนxคืนx รุ่น 500 260,000 
 - ค่าเดินทางผู้เข้าอบรม 60x4 คนxรุ่น 300 72,000 
 - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 60x4 คนxรุ่น 50 12,000 
 กิจกรรมนิเทศติดตาม (1 วัน)     
 - ค่าจ้างเหมาในการประกอบอาหาร  65x1x4 คนxมื้อxครั้ง 80 20,800 
 - ค่าจ้างเหมาในการประกอบอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
65x2x4 คนxมื้อxรุ่น 35 18,200 

 - ค่าเดินทางนิเทศติดตาม 9 แห่ง 800 7,200 
3. ค่าวัสดุ     
 - ค่าวัสดุในการผลิตสื่อ 240 ชุด 300 72,000 
 - ค่าวัสดุหนังสือ ชุดแบบฝึกเตรีมความพร้อม

ทางการเรียนรู้ 
250 ชุด 1,124 281,000 

 - ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในการดำเนินงาน    5,000 
 รวมทั้งสิ้น (เก้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 950,000 



 
 

 

 การบริหารความเสี่ยง : จัดทำปฏิทิน และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 
 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ   
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนพิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพท่ีเหมาะสม และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 
2.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย ในการเพ่ือยกคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึง ผลิตกำลังคนให้สอดคลองกับความต้องการและรอบรับการพัฒนาประเทศ                   
เพ่ือเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เข้าถึงโอกาสทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นพลเมืองที่ดี และมีศักยภาพ สามารถอยู่ในสังคม   
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ โดยสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทาง    
การศึกษามีคุณภาพและจรรยาบรรณของวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษาและขยายโอกาสในการเข้าถึงการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ของ
กลุ่มเป้ าหมายทั้ งในประเทศ และต่างประเทศ ที่ หวังผลได้อย่างแท้จริง  ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและจรรยาบรรณของวิชาชีพสอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษาและท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ 
ประจำปี 2566 เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะครูผู้สอนคนพิการในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา คนพิการ       
ในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ สิทธิประโยชน์ การจัดหาสื่อ ให้กับนักศึกษาผู้พิการและประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ครูผู้สอนคนพิการและผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดระบวนการเรียนรู้และวิธีการ
จัดหาสื่อ ครุภัณฑ์ ให้กับนักศึกษาคนพิการให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง 
4.  เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ   
 จัดอบรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ จำนวน 1 ครั้ง สำหรับ 
  - ครูผู้สอนคนพิการ    จำนวน 25 คน     
  - องค์กรนักศึกษาพิการ       จำนวน  9  คน 
  - ผู้ดูแลคนพิการ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง     จำนวน  9  คน 
  - บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  จำนวน 19 คน 
           รวมจำนวน  62 คน 
 เชิงคุณภาพ   

ครูผู้สอนคนพิการและผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดระบวนการเรียนรู้และวิธีการจัดหา
สื่อ ครุภัณฑ์ ให้กับนักศึกษาคนพิการให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
จำนวนครูผู้สอนคนพิการและผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
62 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของครูผู้สอนคนพิการและผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดระบวนการ
เรียนรู้และวิธีการจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์ ให้กับนักศึกษาคนพิการให้ได้รับการพัฒนา 
ตามศักยภาพของตนเอง 

 
ร้อยละ 100 

 



 
 

 

 
6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ ประจำปี  2566 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบวนการเรียนรู้และวิธีการจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์ 
ให้กับนักศึกษาคนพิการให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง 

เมษายน 
2566 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
 ครูผู้สอนคนพิการ บุคลากรจากองค์กรนักศึกษาพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   
8. พื้นที่เป้าหมาย   
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ   
 เมษายน - พฤษภาคม 2566 
10. งบประมาณทั้งโครงการ  
 งบประมาณ  จำนวน 75,930 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)  
รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
 - ค่าอาหาร  3 มื้อๆ ละ 180 บาท  x 62 คน   เป็นเงิน 33,480 บาท 
 - ค่าอาหารว่าง 4 มื้อๆ ละ 50 บาท  x 62 คน   เป็นเงิน 12,400 บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย     เป็นเงิน 1,200  บาท 
 - ค่าวัสดุ       เป็นเงิน 6,050  บาท 
 - ค่าท่ีพัก 31 ห้อง x 800 บาท    เป็นเงิน 22,800 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  75,930 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)  
หมายเหตุ   ทุกรายการถัวจ่ายตามที่จ่ายจริง  
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :  
 ไม่สามารถดำเนินงานตามแผน 
 การบริหารความเสี่ยง :  
 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้พิการไดรับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
1. ชื่อโครงการ หอ้งสมุดของเล่นและสื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ  
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 มาตรา 3 ระบุ “คนพิการ” หมายความ
ว่า บุคคลซึ่ งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจาก               
มีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ 
หรือความบกพร่องอ่ืนใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้อง
ได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม
ได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด บุคคล
ที่มีข้อจำกัด เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางร่างกาย/การเคลื่อนไหว/
สุขภาพ บกพร่องทางการพูด/การสื่อสาร บกพร่องทางอารมณ์/พฤติกรรม บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการ
เรียนรู้ เด็กออทิสติก และเด็กพิการซ้อน ดังกล่าวข้างต้นนี้ จำเป็นต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ิมเติม
จากวิธีการตามปกติ ทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ และการเข้าสังคม เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง เด็กพิการเหล่านี้มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่ต้องได้รับการช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง โดยเฉพาะ
การดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูผู้สอน ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ใกล้ชิดและมีบทบาทมาก 
ในการช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทางด้านการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามศักยภาพ เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้    
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม ได้รับการยอมรับในสังคม และได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือ  
ตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต โดยให้การบริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียมความพร้อมแก่เด็กพิการ ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียนเฉพาะทาง หรือสถานศึกษาอ่ืนๆ เช่น 
ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะทาง กศน. เป็นต้น และจัดการศึกษา
อบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่ งอำนวยความสะดวก บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กำหนดในประกาศกระทรวง  แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมา 
พบว่า เด็กพิการยังขาดโอกาสการเข้าถึงบริการแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อพัฒนาการของสมอง และ
จิตใจ 

 ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา จึงเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้  สื่อ ตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่างๆให้มีคุณภาพมาตรฐาน  และการเสริมสร้างทักษะ                        
การเรียนรู้ ทักษะการดำเนินชีวิตในการอยู่ร่วมในสังคม การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กพิการได้เกิด
การเรียนรู้ที่เหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยจะเป็นการเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะชีวิต 
การพัฒนาการของสมอง และจิตใจ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ในการส่งเสริม
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการในรูปแบบที่หลากหลาย และขยายโอกาสให้เด็กพิการได้เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมและสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ จึงจัดทำโครงการห้องสมุดของเล่นและสื่อสร้างสรรค์  
สู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยาขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้เด็กพิการได้
ใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดของเล่นและสื่อสร้างสรรค์ ได้รับการส่งเสริมการเล่นที่เหมาะสมและได้รับการส่งเสริมทักษะ
พัฒนาการตามศักยภาพที่ดีข้ึน  
3. วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือให้มีห้องสมุดของเล่นและสื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ  



 
 

 

 2) เพ่ือให้เด็กพิการได้รับการส่งเสริมการเล่นที่เหมาะสมและได้รับการส่งเสริมทักษะพัฒนาการ                  
ให้ดีขึ้น 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ   
 สร้างห้องสมุดของเล่นและสื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ จำนวน 1 แห่ง สำหรับ 
 - เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา  จำนวน   219  คน 
 - เด็กพิการเรียนร่วม      จำนวน   100 คน 
 - ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   จำนวน   181 คน 
         รวม จำนวน 500 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กพิการได้รับการส่งเสริมการเล่นที่เหมาะสมและได้รับการส่งเสริมทักษะพัฒนาการให้ดีขึ้น  
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
- จำนวน เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา เด็กพิการเรียนร่วม 
ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ใช้ห้องสมุดของเล่นและ 
สื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 
- จำนวนห้องสมุดของเล่นและสื่อสร้างสรรค์สู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ  

 
500 คน ต่อปี 

 
 

1 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของเด็กพิการได้รับการส่งเสริมการเล่นที่เหมาะสมและได้รับการส่งเสริม
ทักษะพัฒนาการให้ดีขึ้น 

 
ร้อยละ 90 

 
6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดหาของเล่น หนังสือ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

ประกอบห้องสมุดของเล่นและสื่อสร้างสรรค์ 
สู่การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 

ตุลาคม – ธันวาคม 2565  

2. ให้บริการห้องสมุดของเล่นและสื่อสร้างสรรค์ และ
ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 

มกราคม – กันยายน 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา เด็กพิการเรียนร่วม ครู บุคลากร ผู้ปกครอง 

ชุมชนและ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม จำนวน 500 คน 
8. พื้นที่เป้าหมาย 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  

 ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
 
 



 
 

 

10. งบประมาณ พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 จำนวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 ความหลากหลายของสื่อ สำหรับเด็ก 9 ประเภทความพิการ 
 การบริหารความเสี่ยง 
 มีการผลิตสื่อเพ่ิมเติม หรือประยุกต์สื่อสร้างสรรค์ เพ่ือให้เหมาะสมกับประเภทความพิการ  
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เด็กพิการได้รับการส่งเสริมการเล่นที่เหมาะสมและได้รับการส่งเสริมทักษะพัฒนาการให้ดีขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1 ค่าวัสดุ     
 - ค่าวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนรู้  

หนังสือนิทานของเล่นกระตุ้นพัฒนาการ 
ประกอบการเรียนการสอน 

   300,000 

 - ค่าวัสดุในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
สำหรับเด็กพิการ 

