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คํานํา 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการปฏิบัติดังตอไปนี้ (1) กอนจะดําเนินการ                 
ตามภารกิจใดสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของ
สวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของ                     
แตละขั้นตอนเปาหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจและมาตรา 16 ใหสวน
ราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นโดยจัดทําเปนแผนสี่ปซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหาร
ราชการแผนดินและในวรรค 2 ในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปโดยใหระบุ
สาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงานรวมทั้งประมาณการ
รายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนที่จะตองใชเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ นั้น 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงไดจัดทาํแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัด
พะเยา (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) ข้ึนเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยมีสาระสําคัญ ประกอบดวย 
   สวนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 
   สวนที่ 2 กรอบแนวคิดและความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ  
 สวนที่ 3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา  
                     (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) 
   สวนที่ 4 โครงการ/งบประมาณ 
   สวนที่ 5 การติดตามประเมินผลแผน 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ขอขอบคุณผูที่มีสวนเก่ียวของที่ใหความรวมมือในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป)               
ฉบับนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  
 
 
        สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
                         กลุมนโยบายและแผน 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 
การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการปฏิบัติดังตอไปนี้ (1) กอนจะดําเนินการตาม
ภารกิจใดสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวน
ราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของข้ันตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละ
ขั้นตอนเปาหมายของภารกิจผลสัมฤทธ์ิของภารกิจและตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจและมาตรา 16 ใหสวนราชการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นโดยจัดทํา เปนแผนสี่ปซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการ
แผนดินและในวรรค 2 ในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุ
สาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงานรวมทั้งประมาณการ
รายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนที่จะตองใชเสนอตอรัฐมนตรี เพ่ือใหความเห็นชอบ นั้น 
  จังหวัดพะเยาจึงไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดพะเยา และแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) เพ่ือใชเปนกรอบ 
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

 วิสัยทัศน 

  “คนพะเยาไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุขตามวิถีลานนา                
ในโลกศตวรรษที่ 21”  

 พนัธกิจ 

  1. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
  2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
  3. สงเสริมสนับสนุนใหระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา  
เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศกึษาใหมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรที ่1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตรที ่3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  ยุทธศาสตรที ่4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตรที ่5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรที ่6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 



 
 

 

 เปาประสงค ตัวช้ีวัดเปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ และโครงการ 

 เปาประสงครวม 

  1. ผูเรียนไดรับการศกึษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคณุภาพอยางทั่วถึง และเสมอภาค 
  2. ผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
  3. ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม   

 ตัวช้ีวัดเปาประสงครวม 

  1. รอยละของผูเรียนไดรับการศกึษาและการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และเสมอภาค 
  2. รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
  3. รอยละของผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม   

 ประเด็นยุทธศาสตร 

  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. พัฒนากําลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  3. พัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา 
  5. สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  

 เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร 

  1. ผูเรียนมีจิตสํานึกความรูความสามารถทักษะความคิดทัศนคติความเชื่อคานิยมและพฤติกรรม        
ที่เหมาะสม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางสันติและ
สงบสุข 
  2. กําลังคนมสีมรรถนะตอบสนองตอความตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศรองรับพลวัตของโลกและการแขงขันในศตวรรษที่ 21 
  3. ผูเรียนไดรับการศกึษาเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ดวยรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัยและมีทักษะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
  4. ประชากรทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  5. ผูเรียนมีความรูทักษะทัศนคติและความตระหนักในเรื่องความสําคัญของการพัฒนาและเติบโต                 
ในสังคมที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมสามารถปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอยางรวดเร็วและรุนแรง
ได 
  6. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 



 
 

 

 กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร 
 ประเด็นยุทธศาสตร 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ 

1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่ อ เสริมสร างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและ                              
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   1) โครงการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จ                        
  พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรสูการปฏิบัติ 
   2) โครงการคายยุวกาชาดสูคานิยมหลัก 12 ประการ เฉลิมพระเกียรติเจาฟามหาจักรี 
   3) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”  
  (ภายใตชื่อโรงเรียนสุจริต) 
   4) โครงการสงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
   5) โครงการ ประกวดวาดภาพ หัวขอ “เด็กยุคใหม ไมเอาคอรรัปชั่น” 

1.2 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นท่ีตามแนว 
ตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ 

 1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
   2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนําเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียน               
  สูประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
   3) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอานการเขียนผานการเรียนรูเชิงรุก (Active   
  Learning) สูคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ของกลุมโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถ่ินทุรกันดาร 
   4) โครงการพัฒนาทักษะการอาน และการเขียนภาษาไทย ในเขตพ้ืนที่สูง 
 1.3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจาก
ไซเบอร เปนตน 
   1) โครงการคายคุณธรรมสัมพันธสรางเสริมเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด  
   2) โครงการชุมนุมลูกเสือตานภัยยาเสพติด   
   3) โครงการสงเสริมสถานศกึษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
   4) โครงการปลูกฝงคณุธรรมนําใจใหหางไกลยาเสพ 
   5) โครงการคายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด 
  สําหรับนักศึกษา กศน.อําเภอภูซาง   
   6) โครงการการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม : ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรค 
  อุบัติใหม ภัยจากไซเบอร 
 
 
 
 
 



 
 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร 2 การผลิตและพฒันากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถ  
ในการแขงขันของประเทศ 
กลยุทธ 
  2.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและ              
การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
   1) โครงการเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 
   2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ 
   3) โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
   4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ินและ 
  สถานประกอบการ 
   5) โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล  
  (CEFR) สูการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
   6) โครงการพัฒนาแนวคิดและเสริมสรางทักษะประกอบการ สําหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา 
   7) โครงการพัฒนาหลักสูตร ทวิภาคีในสาขาวิชาตามความตองการของตลาดแรงงาน 

2.2 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 

   1) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปงบประมาณ 2565 
   2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ และการนวดทางการกีฬา ตามแนวนโยบาย 
  ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
 2.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม 
ทางเศรษฐกจิ 
  1) โครงการพัฒนาตนแบบนวัตกรรมดาน IoT ในภาคการผลิตและการบริการ 
  2) โครงการการพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานในการเรียน                       
 การสอนและสรางสิ่งประดิษฐคนรุนใหมเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษาในยุคการศึกษา 4.0  
 สําหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

 ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคม                           
แหงการเรียนรู 
กลยุทธ 

3.1 สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 

  1) โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดพะเยา 
  2) โครงการสรางชุมชนการเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจในผูสูงอายุ สังคมผูสูงอายุ และการดูแล 
 ผูสูงอายุ ผานกระบวนการพัฒนาและถายทอดความรูหลักสูตร “จากวัยเด็กสูผูสูงวัย” สําหรับ 
 เยาวชน ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
  3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการคดิ 
 วิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย 



 
 

 

  4) โครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
  5) โครงการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจังหวัดพะเยา 
 3.2 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราภาษาลานนา 

 3.3 สรางเสริมและปรับเปล่ียนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรม                      

ที่พึงประสงค 

1) โครงการ จิตอาสา “ตาวิเศษ” 

  2) โครงการสานสัมพันธสายใยเยาวชนไทยเหนือ-ใต เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู                                
 พหุวัฒนธรรม 

3.4 พัฒนาระบบและกลไกติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

  1) โครงการวัดประเมินผลการศึกษานอกระบบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 
  2) โครงการจัดทําคลังขอสอบสําหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะความรู ความสามารถ 
 และสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3.5 พฒันาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  1) โครงการพัฒนาเครือขายครูนักวิจัยในการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 ทางการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
  3.6 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
  1) โครงการจัดการเรียนรูสะเต็มศกึษา (STEM Education) สูชั้นเรียน 
  2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือสงเสริมการจัดการศกึษาตามอัธยาศัยและการศกึษา 
 ตลอดชีวิต 
  3) โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือสงเสริม 
 การจัดการเรียนการสอนของครูสูศตวรรษที่ 21 
  4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน.เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร 
 การศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  5) โครงการสงเสริมการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู  
  6) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาของครู  
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษาเขต 36 (พะเยา) 

 

 

 

 



 
 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

กลยุทธ 
 4.1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

  1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช/ผลิตสื่อการเรียน 
 การสอนสําหรับสงเสริมการอานออกเขียนไดในเด็กที่มีความบกพรอง 
  2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสําหรับคนพิการประจําป 2565 
  3) โครงการหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสูการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 
  4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (นักเรียนพิเศษ) จังหวัดพะเยา 
 4.2 พฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 

  1) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผานสมารทโฟนประจําป 2565 
 4.3 พฒันาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได 
  1) โครงการจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ 
 5.1 สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในชีวิต 
  1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. 
  2) โครงการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
  4) โครงการสนับสนุน สงเสริมวิถีชวิตชุมชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
  5) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สูการปฏิบัติ 
  6) โครงการโรงเรียนคณุธรรม  
 5.2 สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่เกี่ยวของ 

กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  1) โครงการปลูกฝงจิตสํานึกรักษโลก รักษสิ่งแวดลอม 

 ประเด็นยุทธศาสตร 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ 
 6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  1) โครบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
 ของสถานศกึษา 
  2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดวยการขับเคลื่อนระบบ 



 
 

 

 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  3) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดวยการขับเคลื่อนระบบประกันคณุภาพภายใน 
 สถานศึกษา 
 6.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

  1) โครงการสงเสริมการมสีวนรวมของเครือขายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 
 ตามบาน  
  2) โครงการสงเสริมการมสีวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สรุปงบประมาณแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2565  จังหวัดพะเยา 

(ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต/กองทุน งบประมาณ 

รวมงบประมาณท้ังหมด 65.263 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 27.233 

1. งบบุคลากร 25.703 

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 25.703 

1.1.1 เงินเดือน 24.803 

- อัตราเดมิ 22.94 

- เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 0.753 

- เงินอ่ืนๆ ที่จายควบกับเงนิเดือน 1.11 

1.1.2 คาจางประจํา 0.9 

2. งบดําเนินงาน 1.53 

2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 1.53 

2.1.1 คาตอบแทน (เฉพาะที่จายใหในลักษณะเงินเดือนหรือจายควบกับเงินเดือน) 1.53 

     - คาเชาบาน 1.53 

2.1.2 คาใชสอย 0.045 

     - เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 0.045 

แผนงานพื้นฐาน 38.03 

รวมงบประมาณโครงการ ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร 32.042 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 3.7696 

กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

1.5901 

1) โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษา 
ของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรสูการปฏิบัติ 

1.0484 
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2) โครงการคายยุวกาชาดสูคานิยมหลัก 12 ประการ เฉลิมพระเกียรติเจาฟามหาจักรี 0.115 

3) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 
(ภายใตชื่อโรงเรียนสุจริต) 

0.1058 

4) โครงการสงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 0.275 

5) โครงการ ประกวดวาดภาพ หัวขอ “เด็กยุคใหม ไมเอาคอรรัปชั่น” 0.0459 

1.2 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นท่ี
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา 
และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ 

0.9232 

1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 0.151 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนําเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียน 
สูประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

0.365 

3) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการอานการเขียนผานการเรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning) สูคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ของกลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดาร 

0.2772 

4) โครงการพัฒนาทักษะการอาน และการเขียนภาษาไทย ในเขตพ้ืนที่สูง 0.13 

1.3 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ ภัย
จากโรคอบุัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน 

1.2563 

1) โครงการคายคุณธรรมสัมพันธสรางเสริมเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด  0.5 

2) โครงการชุมนุมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 0.472 

3) โครงการ สงเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 0.1 

4) โครงการปลูกฝงคุณธรรมนําใจใหหางไกลยาเสพติด 0.1 

5) โครงการคายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
สําหรับนักศึกษา กศน.อําเภอภูซาง 

0.0693 

6) โครงการการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม : ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม 
ภัยจากไซเบอร 

0.015 
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ประเด็นยุทธศาสตร 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย เพื่อสรางความสามารถ 

ในการแขงขันของประเทศ 
7.626 

2.1 ผลิตและพฒันากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3.758 

1) โครงการเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 2.2975 

2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ  0.0235 

3) โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 0.2991 

4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ินและ
สถานประกอบการ 

0.02 

5) โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปน
สากล (CEFR) สูการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

0.6479 

6) โครงการพัฒนาแนวคิดและเสริมสรางทักษะประกอบการ สําหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา 0.22 

7) โครงการพัฒนาหลักสูตร ทวิภาคีในสาขาวิชาตามความตองการของตลาดแรงงาน 0.25 

2.2  สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 2.47 

1) โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจําปงบประมาณ 2565 1.5 

2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ และการนวดทางการกีฬา ตามแนวนโยบาย                 
ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 

0.97 

2.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและ
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

1.398 

1) โครงการพัฒนาตนแบบนวัตกรรมดาน IoT ในภาคการผลิตและการบริการ  0.404 

2) โครงการการพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานในการเรียนการ
สอนและสรางสิ่งประดิษฐคนรุนใหมเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 
สําหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

0.994 
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ประเด็นยุทธศาสตร 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหง
การเรียนรู 

14.9763 

3.1 สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 

8.76 

1) โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดพะเยา 7.15 

2) โครงการสรางชุมชนการเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจในผูสูงอายุ สังคมผูสูงอายุ และการดูแล

ผูสูงอายุ ผานกระบวนการพัฒนาและถายทอดความรูหลักสูตร “จากวัยเด็กสูผูสูงวัย” สาํหรับ

เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา 
0.73 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย 

0.13 

4) โครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 0.45 

5) โครงการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจังหวัดพะเยา 0.3 

3.2 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆ ใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

0.365 

1) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราภาษาลานนา 0.365 

3.3 สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรมที่พึง
ประสงค   

1.97 

1) โครงการ จิตอาสา “ตาวิเศษ” 0.994 

2)  โครงการสานสัมพันธสายใยเยาวชนไทยเหนือ-ใต เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูพหุ
วัฒนธรรม 

0.976 

3.4 พัฒนาระบบและกลไกติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 0.5138 

1) โครงการวัดประเมินผลการศึกษานอกระบบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 0.2138 

2) โครงการจัดทําคลังขอสอบสําหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความรู 
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

0.30 

3.5 พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 0.668 

1) โครงการพัฒนาเครือขายครูนักวิจัยในการสรางนวตักรรมการเรยีนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

0.668 
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3.6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 2.6995 

1) โครงการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) สูชั้นเรียน 0.7659 

2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือสงแสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต  

0.318 

3) โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสูศตวรรษที่ 21 

0.1256 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

0.274 

5) โครงการสงเสริมการดําเนินการวิจยัเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู 0.666 

6) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมนิเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (พะเยา) 

0.55 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 2.6962 

4.1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 2.5859 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคดักรองคนพิการทางการศึกษาและการใช/ผลิตสื่อการเรียน 
การสอนสําหรับสงเสริมการอานออกเขียนไดในเด็กที่มคีวามบกพรอง  

0.95 

2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสําหรับคนพิการ ประจําป 2565 0.0759 

3) โครงการหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสูการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 0.35 

4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (นักเรียนพิเศษ) จังหวัด
พะเยา 

1.21 

4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 0.056 

1) โครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผานสมารทโฟนประจําป 2565 0.056 

4.3 พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได 0.0543 

1)  โครงการจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 0.0543 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 1.9778 

5.1 สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและ 

นําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูการปฏิบัติในชีวิต 
1.4593 

1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองสูสังคม 0.1045 
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2) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 0.5 

3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 0.195 

4) โครงการสนับสนุน สงเสริมวิถีชวิตชุมชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 0.16 

5) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

0.3298 

6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม  0.17 

5.2 สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรู 
ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

0.5185 

1) โครงการปลูกฝงจิตสํานึกรักษโลก รักษสิ่งแวดลอม 0.5185 

ประเด็นยุทธศาสตร 6 การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 0.9961 

6.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 0.3711 

1) โครงการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศกึษาและการประเมนิประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

0.0651 

2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดวยการขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  

0.106 

3) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 0.2 

6.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 0.625 

1) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายเพื่อพัฒนาการจัดการศกึษาสําหรับเด็กพิการ 
ตามบาน 

0.4 

2) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 0.225 
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สวนที่ 1 
ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดพะเยา 