   50,000 

รวมตัวอักษร (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 350,000 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ) จังหวัดพะเยา 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปั จจุ บั น  มี นั ก เรียนที่ มี ค วามบกพร่องท างด้ านการเรียนรู้  (LD: Learning Disabilities)              
อยู่ตามโรงเรียนตามปกติทั่วไป และมักเรียนอยู่ในชั้นเรียนปกติและห้องสอนเสริม จากการข้อมูลสมาคมแอลดี                        
แห่งประเทศไทยพบว่ามีจำนวนเด็กแอลดีแท้ถึง 5% ของประชากรเด็กทั้ งหมด และแอลดีแฝงหรือกลุ่ม                          
ที่มีปัญหาเรื่องการอ่าน มีจำนวน 10% ของประชากรเด็กทั้งหมด (สมาคมแอลดีแห่งประเทศไทย) แต่สังคมไทย   
พ่ึงให้ความสนใจอย่างจริงจัง โดยที่นักเรียนกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ซึ่งปัญหาสําคัญประการ
หนึ่งก็คือ นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้เป็นกลุ่มนักเรียนที่ไม่มีความบกพร่องทางร่างกายที่เห็นได้ชัดเจน แต่นักเรียน
ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้มีปัญหาในการรับและแปลผลข้อมูลของสมองที่ผิดปกติ ก่อให้เกิดปัญหาด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำแม้จะมีระดับสติปัญญาปกติผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสภาพปัญหาของนักเรียน ทำให้มีกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้อีกมาก      
ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม (สุวิมล อุดมพิริยะศักดิ์ , 2551: 27) นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้       
จึงไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทั้งๆ ที่มีศักยภาพสูง เพราะนักเรียนจะมีความยากลําบากในการอ่าน                
การเขียน กระบวนการคิด และการคํานวณ การใช้ ภาษาและใช้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหว นักเรียนที่มีปัญหา          
ทางการเรียนรู้จึงควรได้รับความช่วยเหลือที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่ม พร้อมทั้งความร่วมมือจาก พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู
โรงเรียน และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษก็จะสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จ         
มีการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ พ่ึงตนเองได้และพร้อมทำประโยชน์ให้แก่สั งคมส่วนรวม นักเรียนที่มีปัญหา      
ทางการเรียนรู้บางคนจะสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้แต่ต้องใช้กระบวนการและวิธีการสอนซึ่งควรจะดึงเอา
จุดเด่น ความถนัด และความสามารถพิเศษของนักเรียนออกมา เพ่ือชดเชยหรือลบจุดด้อย เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างปกติ (วันทนีย์พันธชาติ, 2552: 4) 
 อีกทั้งกระบวนการคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาในส่วนแบบคัดกรองบุคคล                   
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ยังจัดทำอยู่ในรูปแบบไฟล์เอกสารซึ่งคุณครูประจำโรงเรียนต้องพิมพ์ เพ่ือนำ
แบบฟอร์มมาเก็บข้อมูลกับนัก เรียน ซึ่ งจะทำให้ เกิดโอกาสที่ข้อมูลของนักเรียนสูญหาย หรือแม้กระทั่ ง                            
การติดตามพัฒนาการของนักเรียนเพื่อปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ลำบาก  
 โครงการพัฒ นาศั กยภาพของผู้ เรียนที่ มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้  (นั ก เรียน พิ เศษ )  
จังหวัดพะเยานี้  มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้มีความรู้
ความสามารถ และมีทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศคัดกรอง
เบื้องต้นก่อนหมอวินิจฉัยและสามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้มีความรู้ความสามารถ และ                
มีทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
 2) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศคัดกรองเบื้องต้นก่อนแพทยว์ินิจฉัย และติดตามพัฒนาการของนักเรียน 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ   
  นักเรียน   50 คน 
  คร ู   50 คน 
  ระบบคัดกรอง   1 ระบบ 
 เชิงคุณภาพ 
 อัตราความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80  



 
 

 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
ระบบสารสนเทศคัดกรอง 

 
100 คน 
1 ระบบ 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่ได้รับการพัฒนา 

 
ร้อยละ 80 

6. วิธีดำเนินการ /ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดประชุม Focus Group เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ กุมภาพันธ์  
2. สำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรมของโรงเรียน เมษายน  
3. พัฒนาระบบสารสนเทศคัดกรองและติดตามพัฒนาการ เมษายน  
4. ทดสอบระบบสารสนเทศคัดกรองและติดตามพัฒนาการ สิงหาคม  
5. จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนและครู ตุลาคม  
6. ประเมินผล พฤศจิกายน  
7. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน พฤศจิกายน  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 นักเรียนและครูชั้นประถมศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 พ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 
10. งบประมาณ พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 1,210,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสน 
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

รายละเอียดจำแนกตามหมวดงบประมาณ จำนวนเงิน (บาท) 

1. ค่าตอบแทน   

ค่าทำการนอกเวลา   

       วันราชการ (50 บาท x 2 ชั่วโมง x 5วัน x 10 คน) 5,000 

       วันหยุดราชการ (60บาท x7 ชั่วโมงx 6วัน x 10 คน) 25,200  

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ)   
ค่าตอบแทนวิทยากร (4 คน x1,200 บาท x 6 ชัวโมง x 4 วัน) 115,200  
ค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงาน (40 บาท x 6 ชัวโมง x 10 คนx 4 วัน) 9,600 

2. ค่าใช้สอย   

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ  



 
 

 

รายละเอียดจำแนกตามหมวดงบประมาณ จำนวนเงิน (บาท) 

ค่าเบี้ยเลี้ยง (50 คน x 240 บาท x 4 วัน) 48,000 

ค่าเช่าที่พัก (70 ห้อง x 1,500 บาท x 3 คืน) 315,000 

ค่าพาหนะรถตู้ (2,000 บาท x 2 คัน) 4,000 

ค่าชดเชยการใช้รถยนต์ส่วนตัว (4 บาท x 2 เที่ยว x 1,500 กม.) 25 โรงเรียน 12,000 

ค่าจ้างเหมาบริการ   
ค่าจ้างเหมาหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทําหน้าที่ปรึกษา ศึกษาวิเคราะห์ 
วิจัยงานหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลงานตามงานหรือโครงการของส่วน

ราชการ: ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ 1 ระบบ 
500,000  

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา    

      ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4วัน x 100 คน x 160 บาท) 64,000  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม : ค่าเช่าอาคารสถานที่จัดประชุมและ

สัมมนา (4 วัน x 1 ห้อง x 3,000 บาท) 
12,000  

ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์   

ค่าถ่ายเอกสาร : คู่มือการใช้งานระบบ (100 ชุด x 50 บาท)   5,000  

ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ : แผ่นพับประชาสัมพันธ์ (100 ชุด x 20 บาท) 2,000  

ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ : ป้ายไวนิล (1 ชุด x 3,000 บาท) 3,000  

3. ค่าวัสดุ   
ค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4, กระดาษประกาศนียบัตร, ซองน้ำตาล,  

ดินน้ำมัน, เครื่องเขียน, และอ่ืนๆ) 
50,000  

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผ่น CR และอ่ืนๆ) 40,000  

รวมทั้งสิ้น 1,210,000  

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :  
 นักเรียนและคุณครูเข้าร่วมไม่ถึงจำนวนที่กำหนด 
 การบริหารความเสี่ยง :  
 - ประสานงานโครงการผ่านศึกษานิเทศก์จังหวัดพะเยา เพ่ือให้ออกหนังสือถึงโรงเรียนในจังหวัดพะเยา 
 - ในขั้นตอนประชุมเตรียมงานเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากจังหวัดและโรงเรียนเข้าร่วมประชุม  
เพ่ือขอเบอร์โทรประสานงาน 
 - ในขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการประสานงานกับโรงเรียนเพื่อตรวจสอบรายชื่อ 
ผู้เข้าร่วมโครงการก่อนวันอบรม 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ  

มหาวิทยาลัยพะเยา  
 



 
 

 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้มีความรู้ความสามารถ และ   

มีทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
 2) มีพัฒนาระบบสารสนเทศคัดกรองเบื้องต้นก่อนหมอวินิจฉัย จำนวน 1 ระบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 

1.  ชื่อโครงการ จัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน ประจำปี 2566 
2.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงาน กศน. มีนโยบาย ในการเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษา  
ให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เข้าถึงโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ      
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นพลเมืองที่ดี และมีศักยภาพ สามารถอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข 
รวมทั้งเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ โดยสนับสนุนให้นำสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลาย และมีคุณภาพ 
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษา และขยายโอกาสในการ
เข้าถึงการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศ และต่างป ระเทศ ที่หวังผล           
ได้อย่างแท้จริง ตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย           
ที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ให้อยู่ในรูปแบบของ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน ประจำปี  2566                           
เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบ 
Google Apps และเพ่ือจัดทำแบบทดสอบสาระรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 
ผ่านระบบการเรียนการสอนด้วยสมาร์ทโฟน (Smart phone) 
3.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ได้รับความรู้ด้านการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ      
ด้านการศึกษา การจัดทำสื่อ บทเรียน แบบทดสอบ ใบความรู้ ผ่านระบบการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน  
4.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   

      พัฒนาบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จำนวน 200 คน 
 เชิงคุณภาพ   

 ศูนย์ กศน.อำเภอ ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มีฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
บทเรียน แบบทดสอบ ใบความรู้ ทั้ง 4 สาระรายวิชา และระบบการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน  
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
พัฒนาบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จำนวน 200 คน 

 
200 คน  

เชิงคุณภาพ 
ระดับความสำเร็จในการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน 
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6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา การจัดทำ

สื่อ บทเรียน แบบทดสอบ ใบความรู้ และแบบทดสอบสาระรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยผ่านระบบการเรียนการสอน 
ด้วยสมาร์ทโฟน (Smart phone) 

มีนาคม 2566 



 
 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จำนวน 200 คน 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดาเนินการ  
 มกราคม – มีนาคม 2566 
10. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จำนวน 56,000 บาท ( ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน ) รายละเอียดค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
 - ค่าอาหาร  1 มื้อๆ ละ 180 บาท x 200 คน = 36,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  2 มื้อ มือละ 50 บาท x 200 คน   = 20,000 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,000 บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : ไม่สามารถดำเนินงานตามแผน 
 การบริหารความเสี่ยง : ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประชาชน และนักศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยการเรียนรู้ ผ่านระบบ
การเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขา้ถึงได ้

1. ชื่อโครงการ จดัทำระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวดั  
2. หลักการและเหตุผล 
 ประเด็นจุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเป้าประสงค์ คือ หน่วยงาน        
มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  มีกลไกการบริหารและ การประสานงานการจัด
การศึกษาส่วนกลางและในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีนโยบายแผน มาตรฐานและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่หน่วยงานปฏิบัติสามารถนำไปบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลลัพธ์ที่ต้องการประการหนึ่งเกี่ยวกับ      
การจัดทำฐานข้อมูลที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
ตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 
เมษายน พุทธศักราช 2560 กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัด โดยการ
อำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาและร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  
 การขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัด จะต้องมีข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาและข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของจังหวัด สำหรับสนับสนุนการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและ
รายงาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัดและข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัด สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยาจึงจัดทำโครงการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด ขึ้น 
3. วัตถุประสงคโ์ครงการ 
 เพ่ือให้มีฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัดที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันทันต่อ 
ใช้งาน สำหรับใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล ตลอดจนเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) ประชุมคณะทำงาน วิเคราะห์ความต้องการของข้อมูล สารสนเทศ และออกแบบเครื่องมือจัดเก็บ
ข้อมูล จำนวน 40 คน 1 ครั้ง  
 2) ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการ ตรวจสอบ ประมวลผลข้อมูล จัดทำสารสนเทศทางการศึกษา                                    
เพ่ือจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประมวลผลข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล จำนวน 40 คน 1 ครั้ง 
 3) จัดทำเอกข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา จำนวน  100 เล่ม 
 4) จัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด  1 ระบบ 
 เชิงคุณภาพ 
 ระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัดถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทันต่อการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1) ประชุมคณะทำงาน วิเคราะห์ความต้องการของข้อมูล สารสนเทศ และออกแบบ 
เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล  
2) ประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลแก่คณะจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
3) ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการ ตรวจสอบ ประมวลผลข้อมูล จัดทำสารสนเทศ       
ทางการศึกษา  
4) จัดทำเอกสารข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา  
5) จัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 

1 ครั้ง  
 

1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

 
100 เล่ม 
1 ระบบ 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด  

 
ร้อยละ 95 

6. วิธีดำเนนิการ/ขัน้ตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมคณะทำงาน วิเคราะห์ความต้องการของข้อมูล 

สารสนเทศ และออกแบบเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล 
พฤษภาคม 
2566 

 

2. ประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลแก่คณะจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

มิถุนายน 2566  

3. ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการ ตรวจสอบ ประมวลผลข้อมูล  
จัดทำสารสนเทศทางการศึกษา  

สิงหาคม 2566  

4. จัดทำเอกข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา กันยายน 2566  
5. สรุปรายงานผล กันยายน 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ   
 พฤษภาคม – กันยายน 2566 
10. งบประมาณ  พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 งบประมาณ จำนวน 54,300 บาท (ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) 
  1.) ประชุมคณะทำงานฯวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล    
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20  คน x 35 บาท x 4 มื้อ)  เป็นเงิน  2,800  บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน (20  คน x 150 บาท x 2  มื้อ) เป็นเงิน  6,000  บาท 
 ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสาร เป็นเงิน  5,000  บาท 

 2.) ประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลแก่คณะจัดเก็บรวบรวมข้อมูล     
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  เป็นเงิน  1,750  บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน (25 คน x 150 บาท x 1 มื้อ) เป็นเงิน  3,750  บาท 
 ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสาร เป็นเงิน  2,000 บาท 



 
 

 

  3.) ติดตามข้อมูลในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน 
 ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (5 คน x 4 วัน)  
  เป็นเงิน      1,200  บาท 
 ค่าชดเชยน้ำมัน เป็นเงิน  2,000 บาท 
  4.) วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจัดทำเป็นสารสนเทศ    
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20  คน x 35 บาท x 4 มื้อ) เป็นเงิน เป็นเงิน  2,800  บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน (20  คน x 150 บาท x 2  มื้อ) เป็นเงิน  6,000  บาท 
 ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสาร เป็นเงิน  1,000  บาท 
  5.) จัดทำเอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา จำนวน 100 เล่ม 
 รวมงบประมาณ  54,300  บาท   
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :  
 ข้อมูลบางส่วนล่าช้า ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  
 การบริหารความเสี่ยง :  
 ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเป็นระยะๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน   
ทันต่อการใช้งาน 
12. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 การวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผลของสำนักงานศึกษาธิการ  
มีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

1. ช่ือโครงการ  ชุมนุมลูกเสือ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองสู่สังคม 
2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชน โดยให้มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้กระบวนการลูกเสือ เพ่ือเป็นกระบวนการส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ใช้กระบวนการลูกเสือเป็นกระบวนการพัฒนาคนและแก้ไขปัญหาสังคม
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์แปดประการ โดยมุ่งเน้นให้ลูกเสือได้กระทำกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม ซึ่งมีส่วน
ช่วยเหลือผู้อ่ืน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน     
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งต้อง
อาศัยพลังของสังคมทั้งมวลมาช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล        
โดยได้กำหนดเป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21  
  สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะพัฒนาคนไทยให้ได้เรียนรู้        
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ จึงได้จัดโครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองสู่สังคมขึ้น      
เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนที่ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สร้างโอกาสให้นักศึกษา กศน.                            
ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาทักษะด้านทักษะชีวิต ซึ่งกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะปลูกฝัง     
ให้นักศึกษา กศน. มีความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม                                   
มีความกตัญญูกตเวที รู้จักบำเพ็ญตน เพ่ือสาธารณประโยชน์ รู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้อ่ืน โดยใช้กระบวนการของ
ลูกเสือ เช่น การอยู่ค่ายชุมนุมลูกเสือ ซึ่ งจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ งที่ เป็นการเสริมสร้างมิตรภาพ ความรัก                            
ความสามัคคี ความเข้าใจดีต่อกัน สอนให้มีความซื่อตรง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม นำไปสู่การเป็นคนดีของสังคมต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักศึกษา กศน. มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญและประโยชน์ของกระบวนการ
ลูกเสือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 นักศึกษาในสังกัด กศน.จังหวัดพะเยา ทั้ง 9 อำเภอ จำนวน 100 คน 

 เชิงคุณภาพ 
 นักศึกษา กศน. ซึ่งเป็นลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญและประโยชน์ของกระบวนการ
ลูกเสือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักศึกษา กศน. ที่เป็นลูกเสือ 

 
100 คน 

 

 



 
 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของ นักศึกษา กศน. ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญและ
ประโยชน์ของกระบวนการลูกเสือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
ร้อยละ 95 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน   
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดกิจกรรมค่ายชุมนุมลูกเสือให้นักศึกษา กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ

และเห็นความสำคัญและประโยชน์ของกระบวนการลูกเสือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ธันวาคม 2565  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ   
 1) ผู้บริหาร 
 2) ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ 
 3) ครู กศน.ตำบล  
 4) นักศึกษา กศน. จำนวน 100 คน 

8. พื้นที่เป้าหมาย   
 พ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ธันวาคม 2565  
10. งบประมาณ 
 ประมาณการงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 104,500 บาท (หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  
จำแนกดังนี้ 
 1. ค่าอาหาร จำนวน 100 คน ๆ ละ 120 บาท x 3 วัน   เป็นเงินทั้งสิ้น     36,000 บาท 
 2. ค่าอาหารว่าง จำนวน 100 คน ๆ ละ 35 บาท x 3 วัน  เป็นเงินทั้งสิ้น     10,500 บาท 
 3. ค่าตอบแทนวิทยากร            เป็นเงินทั้งสิ้น     18,000 บาท 
 4. ค่าพาหนะในการเดินทางวิทยากร     เป็นเงินทั้งสิ้น     30,000 บาท 
 5. ค่าวัสดุจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 100 เล่ม  เป็นเงินทั้งสิ้น     10,000 บาท 
    รวมค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ทั้งสิ้นเป็นเงิน  จำนวน 104,500 บาท 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :   

- 
 การบริหารความเสี่ยง :  

- 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักศึกษา กศน. มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูกตเวที เสียสละ มีความสามัคคี และมีระเบียบวินัย 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. หลักการและเหตุผล  
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม                
ในเครื่องแบบ คือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหารเป็นกิจกรรม                      
ที่เสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เจริญทั้งร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ศีลธรรม เป็นรูปแบบวิธีการจัด
การศึกษาที่ฝึกให้เด็กและเยาวชน เรียนให้รู้ ดูให้เป็น เห็นแล้วปฏิบัติได้  เป็นการศึกษาสำหรับพัฒนาชีวิตทำให้
นักเรียนได้รู้จักตนเองรู้ความต้องการตนเอง มีการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน มุ่งมั่น เป็นหมู่คณะและสามารถ
ประสบความสำเร็จได้  จึงทำให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลง ปรับพฤติกรรม วิถีชีวิตและเพ่ิมศักยภาพ                       
ส่วนบุคคลให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสงบ 
 กระบวนการทางลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์  และผู้บำเพ็ญประโยชน์             
เป็นขบวนการอบรมบ่มเพาะ เยาวชนทิศทางที่ถูกต้อง โดยใช้คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นเครื่องมือที่ชี้นำ
แนวทางในการพัฒนา ผู้กำกับลูกเสือในโรงเรียน แม้ได้รับการฝึกอบรมความรู้ทางลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น และ  
ขั้นความรู้ชั้นสูง มาแล้วก็ตาม ก็ยังขาดทักษะ ประสบการณ์ ขบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ เป็นกระบวนการที่สร้างระเบียบวินัยด้วยการบ่มเพาะปลูกฝังเด็กและเยาวชนตามวัยที่ละเล็กที่ละน้อย 
ด้วยกลวิธี อันแยบยลยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับสมัญญานาม        
ให้พระองค์ว่า “พระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ผู้มีปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ พระองค์มีสายพระเนตร      
อันยาวไกล ในการนำเอากิจการลูกเสือมาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งพระองค์มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้
ในฐานะพระมหากษัตริย์ธิราชเจ้าแห่งกรุงสยาม 
 สภาพปัจจุบันการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและท่ัวถึงทุกมุมโลก ผสมผสานทางวัฒนธรรม 
มีความหลากหลายและสลับซับซ้อน การเจริญเติบโตทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองทำให้วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วขาการบ่มเพาะจากครอบครัวอย่างจริงจัง สภาแวดล้อมทางสังคม ชุมชนที่มีความเห็นแก่ตัว        
ขาดคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ เป็นตัวที่เลวร้ายสำหรับเด็ก เช่น การทิ้งขยะไม่เป็นที่การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น        
ในการทำมาหากิน การก่ออาชญากรรม การคิดแต่จะเอารัดเอาเปรียบกันของคนในสังคมเหล่านี้ ทำให้เป็นการสั่งสม
ทางสังคมให้กับเด็กโดยไม่รู้ตัวและเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขเยียวยา  
 การปลูกฝังอุดมการณ์และขบวนการนั้นมีความจำเป็นต้องปลูกฝัง สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับ
ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา ซึ่ งเป็ นผู้ กำกับ  ติ ดตาม  ตรวจสอบและอำนวยการการบริห ารกิจการลู ก เสื อ                           
ในโรงเรียนด้วยวิธีการให้ความรู้ ความคิด และมีส่วนร่วมในขบวนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือเนตรนารี              
ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในระดับต่างๆ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สร้างครู อาจารย์ บุคลาการกรทางลูกเสือ                    
ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้มีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ     
3. วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือแสดงความจงรักภักดีแด่ สถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย รวมทั้งรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตผู้ทรงสถาปนายุวกาชาดไทย  
 2) เพ่ือให้นักเรียนเสริมทักษะ พัฒนาสติปัญญาและความรู้ เน้นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากร
ของเยาวชนให้มีระเบียบวินัย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา สอดคล้องกับคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และคำปฏิญาณของยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ และสนองนโยบายรัฐบาล     
ในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี ตามค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ   
 3) เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด และ                       
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในสถานศึกษา ตามมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและ             
การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 
 



 
 

 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ จากโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จำนวน 18 โรงเรียน   
 เชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในกิจกรรมในเครื่องแบบทุกประเภท    
ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 
 2) นักเรียนได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรม ตามคำปฏิญาณและกฎของกิจกรรม             
ในเครื่องแบบ 
 3) นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นพลเมืองดี และพลโลกเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
18 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสอดคล้องมาตรการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในสถานศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

 
ร้อยละ 100 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมวางแผนการดำเนินการกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน  
1.1 จัดทำเอกสารสารประกอบการประชุม 
1.2 ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 

ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 
2565 

 

2. กิจกรรมที่ 2 การสำรวจและจัดทำข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมใน
เครื่องแบบ  
2.1 จัดทำแบบรายงานข้อมูล แจ้งโรงเรียนในสังกัด 
2.2 รวบรวมข้อมูล และสรุปเป็นข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
2.3 จัดทำเป็นรายงานข้อมูลสารสนเทศ 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 2565 

 

3. กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้
กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดทราบ 
3.2 ดำเนินการจัดการฝึกอบรม 
3.3 จัดทำเป็นรายงานผลการฝึกอบรม 

ตุลาคม 2565  

4. กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้
กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสู A.T.C  
4.1 แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดทราบ 
4.2 ดำเนินการจัดการฝึกอบรม 

ตุลาคม 2565  



 
 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
4.3 จัดทำเป็นรายงานผลการฝึกอบรม 

5. กิจกรรมที่ 5 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ฯ 
ประจำปี 2566 
5.1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการดำเนินการ 
5.2 ดำเนินการจัดการฝึกอบรม 
5.3 จัดทำเป็นรายงานผลการฝึกอบรม 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2566 

 

6. กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาและทบทวนบุคลากรทางลูกเสือฯ ยุว
กาชาด  
และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
6.1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการดำเนินการ 
6.2 ดำเนินการจัดการฝึกอบรม 
6.3 จัดทำเป็นรายงานผลการฝึกอบรม 

พฤษภาคม – 
กรกฎาคม 2566 

 

7. กิจกรรมที่ 7 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ หรือ งานชุมนุมยุวกาชาด  
ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ 
7.1 ประชุมวางแผนการเข้าร่วมการชุมนุม 
7.2 เข้าร่วมงานชุมนุม ตามกำหนดการ 
7.3 สรุปรายงานการเข้าร่วมงานชุมนุม  

มกราคม – 
กันยายน 2566 

 

8 กิจกรรมที่ 8 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
ในสถานศึกษา  
8.1 ประชุมวางแผนแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.2 ดำเนินการออกนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัด 
8.3 สรุปรายงานการนิเทศติดตาม  

เมษายน – 
กันยายน 2566 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 1.) ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในสถานศึกษา 
 2.) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในสถานศึกษา 
8. พื้นที่เป้าหมาย 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และโรงเรียนในสังกัด 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  

 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 - กันยายน พ.ศ. 2566 
10. งบประมาณ  งบประมาณจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)   

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมวางแผน 
การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

19,200    

1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  - 7,200 - 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - 3,000 - 
1.3 วัสดุสำนักงาน  - - 9,000 



 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 การสำรวจและจัดทำ 
ข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมในเครื่องแบบ 

7,360    

2.1 วัสดุสำนักงาน  - - 7,360 
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ  
ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C 

67,200    

3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  - 43,200 - 
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - 18,000 - 
3.3 วัสดุสำนักงาน  - - 6,000 
กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ 
ขั้นความรู้ขั้นสูง A.T.C 

148,800    

4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  - 100,800 - 
4.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - 42,000 - 
4.3 วัสดุสำนักงาน  - - 6,000 
กิจกรรมที่ 5 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี ประจำปี 2566 

19,800    

5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  - 10,800 - 
5.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - 4,500 - 
5.3 วัสดุสำนักงาน  - - 4,500 
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาและทบทวน
บุคลากรทางลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

179,200    

6.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  - 115,200 - 
6.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - 48,000 - 
6.3 วัสดุสำนักงาน  - - 16,000 
กิจกรรมที่ 7 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 
หรือ งานชุมนุมยุวกาชาด ระดับภูมิภาค 
หรือ ระดับประเทศ 

33,840    

7.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  - 5,040 - 
7.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  - 10,800 - 
7.3 วัสดุสำนักงาน  - - 18,000 
กิจกรรมที่ 8 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 
หรือ งานชุมนุมยุวกาชาด ระดับภูมิภาค 
หรือ ระดับประเทศ 

24,600    

8.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  - 21,600 - 



 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

8.2 วัสดุสำนักงาน  - - 3,000 
รวมงบประมาณ 500,000 - 439,140 60,860 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 1) การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น หรือแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) ห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการกับงบประมาณที่ได้รับไม่สัมพันธ์กัน 
อาจทำให้การดำเนินงานบางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และผลการดำเนินงานอาจไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

3) การปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้บริหาร ทำให้กิจกรรมโครงการส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรม โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไม่ต่อเนื่องและขาดความยั่งยืน  
 การบริหารความเสี่ยง 
 1) กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวนักเรียนเป็นสำคัญ 
 2) บูรณาการการดำเนินงานบางกิจกรรมของโครงการรวมกันเพ่ือให้ทันตามห้วงระยะเวลา 
การดำเนินงานของโครงการ 

3) จัดตั้งศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเผยแพร่ให้โรงเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามบริบท 
ของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และโรงเรียนในสังกัด 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ  
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพ้ืนฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวังและ 
คุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระทำที่ไม่
เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใย เชื่อมโยงคน  
ในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก นำไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และ
การพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้จัดทำโครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือให้ครู นักเรียน และบุคลากร ตระหนักและการเรียนรู้การพ่ึงพาตนเอง     
มีการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณ เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเองและครอบครัว และ
ชุมชน โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอก อาศัยปัจจัยพ้ืนฐานในการดำเนินชีวิตที่ประชาชนโดยทั่วไปถือปฏิบัติ        
มีการส่งเสริมให้ใช้ พ้ืนที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้านพักปลูกพืช ประเภทพืช สวนครัวไว้บริโภค ซึ่งจะเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และยังสนับสนุนให้ครู นักเรียน และบุคลากรใช้เวลาว่างหารายได้เสริม ด้วยการจำหน่าย
สินค้า ในเวลาว่างจากการเรียนการสอน เป็นการสร้างกิจกรรมนันทนาการ เป็นการใช้เวลาว่างให้  เกิดประโยชน์    
มีคุณค่า สร้างความรักสามัคคี พัฒนาความผูกพันในองค์กร ระหว่างครู บุคลากร และนักเรียน ตลอดจนเป็นการ
ปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์  
 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดที่เก่ียวข้อง  จำนวน 103 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนแกนนำ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง   

 
103 โรง 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง 

 
ร้อยละ 80 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเป้าหมายที่ขอรับการประเมิน 

เป็นสถานศึกษาพอเพียงและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษา
พอเพียงเป้าหมายที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 

มีนาคม 2566  

 



 
 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
2. ประเมินโรงเรียนเป้าหมายที่ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษา

พอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา 

มีนาคม 2566  

3. เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านการเรียนรู้โครงการพระราชดำริ เมษายน 2566  
4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สู่สถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
มิถุนายน 2566  

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม และส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนที่เข้ารับ 
การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

สิงหาคม 2566  

6. สรุปรายผลการดำเนินงานของโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

กันยายน 2566  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปีงบประมาณ 66  

2. การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

ปีงบประมาณ 66  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  
9. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2566 
10. งบประมาณ  
 รวม 195,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 งบประมาณ  95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)     

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการ ของสถานศึกษาพอเพียงที่จะ
ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาจำนวน 54 โรงเรียนและโรงเรียนทั่วไปที่ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง จำนวน 13 โรงเรียน รวม 67 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 134 คน 
รายละเอียดดังนี้ 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ของผู้เข้ารับการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ จำนวน 134 คนๆ ละ 130 บาท เป็นเงิน 17,420 บาท 

27,530 
 
 
 



 
 

 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
- ค่าถ่ายและเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรม  จำนวน 134 เล่มๆ ละ 30 บาท 
เป็นเงิน 4,020 บาท 
- ค่ากระดาษวุฒิบัตร A4 180G จำนวน 3 ริมๆ ละ 230 บาท เป็นเงิน 690 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรให้การประชุมเชิงปฏิบัติการจากภายนอก จำนวน 1 คน 6 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนตัวกิโลเมตรละ 4 บาท ไป-กลับ ของวิทยากร  
จำนวน 1 คน เป็นเงิน 1,000 บาท 
- ค่าท่ีพักของวิทยากร 1 คืน 1 คน เป็นเงิน 800 บาท 

2. การประเมินโรงเรียนเป้าหมายที่ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง  
จำนวน 13 โรงเรียน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมิน 2 คณะ คณะละ 3 คน รวม 6 คน คนละ 4 วัน 
วันละ 120 บาท เป็นเงิน 2,880 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 2 คัน 2 คน คนละ 4 วันๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 960 
บาท 
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงของคณะกรรมประเมินจากบ้านพักถึง สพป.พะเยา เขต 1  
จำนวน 5 คนๆ ละ 4 วัน วันละ 500 บาท ไป-กลับ เป็นเงิน 10,000 บาท 

17,300 

3. เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับ 
นักเรียนแกนนำของสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 54 โรงเรียนๆ ละ 2 คน 
รายละเอียด ดังนี้ 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ของผู้เข้ารับการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ จำนวน 108 คน คนละ 70 บาท เป็นเงิน 7,560 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ฐานละ 1 คนๆ 
ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาท 
- ค่าสมุดใช้บันทึกสำรับผู้เข้าอบรม  จำนวน 108 เล่ม เล่มละ 10 บาท เป็นเงิน 
1,080 บาท 
- ค่าปากกาใช้จดบันทึกสำหรับผู้เข้าอบรม จำนวน 108 ด้าม ด้ามละ 10 บาท  
เป็นเงิน  1,080 บาท  
- ค่ากระดาษวุฒิบัตร A4 180G จำนวน 2 รีม รีม ละ 230 บาท เป็นเงิน 460 บาท 

19,180 

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตัวแทนสถานศึกษาพอเพียง
กลุ่มโรงเรียนละ 1 โรงเรียน รวม 6 โรงเรียนและสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศปี 2559 จำนวน  2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 8 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้ 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ครู 1 คน นักเรียน 4 คน รวม 5 คนๆ 
ละ 70 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท 
- ค่าพาหนะจ้างเหมารถยนต์รับจ้างนำนักเรียนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือนำมาจัด
นิทรรศการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ไป - กลับ จำนวน 8 โรงเรียนๆ ละ 1,000 บาท 
เป็นเงิน 8,000 บาท 

12,800 



 
 

 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
- ค่าเช่าเต้นจำนวน 4 หลังๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 

5. นิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ทุกโรงเรียนในสังกัดที่ขอรับการประเมิน 
เป็นสถานศึกษาพอเพียง และสถานศึกษาพอเพียงที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเป็นค่าเดินทางไป
ประชุมกับส่วนกลางของศึกษานิเทศก์และผู้รับผิดชอบทุกคน ดังนี้ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะของผู้นิเทศ ติดตามส่งเสริม สนับสนุน ทุกโรงเรียนใน
สังกัด 
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือรับเกียรติบัตรของโรงเรียนที่ผ่านการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษากับส่วนกลาง  
- ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการไปประชุมกับส่วนกลาง 