 1. ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพะเยาโดยสังเขป 

 1.1 ความเปนมา 

 จังหวัดพะเยา เปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่งแหงลานนาไทยเปนเมืองเล็ก ๆ ซึ่งแยกตัวออกจากจังหวัด
เชียงราย เดิมเปนเพียงอําเภอรอบนอกหลายๆ อําเภอของจังหวัดเชียงราย กอนท่ีจะรวมตัวกันกอตั้งเปนจังหวัดพะเยา
เปนเมืองที่มีความเจริญรุงเรืองมาตั้งแต อดีตกาล จะเห็นไดจากซากของสิ่งกอสรางที่ปรากฏ ตามโบราณสถาน                
ตาง ๆ ในเมืองพะเยา ซึ่งโบราญสถานและโบราณวัตถุที่พบลวนแลวแตแสดงถึงความเจริญทางดานศิลปกรรมไดเปน                 
อยางดีหากยอนกลับไปในอดีตจะพบวา เมืองพะเยา เดิมชื่อวา“ภูกามยาว” หรือ“พยาว” กอตั้งข้ึน เม่ือป พ.ศ. 1638 
โดยพอขุนศรจีอมธรรม พระราชโอรสของ กษัตริยแหงราชวงศลัวะในพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 1700 -1799) และในยุค
สมัยพอขุนงําเมือง เปนกษัตริย เมืองภูกามยาวมีความเจริญรุงเรืองมาก มีฐานะเปนเมืองเอก  เรียกวา “อาณาจักรพ
ยาว” ตอมาในป พ.ศ. 1881 เจาผูครองเมืองหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) ไดสมคบกับเจผูครองเมืองนันทบุรี (นาน) ยก
ทัพเขาตีอาณาจักรพยาวเปนเหตุใหอาณาจักรพยาวถูกผนวกเขาไวในอาณาจักรลานนาไทยตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา ในป                      
พ.ศ. 2437 รัชสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดใหปฏิรูปการปกครองแบบเดิมเปนมณฑลเทศาภิบาล ดังนั้น เมืองพะเยาจึงถูกผนวก
เขาเปนสวนหนึ่งของมณฑลพายัพ ซึ่งการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองดังกลาว สงผลใหเกิดการตอตาน โดยขบถ              
ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) ทําใหเมืองพะเยาไดรับผลกระทบไปดวย ในเหตุการณขบถพวกเงี้ยวกอความวุนวายจนกระทั่งเม่ือ
เหตุการณสงบลง เมืองพะเยาจึงถูกปรับเปลี่ยนฐานะจากเมืองเปนจังหวัด เรียกวาจังหวัดบริเวณพะเยา ครั้น พ.ศ. 2448 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระดํารัสสั่งยุบเลิกจังหวัดบริเวณพะเยาเสีย ใหมีฐานะเปนอําเภอเมือง
พะเยา ตอมาภายหลัง ป พ.ศ. 2457 เทศาภิบาลมณฑลพายัพพิจารณาระบอบการปกครองบานเมืองฝายเหนือจึงสั่งให
ยุบเลิกหัวเมืองเล็กหัวเมืองนอยแลวใหไปรวมกับหัวเมืองใหญ ทําใหอําเภอเมืองพะเยา เปนอําเภอพะเยา อยูในอํานาจ
การปกครองของจังหวัดเชียงราย จนกระทั่งไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น ในป พ.ศ. 2520 ทําใหอําเภอ
พะเยา มีฐานะเปนจังหวัดพะเยา เมื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2520 เปนจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย (อางอิง : ขรรคชัย 
บุญปาน,สุจินต วงษเทศ และคณะ, 2538 : ประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรม เมืองพะเยา : สํานักพิมพมติชน) 

 1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
  1.2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดพะเยา มีที่ตั้ งและอาณาเขตอยู ในภาคเหนือของประเทศไทยมีระยะทางหางจาก
กรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผนดินหมายเลข1 (ถนนพหลโยธิน) 735 กิโลเมตร  มีพื้นที่ปกครอง 6,335 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 3,959,412 ไร  โดยมีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดเขตอําเภอพาน  อําเภอปาแดด  และอําเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต ติดเขตอําเภองาว  จังหวัดลําปาง  และอําเภอสอง  จังหวัดแพร 
 ทิศตะวันออก ติดเมืองคอบแขวงไชยบุลี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   และอําเภอทาวังผา  อําเภอเมืองนาน  อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน 
 ทิศตะวันตก ติดเขตอําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนที่แสดงอาณาเขตของจังหวัดพะเยา 

  1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่สูงและภูเขา มีระดับความสูงของพื้นที่ตั ้งแต 300-1,500 
เมตร จากระดับน้ําทะเล มีพ้ืนที่ปาไมประมาณ 2,002,110.91 ไร หรือรอยละ 51.77 ของพ้ืนที่  ซึ่งปาไมสวนใหญ เปน                 
ปาดงดิบและปาเบญจพรรณ โดยมีพันธุไมที่สําคัญ ไดแก ไมสัก ไมประดู ไมมะคา ไมชิงชา ไมยาง ไมเต็ง  ไมรัง ฯลฯ               
มีเทือกเขาลอมรอบทั้งทางดานทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศใต และทางตอนกลาง ของจังหวัด มีทิวเขาผีปนน้ําโอบ
ลอมถือเปนกําแพงตามธรรมชาติและเปนเทือกเขาที่สําคญั อันไดแก ดอยภูลังกา ดอยสันปนน้ํา ดอยแมสุก ดอยขุนแมแฝก 
ดอยขุนแมต๋ําและดอยขุนแมตอม 
(ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี , กันยายน 2549 /สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพะเยา , สิงหาคม 2555) 

  1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบงไดเปน 3 ฤดู คือ 
 ฤดูรอน อยูระหวาง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศรอนจัดในเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิสูงสุด 
วัดไดประมาณ 39.5องศาเซลเซียส 



 
 

 

 ฤดูฝน อยูระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกป ในป พ.ศ.2559 มีฝนตกประมาณ 116 วัน 
ปริมาณน้ําฝนวัดได 1,080.0 มิลลิเมตร 
 ฤดูหนาว อยูระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ อากาศหนาวจัดในเดือนพฤศจิกายน และเดือน
มกราคม อุณหภูมิต่ําสุดในเดือนธันวาคม วัดไดประมาณ10.8องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม  

 1.3 โครงสรางพื้นฐาน 

   1) การคมนาคมขนสง 

  โครงสรางพื้นฐานปจจุบันมีรูปแบบการขนสงหลัก 4 รูปแบบ ไดแก ทางบก ทางราง ทางน้ํา      

ทางอากาศ โดยจังหวัดพะเยามีที่ตั้งอยูบริเวณสวนกลางของกลุมภาคเหนือตอนบนทางทิศเหนือติดกับจังหวัด

เชียงราย ทางทิศใตติดกับจังหวัดลําปาง และจังหวัดแพร ทางทิศตะวันออกติดกับจังหวัดนาน ทางตะวันตก         

ติดกับจังหวัดลําปางซึ่งใชเสนทางคมนาคมทางบกเปนหลัก โดยมีเสนทางคมนาคม ติดตอกับจังหวัดใกลเคียงหลาย

จังหวัด และยังมีแนวชายแดนติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยราษฎรของทั้งสอง

ประเทศสามารถเดินทางติดตอกันไดอยางสะดวกและรวดเร็ว เพื่อเปนการสงเสริมบรรยากาศการคา การลงทุนและ

การทองเที่ยวในจังหวัดพะเยา รวมไปถึงกลุมจังหวัดในภาคเหนือตอนบนสามารถใชเสนทางคมนาคมระหวางจังหวัด

และภายในจังหวัดซึ่งจังหวัดพะเยามีขอจํากัดในการคมนาคมขนสงเพียงรูปแบบเดียวคือ ทางบก ดังนั้นการคมนาคม 

ขนสงในจังหวัด ถนนจึงมีความจําเปนอยางย่ิง โดยมีเสนทางและสายรอง ดังนี้ 

  สําหรับทางหลวงแผนดินซึ่งเปนเสนทางคมนาคมสายหลักและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของ

จังหวัดพะเยา มีเสนทางที่สําคัญตาง ๆ ไดแก  

  - ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน (สายเอเชีย AH2 ) เปนทางหลวงแผนดิน  สายหลักของ

ภาคเหนือ โดยเริ่มตนจากกรุงเทพมหานครไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงราย  

  - ทางหลวงหมายเลข 120 จาก จังหวัดพะเยา – อ.วังเหนอื จ.ลําปาง – อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 

และสามารถใชเดินทางตอไปยังจังหวัดเชียงใหม 

  - ทางหลวงหมายเลข 1021 เปนเสนทางโครงขายทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงระหวางประเทศเปนทาง

หลวงจังหวัดที่แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 บริเวณบานแมต๋ํา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยาผานอําเภอดอก

คําใต อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา และสามารถใชเดินทางตอไปยังสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 4 อ.เชียงของ จังหวัด

เชียงราย 

  - ทางหลวงหมายเลข 1091 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 เสนทางดังกลาวผานอําเภอจุน อําเภอ

ปง อําเภอเชียงมวน และเขาสูอําเภอบานหลวง จังหวัดนาน  

  - ทางหลวงหมายเลข 1120 เปนเสนทางที่แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 1091 ผานอําเภอ

เชียงมวน เขาสูอําเภอสอง จังหวัดแพร  

  - ทางหลวงหมายเลข 1093 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บริเวณ อ.เชียงคํา เปนเสนทาง

หลักที่ใชในการเดินทางไปยังจุดผอนปรนบานฮวก อ.ภูซาง จังหวัดพะเยาที่มีการคาชายแดนระหวางไทย – ลาว และ



 
 

 

ไดรับการยกระดับใหเปนจุดผานแดนถาวร อีกทั้งยังเปนเสนทางที่ใชในการเดินทางทองเที่ยวตามแหลงธรรมชาติ 

อาทิเชน อุทยานแหงชาติน้ําตกภูซาง ภูชี้ฟา ผาตั้ง เปนตน 

  - ทางหลวงหมายเลข 1202 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1 เปนเสนทางที่แยกจากถนน             

เลี่ยงเมือง บริเวณสี่แยกประตูชัยไปจนถึงอําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย  

  - ทางหลวงหมายเลข 1251 แยกจากทางหลวงหมายเลข 1021 บริ เวณ อ.ดอกคําใต                  

เปนถนนลาดยางไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 1091 ที่อําเภอเชียงมวน เสนทางนี้สามารถชวยยนระยะทาง         

ในการเดินทางจากอําเภอเชียงมวนไปยังอําเภอดอกคําใต อําเภอเมืองพะเยา อีกทั้งยังเปนเสนทางที่สามารถเดินทาง

ไปสูจังหวัดนานไดสะดวกอีกดวย  
 

 ภาพรวมโครงสรางพื้นฐานในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา 

  สัดสวนของถนนเปนตัวชี้วัดที่สําคัญในการกําหนดเปาหมายของโครงการ โดย World Bank                       

ใชสัดสวนระหวางความยาวของถนน (กม.) กับ พื้นที่ดินหักออกดวยพ้ืนที่ปาไม (ตร.กม.) หรือสัดสวนระหวาง                  

ความยาวของถนน (กม.) กับ จํานวนประชาชน (คน) สําหรับสัดสวนความยาวของถนนตอจํานวนประชาชน                        

ในประเทศอินโดนีเชีย ลาว ฟลิปปนส และจีน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ตั้งแตป 1995-2003 พบวาประเทศ               

อินโดนิเชียมีสัดสวนความยาวของถนนตอจํานวนประชาชนที่สูง รองลงมาไดแกประเทศจีน ฟลิปปนส ไทย และลาว 

ตามลําดับ ดังรูปที่ ฉ-1 

 จังหวัดพะเยามีพื้นที่ปกครอง 6,335 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,959,412 ไร คิดเปนรอยละ 

3.7 ของพ้ืนที่ พ้ืนที่จังหวัดพะเยาสวนที่มีสภาพเปนพ้ืนที่ปา คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.07 ของพ้ืนที่ทั้งหมด                     

หากเปนไปตามเกณฑสัดสวนของถนน 1กิโลเมตร/1 ตารางกิโลเมตรจังหวัดพะเยามี Road Density เพียง 0.69 

กิโลเมตร/ ตารางกิโลเมตร 
 

  2) รถโดยสารสาธารณะ/รถจักรยานยนตสาธารณะ 

  (1) เสนทางเดินรถโดยสารสาธารณะจังหวัดพะเยา รวมจํานวน 15 เสนทาง ผูประกอบการขนสง                    

6 ผูประกอบการ และมีจํานวนรถโดยสารประจําทางทั้งหมด 225 คัน 

  (2) รถจักรยานยนตสาธารณะจํานวน 6 อําเภอ ไดแก เมืองพะเยา เชียงมวน แมใจ ดอกคําใต จุน 

และเชียงคาํ รวมจํานวน 15 แหง และมีจํานวนรถจักรยานยนตสาธารณะทั้งหมด 140 คัน 
 

 ปจจุบัน จังหวัดพะเยาไดรับผลกระทบจากปริมาณจราจรที่เพ่ิมข้ึนของรถที่ตองผานจังหวัดพะเยา

โดยมีแนวโนมของปริมาณรถบรรทกุขนาดใหญ บนเสนทางสายหลัก ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง และ เนื่องจาก

รถโดยสารสาธารณะยังไมมีบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ การคมนาคมโดยรถสวนบุคคลจึงมีความจําเปนในการเดินทาง      

ซึ่งปริมาณจราจรของจํานวนรถยนตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นบนเสนทางสายรอง และสายยอย 
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 จังหวัดพะเยามีศักยภาพดานพื้นที่ เหมาะที่จะเปนศูนยกลางการคา การลงทุนจุดเชื่อมโยงในระบบ  
Logistic  และกระจายสินคาสูกลุมประเทศ GMS และกลุม ASEAN  มีจุดผอนปรนชายแดนไทย-ลาว ที่เปนจุดพัก
เพ่ือการเดินทางไปทองเที่ยว หรือการกระจายสินคาลงสูสวนกลางของประเทศและภายในภาคเหนือ ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงระหวางจังหวัดไดสะดวก  จึงเปนโอกาสของจังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยูบริเวณสวนกลางภาคเหนือตอนบน 2 
ของกลุมจังหวัดที่สามารถเชื่อมตอโครงขายเสนทางที่เอ้ือประโยชนในการคา การลงทุน  การทองเที่ยว  นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภายหลังการเปดการคาเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้นจึงตอง
เรงพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันทุก ๆดาน  โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตั้งแตพื้นที่
ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยง ซึ่งจังหวัดพะเยามี ถนนเปนรูปแบบการคมนาขนสงหลัก              
ในจังหวัดพะเยา ถนนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการเชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคมรูปแบบอ่ืนและเพื่อการรองรับ
การเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคตอไป 

 จังหวัดพะเยา ตั้งอยูบริเวณสวนกลางของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย แพร นาน 
พะเยา) ที่สามารถเชื่อมตอทั้งดานเสนทางและบูรณาการยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกรอบความรวมมือ AEC GMS BIMSTEC ACMECS ผานทางจุดผอนปรนบานฮ
วก ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง ซึ่งปจจุบันคณะรัฐมนตรีไดมีมติยกระดับเปนจุดผานแดนถาวรแลวเมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2561 โดยเปนชุมชนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่รองรับเศรษฐกิจการคาชายแดน ดานการ
เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ (Ecotourism) และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural tourism) 
อาศัยอัตลักษณทางดานวัฒนธรรมไทยลื้อในพ้ืนที่ กอปรกับการสงเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ใหมีศักยภาพในการ
สงออก เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาดานเศรษฐกิจชายแดน การคาชายแดน สงเสริมการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสงและ                  โลจิสติกส     

 ดวยเหตุนี้ จังหวัดพะเยาไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาจุดผานแดนถาวรบานฮวกเปน
นโยบายสําคัญที่ตองเรงดําเนินการพัฒนาพื้นที่  เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการเปนจุดผานแดนถาวรและการ
เชื่อมโยงดานการคา การลงทุน การทองเที่ยวและวัฒนธรรม ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 



 
 

 

2555 เห็นชอบใหความชวยเหลือทางการเงินแก สปป.ลาว เพื่อปรับปรุงและกอสรางถนน ซึ่งสํานักงานความรวมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) หรือ สพพ. ไดลงนามในสัญญาใหความชวยเหลือทาง
การเงินแกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามโครงการปรับปรุงและกอสรางถนนชวงบานฮวก (จ.พะเยา) - 
เมืองคอบ - เมืองเชียงฮอน และเมืองคอบบานปากคอบ – บานกอนตื้น ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
วงเงินงบประมาณ 1,390 ลานบาท ดําเนินการแลวเสร็จในป พ.ศ. 2562 ซึ่งเม่ือดานประเพณีบานปางมอน เมืองคอบ  
แขวงไชยะบุลี ไดรับการยกระดับเปนดานสากลแลวจะสงผลใหมูลคาการคา การลงทุนชายแดนเพ่ิมข้ึน รวมทั้ง
กระแสการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กอใหเกิดการเชื่อมโยงดานการคา การลงทุน การทองเที่ยวและ
วัฒนธรรม ระหวางประเทศตางๆ ในภูมิภาคนี้ โดยจะตองมีการพัฒนาความพรอมในทุกดานเพ่ือใหมีความเหมาะสม
และเกิดการเชื่อมโยงระหวางกัน 

 1.4 การเช่ือมโยงกับกลุมประเทศใน ASEAN และ GMS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 ภ า ย ใ ต ก ร อบคว ามร ว ม มื อท า ง เ ศรษฐ กิ จอนุ ภู มิ ภ า คลุ ม น้ํ า โ ข ง  (GMS) จั งห วั ด พะ เ ย า 
มีพ้ืนที่ติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่บานฮวก ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กับ 
เมืองคอบแขวงไชยะบุลี ซึ่งเปนจุดผอนปรนทางการคาชายแดนภายใตขอตกลงของคณะกรรมการการรักษา                    
ความสงบเรียบรอยตามแนวชายแดน ไทย – ลาว ซึ่งมีศักยภาพในการเชื่อมโยงทางการคา การลงทุน และ                       
การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น การสงเสริมความสัมพันธระหวางทั้งสองประเทศ มีการพบปะ เยี่ยมเยือนอยางเปนทางการ
และไมเปนทางการ การเขารวมงานประเพณี การแขงเรือ การตักบาตรสองแผนดิน การเชื่อมโยงการคา การลงทุน                    
การทองเที่ยว โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเห็นชอบ                       
ในหลักการใหยกระดับจุดผอนปรนการคาบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เปนจุดผานแดนถาวร สงผลใหเกิด
การพัฒนาเพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการเปนจุดผานแดนถาวร ซึ่งตอมาในการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 31 
กรกฎาคม 2561 โดย พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน ไดมีมติเห็นชอบใหยกระดับเปน 