18,190 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  
  จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ถัวจ่ายทุกรายการ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
1. การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
70,000 

2. การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา 

30,000 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :      

- 
 การบริหารความเสี่ยง :      

- 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินวิถีชีวิต 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ สนับสนุนส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน   
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไป
ในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวหน้าทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบ
ใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและ      
ความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏี นักธุรกิจ 
คณาจารย์ นิสิต นักเรียน ชุมชนและประชาชนในทุกระดับ ให้มีสำนึกคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี     
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและ
พร้อมต่อการรับรองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็นอย่างด ี
 จากปรัชญาและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จึงเห็นสมควรจัดให้มีการดำเนินงานโครงการสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนตามแนว
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ นิสิต นักเรียน ชุมชน และประชาชน 
เพ่ือน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินวิถีชีวิตชุมชนให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้คณาจารย์  นิสิต นักเรียน และผู้นำชุมชนมีความรู้  ความเข้าใจในหลัก ปรัชญาของ          
เศรษฐกจิพอเพียง 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  
 - คณาจารย์   จำนวน       10    รูป/คน 
 - นิสิต ทุกชั้นปี   จำนวน      100    รูป/คน 
 - นักเรียน    จำนวน        20    คน 
 - ผู้นำชุมชน   จำนวน        50    คน 
 เชิงคุณภาพ  
 คณาจารย์ นิสิต นักเรียน และผู้นำชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
จำนวนคณาจารย์ นิสิต นักเรียน และผู้นำชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้   

 
180 รูป/คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของคณาจารย์ นิสิต นักเรียน และผู้นำชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 



 
 

 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมเตรียมงาน และมอบหมายงานตามภารกิจ พฤศจิกายน 2565  
2. จัดอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ

พอเพียงแก่คณาจารย์ นิสิต นักเรียน และผู้นำชุมชน 
ธันวาคม 2565  

3. จัดให้คณาจารย์และนิสิต ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนและชุมชน 

มกราคม 2566  

4. สรุปและรายงานผล มีนาคม 2566  
7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 คณาจารย์ นิสิต นักเรียน และผู้นำชุมชน 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 1) ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 2) จัดอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบล
แม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ   
 พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566 
10. งบประมาณ  

 จำนวน 160,000 บาท     (ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่าย)  จำแนกรายละเอียดดังนี้ 
 1) ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คนๆ ละ 3,000 บาท x 2 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น   18,000  บาท 
 2) ค่าอาหาร/อาหารว่าง จำนวน 180 รูป/คนๆ ละ 200 บาท x 2 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น  72,000  บาท 
 3) ค่าเช่ารถ จำนวน 3 คันๆ ละ 2,000  บาท x 1 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น   6,000  บาท 
 4) ค่าถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน จำนวน 20 ชุมชนๆ ละ 2,000 บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น   40,000  บาท 
 5) ค่าจัดทำเอกสารและจัดทำรูปประกอบการอบรม 150 เล่ม      เป็นเงินทั้งสิ้น   10,000   บาท 
 6) ค่าติดตามประเมินผล       เป็นเงินทั้งสิ้น   10,000   บาท 

 7)  ค่าวัสดุใช้สอย เป็นเงินทั้งสิ้น     4,000   บาท 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    ความเสี่ยง  
 ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 
 การบริหารความเสี่ยง  
 วางแผนร่วมกันเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการ 
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน และประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินวิถีชีวิต 

 

 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล   
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขัน                     
อย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้รู้จักหน้าที่ของ
ตนและฐานะที่ เป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่ วยเหลือเกื้อกูล                    
ซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวีถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จ                         
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี ที่พระองค์ทรงเน้นย้ำแนวทาง       
การพัฒนา บนหลักแนวคิด พ่ึงตนเองเพ่ือให้ เกิดความพอมีพอกิน พอใช้  ของคนส่วนใหญ่  โดยใช้หลัก                        
ความพอประมาณ  การคำนึงถึงการมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้
ประมาท  ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาและการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการ
ปฏิบัติและการดำรงชีวิต 
 เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะอาชีพ  ให้กับผู้เรียน                     
การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่การบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็นจิตพิสัยในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในส่วนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมุ่งเน้นการจัดการ
ที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและ
ชุมชนที่ตั้งฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นอย่าง มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความ
ยั่งยืนของผล  และส่งเสริม ให้ผู้ เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน  มีคุณธรรม                 
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน อดทน มีความพากเพียรมีวินัย มีสัมมาคารวะ รู้จักทำประโยชน์
ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย 
 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ตระหนักในความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษานำหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดแก่ผู้เรียน 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใ จใน                        
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  
 จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ จำนวน 1 ครั้ง แก่ ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จำนวน  2,600  คน 

 เชิงคุณภาพ  
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 
 
 



 
 

 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  นักศึกษา   

 
2,600 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

 
ร้อยละ 80 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิด 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
พฤษภาคม 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  2,600  คน 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ  
 พฤษภาคม – มิถุนายน 2566 
10. งบประมาณ  
 งบประมาณรวม 329,800  บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1. ค่าตอบแทน     
      -  ค่าตอบแทนวิทยากร 1 x 18 คน x ชม. 600 10,800 

2. ค่าใช้สอย     
      -  ค่าจ้างเหมาบริการอาหาร 1 x 2,600 มื้อ x คน 80 208,000 
     -  ค่าจ้างเหมาบริการอาหารว่าง 

       และเครื่องดื่ม 
1 x 2,600 มือ x คน 35 91,000 

3. ค่าวัสดุ     
      -  ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุ 

        เบ็ดเตล็ดในการดำเนินงาน 
   20,000 

รวม 329,800 
 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :      

- 
 การบริหารความเสี่ยง :     

- 
 



 
 

 

12. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ  โรงเรียนคุณธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันทุกภาคสวนทั้ งภาคและเอกชนใหการยอมรับแนวความคิดดานการรับผิดชอบต่อสังคม                       
เป็นปัจจัยหลักของการบริหารจัดการองคกร โรงเรียนเป็นองคกรทางสังคมที่มีผลกระทบตอการพัฒนา            
ด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เป็นรากฐานหลักของสังคมไทย การบริหารจัดการโรงเรียนจึงต้อง                            
ใหความสําคัญกับผลผลิต คือ นักเรียน ที่จะเป็นกําลังของการพัฒนาชาติบ้านเมืองในทุก ๆ ดาน ต้องเป็นผู้ที่                     
มีศักยภาพในการเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรมที่สังคมตองการ จากปที่ผ่านมาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพะเยา ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดจัดทeโครงการที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสํานึกใหกับ
นักเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น อบรมนักเรียนแกนนําดานคุณธรรม โครงงานคุณธรรมเยาวชนทำดีถวาย  
ในหลวง โรงเรียนวิถีพุทธ วารสารวิถีพุทธ การประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม โครงการ
ฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก การเข้าค่ายธรรมะ ธนาคารความดี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีต่าง ๆ ประกอบกับ สำนักงานโครงการ กองทุนการศึกษา ได้จัดทำโครงการกองทุนการศึกษาขึ้น        
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษาพัฒนากายภาพ
โรงเรียน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน พัฒนาความรู้ความสามารถแก่ครู ให้สวัสดิการครู ดังนี้ 1) นักเรียน 
ช่วยเหลือให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียน  2)  ครู พัฒนาครูและดูแลช่วยเหลือครู 3) โรงเรียน ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียน
คุณธรรม  4)  วิทยาลัยอาชีวศึกษา ปรับปรุงบรรยากาศด้านการเรียนการสอนสู่การมีงานทำ  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา เล็งเห็นว่า โครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นโครงการที่สามารถทำให้นักเรียนเป็นคนดีได้อย่างแท้จริง  ผู้บริหาร ครู 
และนักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างคนดีในโรงเรียน สร้างคุณธรรมหลักของโรงเรียนไปจนถึงอัตลักษณ์เชิงคุณธรรมของ
โรงเรียนได้ ซึ่งสามารถปรับใช้กับชีวิตในโรงเรียนสำหรับทุกคนได้เป็นอย่างดี อีกท้ังการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมนั้น
มีความครอบคลุม และเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่โรงเรียนดำเนินการอยู่แล้ว  และมี
ผลสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้ดังเช่น ผลสำเร็จที่เกิดกับโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และในฐานะที่สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นฝ่ายสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนสร้างลักษณะนิสัยเพ่ือให้ได้นักเรียนที่ดี เก่ง 
และมีสุข เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคตจึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรมขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ความรู้ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม และ     
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดสามารถดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสามารถพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนผ่านโครงงานคุณธรรมได้ 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัด จำนวน  113  โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนผ่านโครงงานคุณธรรมได้ 
 
 
 
 



 
 

 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
จำนวนโรงเรียนในสังกัด 

 
113 โรง 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้บริหารและครูที่มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนผ่านโครงงานคุณธรรมได้ 

 
ร้อยละ 100 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสู่

สถานศึกษาให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกโรงเรียนในสังกัด 

เมษายน 2566  

2. พัฒนาต่อยอดการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษา ทั้ง 
84 โรงเรียน โดยจัดสรรงบประมาณให้ทั้ง 84 โรงเรียนตามขนาด
โรงเรียน (เล็ก/กลาง/ใหญ่) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินกิจกรรมขยายผลให้ ครู นักเรียนทุกคน 
ใน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมขยายผลให้ครู ในโรงเรียนเพื่อค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน  
- กิจกรรมผลิตนวัตกรรม สรรค์สร้างคนดี (โครงงานคุณธรรมและ
ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
- กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนเพ่ือค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์
ระดับห้องเรียนและไปสู่โรงเรียน 
- กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 

เมษายน 2566  

3. ค่ายยุวชนคนคุณธรรม เมษายน 2566  
4. การคัดเลือกนวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พฤษภาคม 2566  
5. พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับมูลนิธิ

ยุวสถิรคุณ 
มิถุนานน 2566  

6. นิเทศ กำกับ ติดตาม และส่งเสริม สนับสนุนทุกโรงเรียน 
ในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

กันยายน 2566  

7. สรุปรายผลการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม กันยายน 2566  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

- จัดสรรงบประมาณการดำเนินงานให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 18 
โรง 
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/สรุปผลการดำเนินงาน 

เมษายน – 
สิงหาคม 2566 

 



 
 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
2. ประกวดโครงงานคุณธรรม 

- จัดทำหลักเกณฑ์การประกวดโครงงานคุณธรรม 
- โรงเรียนคุณธรรม จำนวน 18 โรง ส่งโครงงานคุณธรรมเข้าร่วม
ประกวด 
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม 
- ประชุมคณะกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม 
- จัดประกวดโครงงานคุณธรรม 
- มอบรางวัล/เกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโครงงาน 

กรกฎาคม-
สิงหาคม 2566 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ 
 มกราคม - สิงหาคม 2566 
10. งบประมาณ  
 รวม 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
งบประมาณรวม 50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1. ค่าตอบแทน    14,400 
      - ค่าตอบแทนวิทยากร 1x18 คน x ชม. 800 14,400 