 
 

 

“จุดผานแดนถาวรบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีระหวาง
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อพัฒนาการคาชายแดน รวมทั้ง อํานวย                      
ความสะดวกดานการคมนาคมขนสง ฯลฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การเปดจุดผานแดนถาวรบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ลงวันที่ 28 กันยายน 
2561 สําหรับใหบุคคล และพาหนะท่ีเกี่ยวของผานเขา – ออก พรอมทั้งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา 18 
เลม 135 ตอนพิเศษ 253 ง ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2561 เรียบรอยแลว 
 สําหรับการเดินทางจากดานบานฮวกถึงทาเทียบเรือปากคอบ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี ระยะทาง 38 
กิโลเมตร และเชื่อมโยงไปสูหลวงพระบาง ใชเวลาเดินทาง โดยเรือ 4 ชั่วโมง ปจจุบันไดอนุญาตใหราษฎรแตละฝาย
เดินทางผานจุดผอนปรนที่บานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และดานประเพณีบานปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะ
บุลี ทุกวัน (เวลา 06.00-18.00 น.) และวันตลาดนัด ทุกวันที่ 10,30 ของเดือนซึ่งการดําเนินธุรกิจผานจุดผอนปรนบานฮ
วก อําเภอภูซาง และดานประเพณีบานปางมอญ เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี 
 จังหวัดพะเยาไดมีการสงเสริมความรวมมือในดานตาง ๆ รวมท้ังมีการกระชับความสัมพันธกับแขวงไช
ยะบุลี สปป.ลาว อยางตอเนื่อง ตามกรอบความสัมพันธระหวางประเทศ กับประเทศเพ่ือนบานในระดับทวิภาคี                 
โดยการสงเสริมความรวมมือในดานตาง ๆ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกรอบความรวมมือตามบันทึกการประชุม
คณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัดพะเยา –  แขวงไชยะบุลี เพ่ือรวมกัน
ผลักดันในการยกระดับจุดผอนปรนฯใหเปนดานสากลในอนาคต เพ่ือเชื่อมโยงดานการทองเที่ยว การคา การลงทุน 
อีกสนับสนุนยุทธศาสตรดานความรวมมือทาง ดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ 
GMS อาทิ 
 1) การประชุมคณะผูวาราชการจังหวัดและเจาแขวงชายแดนไทย - ลาว ครั้งท่ี 9 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
2556 ณ กรุงเทพมหานคร  
 2) การประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัดพะเยา –  
แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว   
 3) การประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัดพะเยา – 
แขวงไชยะบุลี ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดพะเยา  
 4) การประชุมผูวาราชการจังหวัดและเจาแขวงชายแดนไทย – ลาว  ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28กันยายน 
2560 ณ นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว 
 ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบการยกระดับจุดผอนปรนการคาบานฮ
วก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เปนจุดผานแดนถาวร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีระหวาง
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อพัฒนาการคาชายแดน รวมทั้ง อํานวย                   
ความสะดวกดานการคมนาคมขนสง ฯลฯ (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปดจุดผานแดนถาวรบานฮวก 
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ลงวันท่ี 28 กันยายน 2561 สําหรับใหบุคคล และพาหนะที่เก่ียวของผานเขา – ออก และ
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา หนา 18 เลม 135 ตอนพิเศษ 253 ง ลงวันที่ 10  ตุลาคม 2561 เรียบรอยแลว) 
จังหวัดพะเยาจัดงานฉลองการยกระดับจุดผอนปรนการคาบานฮวก อําเภอภูซาง เปนจุดผานแดนถาวรบานฮวก                      
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 รวมทั้งไดกําหนดแผนการ / กิจกรรมอันจะนําใหการยกระดับจุดผานแดนถาวรดังกลาว                 
มีประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม โดยไดมีการสงเสริมความรวมมือในดานตาง ๆ รวมทั้งมีการกระชับความสัมพันธกับ
แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว อยางตอเน่ือง ตามกรอบความสัมพันธระหวางประเทศ กับประเทศเพ่ือนบานในระดับทวิภาคี 



 
 

 

จังหวัดพะเยา และแขวงไชยะบุลี มีการสงเสริมความรวมมือในดานตาง ๆ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกรอบ                
ความรวมมือตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการรวมมือรักษาความสงบเรียบรอยตามชายแดนไทย – ลาว จังหวัด
พะเยา – แขวงไชยะบุล ีอาทิเชน 
 1) จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธดานการคา การลงทุน และสํารวจเสนทาง               
การทองเที่ยว ระหวางจังหวัดพะเยา –แขวงไชยะบุลี ณ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว               
เมื่อระหวางวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ 2562 
 2) จังหวัดพะเยาจัดประชุมเชื่อมความสัมพันธระหวางจังหวัดพะเยา กับแขวงไชยะบุลี และแขวง                  
อุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือผลักดันใหเกิดความรวมมือในดานตาง ๆ รวมกัน โดยเฉพาะ
ความรวมมือดานการคา การลงทุน รวมถึงการพัฒนาการเชื่อมโยงการทองเที่ยวขามชายแดน การพัฒนาเสนทาง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม – ธรรมชาติเชื่อมลานนา – ลานชาง สูแขวงไชยะบุลี แขวงอุดมไชย และแขวงหลวงพระบาง 
ผานทางชองทางจุดผานแดนถาวรบานฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และดานประเพณีบานปางมอน เมืองคอบ 
แขวงไชยะบุลี ในอนาคต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2019  ณ จังหวัดพะเยา 
 นอกจากนี้ จังหวัดพะเยา ไดลงนามในบันทึกแสดงเจตจํานงเพื่อสถาปนาความสัมพันธบานพ่ีเมืองนองกับ
เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปนนา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 เพ่ือดําเนินการ
แลกเปลี่ยนการเยือนและความรวมมือในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา สาธารณสุขและอื่น ๆ ดวยความเสมอภาคและเอ้ืออํานวยประโยชนแกกัน 
เพื่อความเจริญกาวหนารวมกัน ซึ่งภายหลังจากการลงนาม ไดมีการเดินทางแลกเปลี่ยนการเย่ียมเยือนระหวางสอง
ประเทศ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีใหแนนแฟน การประชุมรวมกับผูบริหารของทั้งสองประเทศ โดยตอมาทั้งสอง
ประเทศไดมีการลงนามในบันทึกความเขาใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง (Memorandum of 
Understanding : MOU) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 เพ่ือการสรางความสัมพันธดานวัฒนธรรมไทย - จีน ตอไป 
 จังหวัดพะเยามีศักยภาพดานพ้ืนที่ เหมาะที่จะเปนศูนยกลางการคา การลงทุนจุดเชื่อมโยงในระบบ 
logistic (เหมาะสมกับระยะเวลาพักรถ ซึ่งใชระยะเวลาเดินทางจากสิบสองปนนาถึงพะเยา ไมเกิน 10 ชั่วโมง) และ
กระจายสินคาสูกลุมประเทศ GMS และกลุม ASEAN มีจุดผอนปรนชายแดนไทย-ลาว และ ยังสามารถเปนจุดพัก 
เพ่ือเดินทางไปทองเที่ยว หรือการกระจายสินคาลงสูสวนกลางของประเทศ และภายในภาคเหนือ ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงระหวางจังหวัดไดสะดวก ดวยภูมิประเทศที่เปนศูนยกลางเพื่อเชื่อมโยงโครงขายการคมนาคม การพักรถ 
การกระจายสินคาไปจังหวัดตาง ๆ  และประเทศในกลุม GMS 
 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

 สําหรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่มีเปาหมาย  
สงเสริมอาเซียนใหเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และ
เงินลงทุน อยางเสรี โดยมีสินคา ใน 9 สาขาหลักที่สําคัญที่อยูภายใตแผนงาน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ คือ เกษตร 
ประมง ไม ยาง สิ่งทอ ยานยนต อิเล็กทรอนิกสเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ จึงเปนโอกาสสําคัญที่จังหวัด
พะเยา ซึ่งมีที่ตั้งอยูบริเวณสวนกลางของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน) ที่สามารถ
เชื่อมตอท้ังดานเสนทางและบูรณาการยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตามกรอบความรวมมือ GMSBIMSTEC ACMECS และ AEC สนับสนุนกิจกรรมที่เอ้ือประโยชนใน
การคาการลงทุน และการทองเที่ยว ทําใหตองเรงพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันใหมี                     
ความพรอมในทุก ๆ ดาน  เชน  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัด การอนุรักษ
รักษาไวซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีคุณคา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เสริมสราง                  
ความมั่นคงภายใน และตามแนวชายแดน เพื่อใหเกิดความพรอมในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น แนวโนมการพัฒนาจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ กระบวนการผลิตทางการเกษตร               
โดยเนน ความปลอดภัย เพ่ือสรางจุดเดนและเพิ่มมูลคาของสินคาใหสูงข้ึนภายใตศักยภาพดานการทองเที่ยว สังคม 
วัฒนธรรม และความมั่นคง โดยสภาพทั่วไปของจังหวัดมีความสงบ เหมาะแกการหยุดพักเพื่อพักผอนและทองเที่ยว
ในรูปแบบใหม 
 