2. ค่าใช้สอย    33,000 
      - ค่าจ้างเหมาบริการอาหาร 3 x 50 มื้อ x คน 150 22,500 
      - ค่าจ้างเหมาบริการอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม 
6 x 50 มื้อ x คน 35 10,500 

 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
3 ค่าวัสดุ    2,600 
      - ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุ

เบ็ดเตล็ดในการดำเนินงาน 
   2,600 

รวม 50,000 
 
 
 



 
 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
 จำนวน  120,000 บาท รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม  

29,600  20,600 9,000 

- ค่าอาหารว่างมื้อละ 50 บาท 2 มื้อ 50 คน       
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 240 บาท 50 คน       
- ค่าพาหนะวิทยากร  2 คนๆ ละ 1,800 บาท     
- ค่าวัสดุ     
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน 
ในสังกัดดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

68,000  68,000  

- ค่าอาหารว่างมื้อละ 50 บาท 2 มื้อ 10 คน 20 
ครั้ง  

    

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 240 บาท 10 คน  20 ครั้ง     
กิจกรรมที่ 3 ประกวดโครงงานคุณธรรม 20,000  21,400 1,000 
- ค่าอาหารว่างมื้อละ 50 บาท 2 มื้อ 10 คน       
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 240 บาท 10 คน       
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ 10 คนๆ ละ 1,800 
บาท 

    

- ค่าวัสดุ      
- เงินรางวัล, โล่รางวัล, เกียรติบัตร     

รวมงบประมาณ 120,000  110,000 10,000 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 ผู้บริหารและครูขาดความตั้งใจและไม่เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 การบริหารความเสี่ยง 
 นิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

 



 
 

 

กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. ช่ือโครงการ ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาเรื่องสิ่ งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า                        
ของประเทศ กล่าวคือการพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัว และทวี                   
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่กำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้        
เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการนำเอา
ทรัพยากรมาใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมเพ่ือรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทำให้
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรมลง จึงควรที่จะต้องให้ประชาชนได้เรียนรู้ที่จะใช้อย่างคุ้มค่า         
ให้บังเกิดประโยชน์รู้จักการทำนุบำรุง ปรับปรุง บำบัดนำกลับมาใช้ใหม่อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ      
ทั้ง ดิน น้ำ ป่าไม้ พลังงาน รวมถึงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ ในปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)อันเนื่องมาจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของมนุษย์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศที่เพ่ิมสูงขึ้น และนำไปสู่ปรากฏการณ์        
ที่เรียกว่าสภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสภาวะโลกร้อน (Global Warming) ภาวะ
ดังกล่าวทำให้อุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดน้ำท่วมเฉียบพลันดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลาก 
ปริมาณผลิตผลทางเกษตรลดลง  ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น การลดปริมาณน้ำในลำธาร ภัยแล้งและการเพ่ิมของพาหะนำโรค
รวมทั้งการสึกกร่อน ทำลายของโบราณ สถาน โบราณวัตถุต่างๆ  รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าดังนั้น เพ่ือมิให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่านี้การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนรวมถึงขยะมูลฝอยไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามมากขึ้น  
จึงจำเป็นที่ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้ยืนยาวที่สุด ในขณะที่เยาวชน
เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต จึงควรได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  โดยให้โอกาสทุกคนพัฒนาความรู้  เจตคติ  ทักษะและการรู้จักตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ
และพฤติกรรมเพ่ือที่จะปกป้องและแก้ไขสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ตลอดจนสร้างรูปแบบการดำเนินชีวิตใหม่เพ่ือสิ่งแวดล้อม  
ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มและสังคม โดยมีหลักการเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้       
ในสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้เพ่ือสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงปัญหาและต้องรีบเร่งดำเนินการป้องกัน แก้ไข จึงได้จัดให้มีโครงการ
ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากรและ
ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาวะอันตรายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 
4. เป้าหมายของโครงการ  
 เชิงปริมาณ 
 1) จัดการประชุมสัมมนาสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย 200 คน 
 2) จัดประกวดคัดเลือกยุวชนคนรักษ์โลก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม/ยุวชนสร้างโลกสวย   1 ครั้ง 
 3) คัดเลือกต้นแบบโรงเรียนลดขยะ พิทักษ์โลก 1 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากรและความสำคัญ 
ของสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาวะอันตรายที่เกิดขึ้นจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
- จัดการประชุมสัมมนาสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
- จัดประกวดคัดเลือกยุวชนคนรักษ์โลก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม/ยุวชนสร้างโลกสวย    
- คัดเลือกต้นแบบโรงเรียนลดขยะ พิทักษ์โลก 1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 200 คน 

1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า 
ของทรัพยากรและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาวะอันตรายที่เกิดขึ้น 
จากผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 

 
ร้อยละ 90 

6. วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดการประชุมสัมมนาสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  พฤษภาคม 2566  
2. จัดประกวดคัดเลือกยุวชนคนรักษ์โลก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม/ยุวชนสร้างโลกสวย    มิถุนายน 2566  
3. คัดเลือกต้นแบบโรงเรียนลดขยะ พิทักษ์โลก  กรกฎาคม 2566  
4. สรุปและรายงานผลโครงการ สิงหาคม 2566  

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ผู้เรียนทุกสังกัด ครู คณาจารย์ บุคลากรในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด และผู้ปกครอง 
8. พื้นที่เป้าหมาย  
 สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 
9. ระยะเวลาดำเนินการ           
 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 
10. งบประมาณ 
 งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  518,500  บาท  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 1) ค่าตอบแทนวิทยากร (5 คน x 3 ชม. X 1,200 บาท) เป็นเงิน 18,000บาท 
 2) ค่าอาหารกลางวัน (200 คน x 2 มื้อ x 150 บาท) เป็นเงิน 60,000 บาท 
 3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (200 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) เป็นเงิน 28,000บาท  
 4) ค่าสถานที่ (2 วัน x 3,500 บาท) เป็นเงิน 7,000 บาท 
 5) ค่าพาหนะ(ไป-กลับ) (200 คน x 400 บาท) เป็นเงิน  80,000บาท 
 6) ค่าเอกสาร (200 เล่ม x 100 บาท) เป็นเงิน 20,000 บาท 
  รวม  206,700 บาท 
กิจกรรมที่ 2  การส่งเสริมและประกวดคัดเลือกยุวชนคนรักษ์โลก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม/ยุวชนสร้างโลกสวย  
 1) ค่าตอบแทนกรรมการ (14 คนx 15 ชม. x 600 บาท) เป็นเงิน 12,000 บาท 
 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง (20 คน x 3 วันx 240 บาท) เป็นเงิน 14,400 บาท 
 3) ค่าพาหนะ (20 คน x 3 วันx 600 บาท) เป็นเงิน 36,000 บาท 
 4) ค่าที่พัก (14 คน x 3 วัน x 600 บาท) เป็นเงิน 25,200 บาท 
 5) ค่าวัสดุ/โล่ (20 คน x 1,000 บาท) เป็นเงิน 20,000 บาท 
 6) ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 6,000 บาท 
  รวม  107,900 บาท 



 
 

 

กิจกรรมที่ 3  การคัดเลือกต้นแบบโรงเรียนลดขยะ พิทักษ์โลก 
 1) ค่าตอบแทนกรรมการ (14 คน x 15 ชม.x 600 บาท) เป็นเงิน 126,000 บาท 
 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง (20 คน x 3 วัน x 240 บาท) เป็นเงิน 14,400 บาท 
 3) ค่าพาหนะ(20 คน x 3 วันx400 บาท) เป็นเงิน 24,000 บาท 
 4) ค่าที่พัก (14 คน x3 วัน x 750 บาท) เป็นเงิน 31,500 บาท 
 5) ค่าวัสดุ/โล่ (20 คน x 1,000 บาท) เป็นเงิน 2,000บาท 
 6) ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 6,000 บาท 
  รวม  203,900 บาท 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ         
 ปัจจัยความเสี่ยง          

การประสานการดำเนินงานในภาพจังหวัดทำได้ยาก 
 การบริหารความเสี่ยง         
 ใช้กลไกลคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในการประสานงาน 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ    
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ ปัญหามลพิษลดลง สภาพแวดล้อมดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
         ของสถานศึกษา 

2. หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดไว้   
ในมาตรา 47 ระบุให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และได้กำหนดไว้ในมาตรา 
48 ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษาต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มาตรา 49 กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 
1 ครั้งในทุก 5 ปี และต้องเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน ฉะนั้นสถานศึกษาต้องพัฒนาการจัดการศึกษาของตนและแสดงภาระความรับผิดชอบให้ประจักษ์      
แก่สังคมว่าสถานศึกษามีประสิทธิผลใน 2 ประเด็นหลัก ต่อไปนี้คือ ผู้ เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ 
บุคลิกลักษณะและคุณสมบัติตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาอย่างแท้จริง และสถานศึกษามีศักยภาพในการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างแท้จริง ซึ่งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบด้วย
กระบวนการที่สถานศึกษาดำเนินการ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน   
การส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด  
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้คณะครูของ
สถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. เป้าหมายของโครงการ   
 เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหารและครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จำนวน 97 คน 
 เชิงคุณภาพ  
 ผู้บริหารและครู ร้อยละ 80 มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพและ                       
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
จำนวนผู้บริหารและครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคดอก
คำใต้ 

 
97 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้บริหารและครู มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพและ
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

 
ร้อยละ 80 



 
 

 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการ

ประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา เป็นเวลา 3 วัน 

มีนาคม – 
เมษายน2566 

 

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดอบรมเตรียมความพร้อมและชี้แจงภารกิจตามคำสั่งมอบหมายงาน มกราคม 2566  
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
กุมภาพันธ์ 

2566 
 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
 ผู้บริหารและครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
8. พื้นที่เป้าหมาย  
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
9. ระยะเวลาดำเนินการ    
 ปีงบประมาณ 2566  
10. งบประมาณ  รวม 65,100 บาท (หกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
 งบประมาณรวม 50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 
1 ค่าตอบแทน    14,400 
      - ค่าตอบแทนวิทยากร 1x18 คน x ชม. 800 14,400 
2 ค่าใช้สอย    33,000 
      - ค่าจ้างเหมาบริการอาหาร 3 x 50 มื้อ x คน 150 22,500 
      - ค่าจ้างเหมาบริการอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม 
6 x 50 มื้อ x คน 35 10,500 

3 ค่าวัสดุ    2,600 
      - ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุ

เบ็ดเตล็ดในการดำเนินงาน 
   2,600 

รวม 50,000 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
 งบประมาณรวม 15,140  บาท (หนึ่งหมื่นห้าหันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 47 คน มื้อละ 50 บาท 1 มื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,350  บาท 
 ค่าอาหารว่าง จำนวน 47 คน มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น  3,290  บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากร  6 ชั่วโมงๆ ละ 800 บาท   เป็นเงินทั้งสิ้น  4,800  บาท 
 ค่าวัสดุจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 47 เล่ม  เป็นจำนวน     4,700  บาท 



 
 

 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
         ความเสี่ยง 
       ผู้เข้าอบรมไม่สนใจเนื้อหาในการอบรม 
          การบริหารความเสี่ยง 
   จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าอบรม 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ  
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ 
                   ภายในสถานศึกษา  
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                       
ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31                 
ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการ                    
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  และ 
ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา            
ให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่หลักสูตรกำหนด และที่สังคมต้องการทุกหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการในหลากหลายวิธีการ      
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด 
 จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อนที่จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่  11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยได้ให้สถานศึกษา              
ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปรับใช้มาตรฐานใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และมาตรฐานใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้                         
ในครั้งนี้ ก็มีรูปแบบและวิธีการประเมินแนวใหม่ที่ เน้นการประเมินในลักษณะองค์รวม (Holistic Evaluation) ดังนั้น                       
เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา กลุ่มงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จึงกำหนดโครงการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน
สังกัด ในแนวทางการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวทาง  
การประเมินแนวใหม่ที่เน้นการประเมินในลักษณะองค์รวม (Holistic Evaluation) ขึ้น เพ่ือให้โรงเรียนได้พัฒนา และปรับ 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน (18 โรงเรียน) 
 เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 36 ร้อยละ 90 มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่
เข้มแข็ง  
 
 
 



 
 

 

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
18 โรง 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

 
ร้อยละ 90 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 

1. ระยะที่ 1 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายในแบบองค์รวม  
     - ชี้แจง ทำความเข้าใจ ให้องค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ 
     - การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในแบบองค์รวม 
     - จัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่ แบบองค์รวม 
(Holistic Evaluation)   
     โดยจัดประชุมปฏิบัติการ ออกแบบระบบการประเมินคุณภาพภายใน
แบบองค์รวม (Holistic Evaluation) 2 วัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 65 คน  

มีนาคม 
2566 

 

2. ระยะที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของระบบประเมินคุณภาพภายในแบบองค์รวม 
และคู่มือการประเมินคุณภาพภายในแบบองค์รวม โดยผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ดำเนินการ ทั้งหมด 8 คน เวลา 1 วัน  

เมษายน 
2566 

 

3. ระยะที่ 3 ผู้วิจัยนำระบบประเมินคุณภาพภายในแบบองค์รวม  
พร้อมทั้งคู่มือการประเมินฯ ไปใช้ในสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 6 โรง 
     - ติดตามผลการใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในแบบองค์รวม 
พร้อมทั้งคู่มือการประเมินฯ สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 6 โรง โดย
ผู้วิจัย  

พฤษภาคม 
- 
กรกฎาคม 
2566 

 

4. ระยะที่ 4 รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล สรุป และเขียนรายงาน สิงหาคม 
2566 

 

กิจกรรมที่ 2  การติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
                ตามกฎกระทรวง 
 กำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัด

การศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือให้ได้คุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับ 
การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของศึกษานิเทศก์ประจำ
กลุ่มสหวิทยาเขต ในแต่ละกลุ่ม  
ทั้งหมด 6 กลุ่ม  

สิงหาคม 
2566 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
 



 
 

 

8. พื้นที่เป้าหมาย 
 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ 
 มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2566 
10. งบประมาณ 
 กิจกรรมที่ 1 การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวนเงิน 75,000 บาท 
 กิจกรรมที่ 2 การติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
                     โดยต้นสังกัดตามกฎกระทรวง  จำนวนเงิน 31,000 บาท รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
มาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   

75,000 13,200 56,680 5,120 

ระยะที่ 1 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายใน
แบบองค์รวม โดยจัดประชุมปฏิบัติการ ออกแบบ
ระบบการประเมินคุณภาพภายในแบบองค์รวม 
(Holistic Evaluation) 2 วัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
65 คน    

45,550 7,200 33,800 4,550 

ระยะที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของระบบประเมิน
คุณภาพภายในแบบองค์รวม และคู่มือ 
การประเมินคุณภาพภายในแบบองค์รวม  
โดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ดำเนินการ ทั้งหมด 8 คน 
เวลา 1 วัน  

7,600 6,000 1,600 - 

ระยะที่ 3 ผู้วิจัยนำระบบประเมินคุณภาพภายใน
แบบองค์รวม พร้อมทั้งคู่มือการประเมินฯ  
ไปใช้ในสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 6 โรง 
     - ติดตามผลการใช้ระบบการประเมิน
คุณภาพภายในแบบองค์รวม พร้อมทั้งคู่มือ 
การประเมินฯ สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  
6 โรง โดยผู้วิจัย 

5,880 - 5,880 - 

ระยะที่ 4 รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล สรุป 
และเขียนรายงาน  

15,970 - 15,400 570 

 กิจกรรมที่ 2  การติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
ของสถานศึกษาโดยต้นสังกัดตามกฎกระทรวง 

31,000 - 30,000 1,000 

 กำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพ
ภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายใน

31,000 - 30,000 1,000 



 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

สถานศึกษา เพ่ือให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับ
การนิเทศติดตาม การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ของศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม          
สหวิทยาเขต ในแต่ละกลุ่ม ทั้งหมด 6 กลุ่ม 

รวมงบประมาณ 106,000 13,200 86,680 6,120 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 

 การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
 การบริหารความเสี่ยง 
 ชี้แจง/ทำความเข้าใจกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่กำหนดขึ้นใหม่ และหาแนวทาง 
ในการพัฒนาที่สอดคล้องกันระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด           
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนในสังกัด สพม.พะเยา จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้ได้ตามเป้าหมายที่สถนศึกษากำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 
2. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของไทย เป็นระบบที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานตามที่กำหนด เป็นระบบที่ขับเคลื่อนและดำเนินไปพร้อมกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยให้
สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร โดยจะต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นระบบ  
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา                   
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดำเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
โดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิด
ว่ามาตรฐานที่กำหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถสะท้อน
คุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมินเพ่ือล ด
ภาระการจัดเก็บข้อมูล และลดการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการประเมิน 
 จากความสำคัญของการด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้อง
จัดทำโครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา เพ่ือให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภายในสถานศึกษา 
 2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและ
แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้แก่ ผู้บริหารหรือครูในจังหวัดพะเยา ทุกสังกัด จำนวน 
100 คน  จำนวน 1 ครั้ง  
 เชิงคุณภาพ 
 1) ผู้บริหารและครู ที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันภายใน
สถานศึกษา และการนำระบบการประกันคุณภาพภายในสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 2) สถานศึกษา ร้อยละ 80 สามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1) จำนวนผู้บริหารหรือครูที่เข้ารับการอบรมเรื่องระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   
2) จำนวนสถานศึกษาท่ีดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 

 
100 คน 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
1) ร้อยละของผู้บริหารและครูที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับดี 
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
อย่างเป็นระบบในระดับดีขึ้นไป 
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและ             
แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา จัดทำแนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม 

พฤศจิกายน -
ธันวาคม 2565 

 

2. จัดประชุมคณะทำงานในการดำเนินงานจัดเตรียมเอกสาร  
การอบรมและอุปกรณ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

พฤศจิกายน -
ธันวาคม 2565 

 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและแนวทางการนำ
มาตรฐานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

มกราคม 2566  

4. สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินโครงการ กันยายน 2566  
 กิจกรรมที่ 2  การนิเทศ ติดตามเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการในการนิเทศติดตามการดำเนินการ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
กุมภาพันธ์ 2566  

2. สร้างเครื่องมือในการนิเทศติดตาม กุมภาพันธ์ 2566  
3. นิเทศ ติดตามการดำเนินงานเพ่ือให้สถานศึกษาประกัน

คุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 
  มิถุนายน - 
สิงหาคม 2566 

 

4. จัดประชุมคณะกรรมกรในการนิเทศ ติดตาม ฯ หลังการนิเทศ สิงหาคม 2566  
5. สรุป และรายงานการดำเนินโครงการ กันยายน 2566  

 

 



 
 

 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ผู้บริหารหรือครูผู้สอนในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา จำนวน 100 คน 
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 พฤศจิกายน  2565 – กันยายน 2566  
10. งบประมาณ  
 งบประมาณ จำนวน 200,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและ
แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  เป็นเงิน 170,000  บาท รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย

(บาท) 
จำนวนเงิน 

1. ค่าตอบแทน     
 ค่าตอบแทนวิทยากร 12  ชั่วโมงๆ ละ 

600 บาทจำนวน 3 คน 
12x3 ชั่วโมงxคน 600 21,600 

2. ค่าใช้สอย     
 - ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าอบรม     115x2 คนxวัน 110 25,300 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 115x2x2 คนxวันxครั้ง 35 16,100 
 - ค่าท่ีพักวิทยากรจำนวน 2 คืน 

 
3x2 คนxคืน 800 4,800 

 - ค่าพาหนะพักวิทยากรจำนวน  
 

3 คน 5000 15000 

 - ค่าพาหนะสำหรับผู้เข้ารับการอบรม 100 คน 400 40,000 
 - ค่าถ่ายเอกสาร และจัดทำเอกสาร 100 เล่ม 100 10,000 
 - ค่าเช่าสถานที่จัดประชุม 2 วัน 2500 5,000 
 - ค่าสรุปและจัดทำรายงานผล    10,000 

3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์    22,200 
รวม    170,000 

 หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 2. งบประมาณสำหรับนิเทศ ติดตามและประเมินผล จำนวนเงิน  30,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อหน่วย

(บาท 
จำนวนเงิน 

1. ค่าใช้สอย     

 
-ค่าจ้างเหมาในการประกอบอาหาร    

15x2x80 
คนxมื้อx

บาท 
80 2400 

 
-ค่าจ้างเหมาทำอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

15x2x35 
คนxมื้อx

บาท 
35 1050 

 -ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ 10x2x120 คนxวันx 120 2400 



 
 

 

ติดตามและพนักงานขับรถ บาท 

 
- ค่าพาหนะในการเดินทางไปนิเทศ ติด
ตามฯ 

2000 กิโลเมตร 4 8,000 

 - ค่าถ่ายเอกสาร และจัดทำเอกสาร 100 เล่ม 50 5,000 
2. ค่าวัสดุ     

 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการนิเทศ 
ติดตามฯ 

   11,150 

รวม    30,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
  1) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 
  2) ผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนด 
  3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรล่าช้า 
 การบริหารความเสี่ยง 
  1) แผนที่วางไว้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม 
  2) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งแบบตอบรับมาก่อนทุกครั้ง 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ     
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีความเข้มแข็ง 
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 3) ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการตามบ้าน  
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 2 สิทธิ และหน้าที่         
ทางการศึกษา มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา                       
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับ                   
คนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับ
สื่อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ            
ที่กำหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล
หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 