 1.5 การไฟฟา 
 การบริการดานการไฟฟาจังหวัดพะเยา มีจํานวนครัวเรือนที่ใชไฟฟาทั้งหมด 173,321 ครัวเรือน และ                    
มีครัวเรือนที่ไมไดใชไฟฟาจากระบบจําหนาย กฟภ. และไมมีไฟฟาใช 70 ครัวเรือน ซึ่งแบงเขตพื้นที่รับผิดชอบดังนี้ 
 การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพะเยา  พ้ืนที่รับผิดชอบ อําเภอเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต อําเภอ               
แมใจ และอําเภอภูกามยาว  
 การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาจุน พ้ืนที่รับผิดชอบ อําเภอจุน  อําเภอเชียงมวน  และอําเภอปง 
 การไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาเชียงคํา พ้ืนที่รับผิดชอบ อําเภอเชียงคํา และอําเภอภูซาง 

 

 

 1.6 การประปา 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 จังหวัดพะเยาอยู ในเขตความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 การประปาสวนภูมิภาค              
ที่ใหบริการชุมชนในจังหวัด มี 2 แหง การประปาสวนภูมิภาค สาขาพะเยา และการประปาสวนภูมิภาค สาขาจุน 
ประกอบดวย 
 1) การประปาสวนภูมิภาค สาขาพะเยา  
  (1) การประปาสวนภูมิภาค สาขาพะเยา บริการน้ําประปาแก อําเภอเมืองพะเยา อําเภอดอกคําใต และ
อําเภอภูกามยาว โดยใช แหลงน้ําดิบจากกวานพะเยา และแมน้ํางาว พื้นท่ีใหบริการ 57 ตารางกิโลเมตร  จํานวนผูใช
น้ําทั้งหมด 24,453 ราย  แบงเปน ที่อยูอาศัย จํานวน 20,967 ราย ราชการ จํานวน 285 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก 
จํานวน 2,306 ราย รัฐวิสาหกิจ จํานวน 25 ราย ธุรกิจขนาดใหญ จํานวน 870 ราย  
  (2) ขอมูลดานระบบผลิตรับแหลงน้ําดิบจาก กวานพะเยา ระบบการผลิตน้ําแบบ FLOATATION 
เปนแหงแรกของ กปภ. กําลังผลิตสูงสุด ถังละ 750 ลบ.ม./ชม.  รวม 2 ถังผลิตได 1,500 ลบ.ม./ชม.  
  (3) กําลังผลิตปจจุบัน รวม 26,000 ลบ.ม./วัน (11,000 ลบ.ม./ช.ม.) 
   ปริมาณน้ําผลิตจริง       -    เฉลี่ย 24,240 ลบ.ม./วัน  
   ปริมาณน้ําผลิตจาย       -    เฉลี่ย 21,000 ลบ.ม./วัน 
  (4) ระบบผลิตและระบบจายของการประปาสวนภูมิภาคสาขาพะเยา (แมขายพะเยา) 
   พ้ืนที่ใหบริการ : อ.เมือง อ.ดอกคําใต อ.ภูกามยาว 
   ขนาดพ้ืนที่ใหบริการ : 21.6 ตารางกิโลเมตร 
   จํานวนผูใชน้ํา : 23,503 ราย 
   กําลังการผลิต : 1,000 ลบ.ม. / ชม. 
   แหลงน้ําดิบ : กวานพะเยา 
   ลุมน้ํา : โขง 
   ความจุลําน้ํา : 55.65 ลาน ลบ.ม. 
 2) การประปาสวนภูมิภาค สาขาจุน  
  (1) การประปาสวนภูมิภาค สาขาจุน บริการน้ําประปาแก อําเภอจุน อําเภอปง และอําเภอเชียงคํา 
โดยใช แหลงน้ําดิบจาก ลําน้ําจุน น้ําแมลาว ลําน้ําแวน ลําเหมืองฝายกวาง สระเก็บน้ําบานหนอง ลําน้ําจุน และสระ
เก็บน้ําบานหัวขัว พ้ืนที่ใหบริการ 76.2 ตารางกิโลเมตร จํานวนผูใชน้ําทั้งหมด 6,680 ราย แบงเปน ที่อยูอาศัย 
จํานวน 5,130 ราย ราชการ จํานวน 99 ราย รัฐวิสาหกิจ จํานวน 10 ราย ธุรกิจขนาดเล็ก จํานวน 1,190 ราย ธุรกิจ
ขนาดใหญ จํานวน 243 ราย และ อุสาหกรรม จํานวน 4 ราย 
  (2) ขอมูลดานระบบผลิตรับแหลงน้ําดิบ  
  - ลําน้ําจุน (ปจจุบันระดับน้ําต่ําไมสามารถสูบได) สูบกักเก็บน้ําไปยังสระพักน้ําดิบบานหัวขัว 
ปริมาณความจุ 450,000 ลบ.ม. 
  - ลําน้ํางิม  
  - ลําน้ําแวน (ปจจุบันระดับน้ําต่ําไมสามารถสูบได) และลําน้ําลาว (ปจจุบันระดับน้ําต่ํา                     
ไมสามารถสูบได) ไปยังสระพักน้ําดิบบานหนอง ปริมาณความจุ 250,000 ลบ.ม.  
  (3) ระบบผลิตและระบบจายของการประปาสวนภูมิภาค สาขาจุน 
  - สถานีผลิตน้ําแมขายจุน  กําลังการผลิต 100 ลบ.ม./ชม. จายน้ําประปา 1,100 ลบ.ม./วัน 
  - สถานีผลิตน้ําปง กําลังการผลิต 100 ลบ.ม./ชม. จายน้ําวันละ 1,000 ลบ.ม./วัน 



 
 

 

  - สถานีผลิตน้ําเชียงคํา กําลังการผลิต 150 ลบ.ม./ชม. จายน้ําวันละ 1,600 ลบ.ม./วัน 
 ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค สาขาพะเยา และการประปาสวนภูมิภาค สาขาจุน , สิงหาคม 2563 
 

 2. ขอมูลการปกครองและประชากร 
  2.1 เขตการปกครอง 
  จังหวัดพะเยา แบงเขตการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 68 ตําบล 780 หมูบาน 72 การปกครองสวนทองถิ่น  
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงเขตการปกครองและรูปแบบการปกครองของจังหวัดพะเยา 
 

ที ่ อําเภอ 
เขตการปกครอง รูปแบบการปกครอง(องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

ตําบล หมูบาน อบจ. เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต. 
1 อําเภอเมืองพะเยา 15 172 1 1 9 4 
2 อําเภอดอกคาํใต 12 99 - 1 3 7 
3 อําเภอจุน 7 86 - - 5 2 
4 อําเภอเชียงคํา 10 135 - - 4 7 
5 อําเภอเชียงมวน 3 34 - - 1 2 
6 อําเภอปง 7 88 - - 3 6 
7 อําเภอแมใจ 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, สิงหาคม 2563 

  2.2 จํานวนประชากร 
  จังหวัดพะเยามีจํานวนประชากรทั้งหมด 470,045 คน เปนเพศชาย 229,068 คน และ  เพศหญิง 240,977 คน  
มีจํานวนครัวเรือน 183,250 ครัวเรือน ความหนาแนนโดยเฉลี่ยประมาณ 74 คน/ตร.กม. โดยพื้นที่ที่มีประชากรมากที่สุด คือ 
อําเภอเมืองพะเยา สวนพื้นที่ที่มีประชากรนอยที่สุด คือ อําเภอเชียงมวน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ตารางแสดงจํานวนประชากรและครัวเรือน จําแนกรายอําเภอ ป 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 อําเภอเชียงคาํ 38,380 38,950 77,330 35,575 36,171 71,746 35,113 35,990 71,103 
3 อําเภอดอกคําใต 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 อําเภอแมใจ 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 อําเภอเชียงมวน 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 

จํานวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
แยกตามชวงอายุ (ป) (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน) 