 ในการนี้  จากข้อมูลเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ณ วันที่  10 มิถุนายน                   
พ.ศ.2560 พบว่า มีเด็กพิการที่เข้ารับบริการทางการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการฯ
และศูนย์การเรียนฯประจำอำเภอ 7 แห่ง รวมถึงห้องเรียนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล จำนวนทั้งสิ้น 219 คน  
จากการดำเนินงาน พบว่าเด็กพิการส่วนใหญ่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทาง                     
ด้านการแพทย์และการจัดการศึกษา จากผู้ดูแลในครอบครัว และจากทีมสหวิชาชีพ รวมถึงเรื่องการสร้างเสริมกำลังใจ
จากภาคส่วน องค์กร ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และ      
เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง เครือข่าย ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 
ในจังหวัดพะเยาอย่างทั่วถึง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามบ้าน จึงจัดทำโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการตามบ้าน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดพะเยาขึ้น เพ่ือให้เด็กพิการที่มารับบริการมีสิทธิและโอกาส ในการรับบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด                           
ทางการศึกษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็น เหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคล                     
อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาการพัฒนาศักยภาพและ                    
ความเข้มแข็งของผู้ปกครอง เครือข่าย ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการ และมีส่วนร่วมดูแล
สุขภาพช่วยเหลือเด็กพิการตามบ้านได้ ในระยะยาว นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีประสิทธิภาพ                       
มากยิ่งขึ้นต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้ปกครอง เครือข่าย ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก
พิการตามบ้านในระยะยาว      
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ   
 จัดทำคู่มือการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการแบบองค์รวม และบทบาทการดูแลเด็กพิการในชุมชน 
จัดอบรมสร้างเจตคติท่ีดีต่อในการการดูแลช่วยเหลือคนพิการ 1 ครั้ง  สำหรับ 
 1) เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา จำนวน   70  คน 
 2) ผู้ปกครองเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา  จำนวน  70  คน 



 
 

 

 3) อาสาสมัคร ครู กศน.อำเภอ ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน  140  คน  รวม 
จำนวน 280 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ผู้ปกครอง เครือข่าย ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
สำหรับเด็กพิการตามบ้านในระยะยาว         
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
จำนวนผู้ปกครอง เครือข่าย ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมของในการพัฒนา              
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการตามบ้านในระยะยาว  

 
210 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของผู้ปกครอง เครือข่าย ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการตามบ้านในระยะยาว         

 
ร้อยละ 80 

 
6. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. อบรมสร้างเจตคติท่ีดีต่อในการการดูแลช่วยเหลือ คนพิการ การ

จัดการศึกษา การจัดสื่อที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ สิทธิ/
โอกาสที่พึงได้รับในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับผู้ปกครอง 
เครือข่าย ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ  

ธันวาคม 2565 - 
เมษายน 2566 

 

2. จัดทำคู่มือการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการแบบองค์รวม และ
บทบาทการดูแลเด็กพิการในชุมชน เพื่อเผยแพร่ และใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
เครือข่าย และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 

ธันวาคม 2565  

3. จัดหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ มกราคม - 
พฤษภาคม 2566 

 

4. นิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการ มิถุนายน - 
สิงหาคม 2566 

 

5. ประเมินผลความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ กันยายน 2566  
7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ครอบครัวเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา อาสาสมัคร ครู กศน.อำเภอ  
ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวม จำนวน 240 คน 

8. พื้นที่เป้าหมาย 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา หน่วยบริการประจำอำเภอ 7 แห่ง ในจังหวัดพะเยา 

9. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
10. งบประมาณ พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 



 
 

 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 ความร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การบริหารความเสี่ยง 
 มีการประชุม หารือ วางปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน และดำเนินการอย่างจริงจัง เพ่ือให้การพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็กพิการจังหวัดพะเยาที่มีประสิทธิภาพ 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กพิการในจังหวัดพะเยาได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีทักษะพัฒนาการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ

หน่วย(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
1. ค่าตอบแทน     
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 12x7 ชั่วโมงxหน่วย 600 50,400 

2. ค่าใช้สอย     
 กิจกรรมอบรม (2 วัน)     
 - ค่าจ้างเหมาในการประกอบอาหาร  45x4x7 คนxมื้อxหน่วย 80 100,800 
 - ค่าจ้างเหมาในการประกอบอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม 
45x4x7 คนxมื้อxรุ่น 35 44,100 

 - ค่าเดินทางผู้เข้าอบรม 40x7 คนxหน่วย 300 84,000 
 - ค่าจัดทำคู่มือการพัฒนาศักยภาพ

เด็กพิการแบบองค์รวม 
500 เล่ม 50 25,000 

 - ค่าเดินทางนิเทศติดตาม 2x7 ครั้งxหน่วย 1,000 14,000 
3. ค่าวัสดุ     
 - ค่าวัสดุผลิตสื่อ/อุปกรณ์ที่เหมาะสม

ในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 
   77,000 

 - ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในการดำเนินงาน    4,700 
รวม ตัวอักษร (สี่แสนบาทถ้วน) 400,000 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
2. หลักการและเหตุผล 
               โลกศตวรรษที่ 21 เป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่สามารถรับและส่งต่ออย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชน 

ารได้อย่างรวดเร็วและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ประชาชนมีความรู้ความสามารถาวสชุมชน และสังคมรับรู้ข้อมูลข่
มากขึ้น และพร้อมที่จะเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น ในขณะที่การปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารงานของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาควบคู่กับการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ      
การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน จะส่งผลให้
หน่วยงานและสถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการศึกษาที่แสดงความรับผิดชอบต่อคุณภาพมาตรฐานให้แก่
ผู้เรียนอย่างมีประถสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคม อาทิ บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ภาคเอกชน สถานประกอบการ มูลนิธิ วัด สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคมที่มีศักยภาพ
และความพร้อมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย  
 ตามบทบาทของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่  6 สู่การปฏิบัติโดย
มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาหรือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน มูลนิธิ วัด องค์กรเอกชน สถานประกอบการ สาถบัน /องค์กรต่าง ๆ ในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาข้ึน 
 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในจังหวัดพะเยา 
4. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ   
 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
อาทิ  บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ภาคเอกชน สถานประกอบการ มูลนิธิ วัด สถาบันและองค์กรต่างๆ จำนวน  
200  คน    
 เชิงคุณภาพ 
 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ”
)All for Education) 
5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   
ครู ผู้บริหารสถานศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ตัวแทนทุกภาคส่วนของสังคม อาทิ                    
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ภาคเอกชน สถานประกอบการ มูลนิธิ วัด สถาบันและ
องค์กรต่างๆ                          

 
200 คน 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของครู ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตัวแทนทุกภาคส่วนของ
สังคม อาทิ บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ภาคเอกชน สถานประกอบการ มูลนิธิ วัด 
สถาบันและองค์กรต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา) ”All for Education) 

 
ร้อยละ 80 

 

 



 
 

 

6. วิธีดำเนินการ /ขั้นตอนการดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1.  จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ธันวาคม 2565  -  

มีนาคม 6256  
2. จัดการประชุมส่งเสริมและพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ให้มีความรู้ความ

เข้าใจและเข้ามาร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม
ทั้งจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น คำปรึกษาและร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของทุกภาคส่วนที่จัดการศึกษาในจังหวัดพะเยา 

เมษายน - 
สิงหาคม 6256  

3.  สรุป /ประเมินผลความพึงพอใจในการ ดำเนินโครงการ กันยายน 2566 

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
 ครู ผู้บริหารสถานศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ตัวแทนทุกภาคส่วนของสังคม อาทิ บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ภาคเอกชน สถานประกอบการ มูลนิธิ วัด สถาบันและองค์กรต่างๆ จำนวน  200  คน    
8. พื้นที่เป้าหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดำเนินการ   
 ระหว่าง เดือน ตุลาคม  2565 – กันยายน 2566 
10. งบประมาณ พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ )ขอถั่วจ่ายทุกรายการ(  
 จำนวน 225,000 บาท )สองแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน (รายละเอียดดังนี้  

 
 

ที ่ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ

หน่วย )บาท(  
จำนวนเงิน 

)บาท(  
1. ค่าตอบแทน     
 - ค่าตอบแทนวิทยากร  6x5 ชั่วโมงxหน่วย 600 18,000 

2. ค่าใช้สอย     
 - ค่าอาหาร  200x1 คน x มื้อ 200 40,000 
 - ค่าอาหาร   20x1 คน x มื้อ 200 4,000 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  20x2 คน x มื้อ 35 1 ,400  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200x2 คน x มื้อ 35 14,000 
 - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม  200x2 คน x เที่ยว 200 80,000 
 - ค่าพาหนะวิทยากร  2x2 คน x เที่ยว 2,000 8 ,000  
 - ค่าท่ีพัก  2x2 คน x คืน 1,200 4,800 
 - ค่าบำรุงสถานที่    5,000 
 - ค่าจ้างเหมาะถ่ายเอกสาร    10,000 

3. ค่าวัสดุ     
 - ค่าวัสดุ    40,000 

รวมทั้งสิ้น 225,000 



 
 

 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเป็นจำนวนมาก          
อาจทำให้เกิดอุปสรรคในเรื่องการติดต่อประสานงาน  
 การบริหารความเสี่ยง 
 จัดประชุม หารือ วางปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน  
12. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 วัดพะเยาสำนักงานศึกษาธิการจังห  
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ส่วนที ่5 การตดิตามประเมินผลแผน 
 

 การติดตาม ประเมินผลแผนฯ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
 1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าของแผน/งาน/โครงการ   
โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดในแผน/งาน/โครงการของแต่ละหน่วยงาน 
และรายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี ดังนี้   
 ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 รายงานภายในวนัที่ 15 มกราคม 2566 
 ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 รายงานภายในวนัที่ 15 เมษายน 2566 
 ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 
 ไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 รายงานภายในวันที่ 15 ตลุาคม 2566 
 2. การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนฯ 
  2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทำข้ึน เพ่ือเก็บข้อมูลจากหน่วยงานเมื่อสิ้น 
  ปีงบประมาณ 
   - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 
  2.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566 
จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

คณะผู้จัดทำ 
 

 ที่ปรึกษา 
  นางสาวประไพพร  อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  นายสาคร  โห้วงศ์  รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

  คณะทำงาน 

  นายขจรศักดิ์  สีเสน           ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  นางกรณิการ์  เกตุภู่           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
  นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
  นางนิชากมล  วุฒิกรณ์ธร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
  นางจรัสวัน  อนุศักดิกุล  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

  บรรณาธิการ 

  นายขจรศักดิ์  สีเสน              ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

   ออกแบบ/รูปเล่ม 

  นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 www.poephayao.com 
 588 ม.11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
 โทรศัพท์ : 0-5407-9872 , 0-5407-9873  โทรสาร : 0-5407-9874 
E-mail : phayaopro@moe.go.th  Facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

 

 