 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

นอยกวา 1 
ป 

1,550 1,482 3,032 
1 ป 

1,724 1,578 3,302 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

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

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

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

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

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

84 ป 447 567 1,014 85 ป 409 543 952 

86 ป 365 489 854 87 ป 285 419 704 

88 ป 238 376 614 89 ป 186 283 469 

90 ป 159 206 365 91 ป 111 172 283 

92 ป 103 178 281 93 ป 66 91 157 

94 ป 34 72 106 95 ป 34 55 89 

96 ป 10 26 36 97 ป 16 28 44 

98 ป 9 10 19 99 ป 14 10 24 

100 ป 
3 8 11 มากกวา

100 ป 
8 21 29 

  2.3 ศาสนาและวัฒนธรรม 
 จังหวัดพะเยา มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งสิ้น 498 แหง ประกอบดวยวัดใน
พระพุทธศาสนา จํานวน 478 แหง  โบสถคริสต จํานวน 19 แหง และมัสยิดจํานวน 1 แหง โดยอําเภอเมืองพะเยา              
มีจํานวนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากเปนอันดับ 1 และนอยที่สุด คือ อําเภอเชียงมวน 

การนับถือศาสนาของประชาชนจังหวัดพะเยาแยกตามศาสนา ดังนี้ 
 

ศาสนา 
จํานวนประชากร (คน) 

รวม รอยละ 
ชาย หญิง 

พุทธ 148,677 155,839 304,516 98.97 

คริสต 1,452 1,514 2,966 0.96 

อิสลาม 36 23 59 0.02 

ซิกส 1 3 4 0.00 

อ่ืน ๆ 58 74 132 0.04 



 
 

 

ศาสนา 
จํานวนประชากร (คน) 

รวม รอยละ 
ชาย หญิง 

รวมทั้งสิ้น 150,224 157,453 307,677 100 

 ประชากรจังหวัดพะเยาสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 304,516 คน คิดเปนรอยละ 98.97 
รองลงมานับถือศาสนาคริสต จํานวน 2,966 คน คิดเปนรอยละ 0.96 อ่ืน ๆ จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 0.04 
ศาสนาอิสลาม จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 0.02 และศาสนาซิกส จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.00 ตามลําดับ              
 ดังนั้น ทางดานสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปญญาทองถ่ิน ควรเพ่ิมมูลคา โดยการบูรณาการ                      
การทํางานรวมกันของทุกภาคสวน รวมสืบสาน อนุรักษ ประเพณี วัฒนธรรม และจัดกระบวนการทองเที่ยวแบบครบ
วงจร โดยการจัดระบบบริหารจัดการ รวมถึงมีมาตรการปองกันความปลอดภัยทางการทองเที่ยวใหสามารถรองรับ
นักทองเท่ียวจํานวนมากในอนาคต และมีมาตรการในการลดปญหาสังคมตาง ๆ เพ่ือใหเกิดความสงบสุขตอไป  

  2.4 สาธารณสุข 

   2.4.1 ลักษณะประชากรจังหวัดพะเยา  
 จังหวัดพะเยามีประชากรทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 471,253 คน  อัตราสวนเพศ
ชาย:เพศหญิง เทากับ 1:1.05  อัตราเกิดนอยกวาอัตราตายมาตั้งแต ป 2541-2559 อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ           
ป 2560 ลดลงจากป 2559 เทากับ -0.24 สงผลใหโครงสรางประชากรของจังหวัดพะเยาเปลี่ยนไป โดยดูจากพีระมิด
ประชากรของจังหวัดพะเยาที่คาดการณจากป 2542 -ป 2573 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ พีระมิดประชากรฐานกวางมาเปนพีระมิดฐานแคบ  จังหวัดพะเยา จึงมีแนวโนมเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
โดยในป 2560 อัตราประชากรผูสูงอายุจะอยูที่รอยละ 19.07 (60ปขึ้นไป) และ รอยละ 11.16 (65 ปขึ้นไป)                      
ซึ่งสูงกวาระดับประเทศ (รอยละ 18.3) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนพะเยา ในป 2560 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น อยูที่                 
75.2 ป (อายุคาดเฉลี่ยคนไทยทั้งประเทศ 74.8 ) 
 เมื่อนําอายุขัยเฉลี่ยมาปรับดวยสุขภาพ (Health Adjust Life  Expectancy : HALE) ซึ่งเปนการวัด
สถานะสุขภาพ ของประชากรโดยนําเรื่องของทั้งการตายและปวย มารวมพิจารณาพบวา ในป 2560 พบวาประชากร
จังหวัดพะเยามีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดที่มีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึนจากป2559 (65.2)  
 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  ป 2562 
 

หนวยงาน ประเภท ระดับ 
เตียง 

Active 

นายแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง 

รพ.พะเยา รพท. S ใหญ 364 73-92 96 11-14 13 26-32 29 406-504 400 

รพ.เชียงคาํ 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.เชียงมวน รพช. F2 15 7-8 8 3-4 3 4-5 4 32-40 37 

รพ.ดอกคําใต 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.แมใจ รพช. F2 19 8-10 8 3-4 3 7-8 6 32-40 40 



 
 

 

หนวยงาน ประเภท ระดับ 
เตียง 

Active 

นายแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ 

FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง FTE ปฏิบัติจริง 

รพ.ภูกามยาว 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 : กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา, ธันวาคม 2562 

2.4.2 สถานการณผูสูงอายุในจังหวัดพะเยา 

 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 จากพีระมิดโครงสรางประชากรจังหวัดพะเยา จะเห็นไดวา ป 2562 จังหวัดพะเยามีจํานวนวัยกําลัง
แรงงานคอนไปทางวัยสูงอายุอยูมาก 

 ปจจุบัน พะเยา “เปนสังคมผูสูงอายุ (Aging Society)” เต็มตัว และกําลังกาวเขาสูการเปน “สังคม
ผูสูงอายุโดยสมบูรณ (Aged Society)” 
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ชาย

หญิง



 
 

 

 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 จากแผนภูมิแทง จะเห็นไดวา วัยแรงงานของ อําเภอดอกคําใต 100 คน ตองรับภาระ ดานเศรษฐกิจ
ดูแลเด็กและผูสูงอายุเกือบ 55 คน โดยเปนภาระดูแลผูสูงอายุสูงถึง 36 คน การกําหนดนโยบายจึงตองมองไปในเรื่อง
ของการดูแลผูสูงอายุ การสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมดานตาง ๆ ขณะที่วัยแรงงานของ อําเภอปง 100 คน                 
ตองรับภาระดานเศรษฐกิจดูแลเด็กและผูสูงอายุ 52 คน โดยเปนภาระดูแลเด็กถึง 25 คน แตอยางไรก็ดีเด็ก                        
ใน อําเภอปงก็จะเติบโตเปนประชากรวัยแรงงาน การกําหนดนโยบายตองมองไปในเรื่องการดูแลเรื่องการศึกษา 
ตําแหนงงาน โครงสรางประชากรโดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่ จึงเครื่องมือชวยในการวิเคราะหทางสังคม ทําใหสามารถ
วางแผนรับมือภาวะทางสงผลตอเศรษฐกิจในอนาคตได 

 3. ขอมูลเศรษฐกจิ 
  3.1 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดพะเยา 
 จังหวัดพะเยามี มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม  32,738 ลานบาท สําหรับสาขาที่มีมูลคาสูงสุด ไดแก สาขา
เกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไม มีมูลคา 13,998 ลานบาท รองลงมาไดแก การขายสงการขายปลีก การซอมแซมยานยนต 
จักรยานยนต ของใชสวนตัวและของในครัวเรือน มีมูลคา 3,516 ลานบาท สาขาการศึกษา มีมูลคา 3,349 ลานบาท สาขา
ตัวกลางการเงิน มีมูลคา 2,217 ลานบาท และสาขาการบริหารราชการและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ    
มีมูลคา 2,043 ลานบาท  โดยจังหวัดพะเยามีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอคน เทากับ 78,974 บาท ซึ่งอยูในลําดับที่ 13 
ของ 17 จังหวัดภาคเหนือและลําดับที่ 52 ของประเทศ 
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เกษตรกรรม การล่า

สัตว ์

และการป่าไม้

13,998

การขายส่ง

การขายปลีก

3,516

สาขาการศึกษา 

3,349

สาขาตัวกลางการเงนิ 

2,217

การประกันสังคม

2,043

อุตสาหกรรม

1,727

บริการด้าน

อสังหาริมทรัพย์

1,433

การบริการด้านสุขภาพ

และสังคม

1,208

การก่อสร้าง

1,159

การขนส่ง และการ

คมนาคม

693

ไฟฟ้า แก๊ส ประปา

463

การใหบ้ริการชุมชน 

บริการอืนๆ

443

ประมง

179

ลูกจ้างในครัวเรือน

129
โรงแรมและภัตตาคาร

113เหมืองแร่และเหมือง

หนิ

68

 แผนภูมิ แสดงขอมูลมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดพะเยา จําแนกตามสาขาการผลิต 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 3.2 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   3.2.1 ทรัพยากรปาไม 

               จังหวัดพะเยามีปาสงวนแหงชาติ จํานวน 15 ปา (ตามแผนที่ทายกฎกระทรวง) มีเนื้อที่ 2,545,537.50 
ไร (โดยมีปาสงวนแหงชาติที่มีพ้ืนที่ที่คาบเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย จํานวน 3  ปา) ปาสงวนแหงชาติ (ตามทาย
กฎกระทรวง) 2,837,561.32 ไร  ป พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ปาประมาณ 1,992,209.93 ไร ประมาณ รอยละ 51.50 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด (ที่มา : จากการวิเคราะหภาพถายดาวเทียม สถิติกรมปาไม, ป 2561) 

ตารางแสดง พื้นที่ปา จังหวัดพะเยา 

ป พ.ศ. 
เนื้อท่ีปา รอยละของพื้นท่ี 

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 

 

 



 
 

 

ตรางแสดงรายชื่ออทุยานแหงชาติ, วนอุทยาน, เขตรักษาพันธุสัตวปา, เขตหามลาสัตวปา จังหวัดพะเยา 
 

ที ่ รายชื่ออุทยานแหงชาติ ครอบคลุมพื้นท่ี เนื้อท่ี (ไร) 
เฉพาะใน

พะเยา (ไร) 
1 อุทยานแหงชาติดอยหลวง -ปาแมลาวฝงขวา ปาแมสาน ปาแมใจ 

-ปาแมต๋ําและปาแมนาเรือทองที่อําเภอแมใจ 
และอําเภอเมืองพะเยา 

125,525 125,525 

2 อุทยานแหงชาติภูซาง ปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวนและปาน้ําลาว 
ทองที่อําเภอเชียงคํา และอําเภอภูซาง 

178,050 144,149.62 

3 อุทยานแหงชาติแมปม -ปาแมปมและปาดงประดู 
-ปาแมปมและปาแมพุง 
-ปาแมฮองปอ ปาหวยแกวและปาแมอิงฝงซาย
ทองที่อําเภอแมใจ ,อําเภอเมืองพะเยาและ
อําเภอภูกามยาว 

219,266 77,4125.50 

4 อุทยานแหงชาติดอยภูนาง -ปาแมยม,ปาแมตํา 
-ปาแมรองขุย 
ทองที่อําเภอปง อําเภอเชียงมวนและอําเภอ
ดอกคําใต 

538,125  

รวม 1,060,966 885,212.10 
1 วนอุทยานรองคําหลวง -ปาแมต๋ําและปาแมนาเรือ ทองที่ต.แมนาเรือ 

อําเภอเมืองพะเยา 
3,000  

2 วนอุทยานน้ําตกน้ํามิน ปาน้ําเปอย ปาน้ําหยวนและปาน้ําลาว 
ทองที่ตําบลแมลาว อําเภอเชียงคาํ  

3,870  

รวม 19,670  
1 เขตรักษาพันธุสัตวปาดอย

ผาชาง 
-ปาแมยม ทองที่อําเภอปง อําเภอเชียงมวน 365,926  

2 เ ข ต รั ก ษ า พั น ธุ สั ต ว ป า
เวียงลอ 

-ปาแมจุน 
-ปาแมยม 
-ปาหวยดอกเข็มและปาแมอิงฝงขวา 
ทองที่อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา 

231,875  

3 เ ข ต ห า ม ล า สั ต ว ป า ทั บ
พญาลอ 

อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา 9,000  

4 เ ข ต ห า ม ล า สั ต ว ป า ทั บ
พญาลอ 

อําเภอแมใจ    

รวม 606,801  
ที่มา: สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย) 



 
 

 

   3.2.2 ทรัพยากรสัตวปา 
 สําหรับสัตวปาที่พบในพ้ืนที่ มีความหลากหลายตามลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศโดยสวนใหญ               
ที่พบเปนสัตวในกลุมเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก ไดแก กระจง คาง ชะนี กระตาย แมวปา เมน ชะมด กระรอก หมาใน 
เตาปูลู อีเห็น อน กระแต กระเล็นปลายขนหูสั้น และกระรอก สวนสัตวกลุมเลี้ยงลูกขนาดใหญบางสวนลดจํานวนลง
จากการถูกลา ซึ่งที่ยังพบอยู ไดแก เสือปลา หมีควาย เกง เลียงผา กวางปา ลิง และหมูปา นอกจากนั้นเปนนกกวา 
40 ชนิด เชน นกเขาเขียว นกเขาเขียวกานตองทอง สีสม นกเปลาธรรมดา นกหัวขวานใหญสีเทา นกปรอดเหลือง        
หัวจุก และเหยี่ยวดง 

    3.2.3 ทรัพยากรธรณี 
 ทรัพยากรธรณีที่สําคัญในจังหวัด ที่สามารถนํามาผลิตในเชิงพาณิชย ไดแก ถานหิน หินอุตสาหกรรม
และแบไรต ตามลําดับ   โดยมีผูยื่นขอประทานบัตรเหมืองแรในพ้ืนที่ จํานวน 18 ราย โดยสวนใหญเปนการ                     
ยื่นกอสรางการเปดเหมืองถานหิน 11 ราย  เหมืองหินอุตสาหกรรม 6 ราย และเหมืองแบไรต 1 ราย และมีจํานวน
โรงงานโม บดและยอยหิน ที่ขอขึ้นทะเบียนโรงงานทั้งสิ้น 3 แหง หินใหญ / 820,000 ตัน 

แหลงหินอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา 

จังหวัด จํานวนแหลงหิน พื้นที่ (ไร) ปริมาณสํารอง(ลานเมตริกตัน) 
พะเยา 1 1,000 26.17 

รอยละของภาคเหนือ 0.70 - - 
 

 สําหรับอุตสาหกรรมเหมืองถานหินในพื้นที่ จากการสํารวจ พบวา จังหวัดพะเยามีแหลง  ถานหินที่
ไดรับการพัฒนา 1 แหง อยูในบริเวณพ้ืนที่แองเชียงมวน  มีปริมาณถานหินสํารอง  62.47 ลานตัน  โดยเปนถานหิน
ประเภท Lignite/Subbituminous   ท้ังนี้ ปริมาณถานหินในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาดังกลาว  ถือเปนรอยละ 37.52 
ของปริมาณถานหินสํารองมีความสําคัญอยางย่ิงเมื่อมีการนํามาใชประโยชนเพ่ือการผลิตพลังงานไฟฟาในอนาคต 
 นอกจากนี้จังหวัดพะเยายังเปนแหลงโบราณคดีที่สําคัญมีการคนพบฟอสซิลบรรพบุรุษอุรังอุตัง บริเวณ
เหมืองถานหินเชียงมวน อําเภอเชียงมวน ซึ่งเปนการคนพบเปนครั้งแรกของโลก ที่เปนหลักฐานของฟอสซิล                        
เอพขนาดใหญที่สมบูรณในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีอายุราว 13.5-10 ลานป หรือปลายยุคไมโอซีน
ตอนกลางเปนฟนจํานวน 18 ซี่ และสามารถจําแนกออกไดวาเปนเพศผู และเพศเมียของสัตวชนิดเดียวกัน โดยให           
ชื่อวา “ลูแฟง พิเธคัส เชียงมวนเอนซิส” (Lufengpithecuschiangmuanensis) หมายถึง “ลิงจากลูแฟงที่                    
เชียงมวน” ทําใหเชื่อไดวาในบริเวณดังกลาวอาจเปนศูนยกลางการกําเนิดและวิวัฒนาการของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
หรือไพรเมตชั้นสูงที่พัฒนาการมาเปนสายพันธุมนุษย และมีศักยภาพสูงในการคนพบฟอสซิลชนิดใหมๆ  เนื่องจาก            
มีแองสะสมตัวของตะกอนยุคตาง ๆ จํานวนมากและในวนอุทยานไดโนเสารแกงหลวงบริเวณดอยแกงหลวง-ดอยก่ิว
แกม พบกระดูกซากดึกดําบรรพไดโนเสารมีทั้งสภาพสมบูรณและแตกหักกลายสภาพเปนหินฝงตัวในหินทรายแปงสี
แดง ประกอบดวยกระดูกสวนหาง กระดูกซี่โครง กระดูกสะโพกและกระดูกขาของไดโนเสารกินพืชพันธุซอโรพอด 
(Sauropod)ขนาดใหญคอยาว หางยาว เดินสี่ขา ขนาดไดโนเสารยาวประมาณ 15  เมตร ซึ่งพัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยวและเรียนรูทางซากดึกดําบรรพ   

 



 
 

 

  3.3 คุณภาพอากาศ 
 จังหวัดพะเยาเปนหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ประสบปญหาภาวะหมอกควันปกคลุมทุกป                    
ซึ่งจังหวัดพะเยาจะประสบปญหารุนแรงในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน คุณภาพอากาศจังหวัดพะเยา                    
วัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บานตอม อําเภอเมืองจังหวัด พะเยา จํานวนวันที่ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10)                    
มีคาเกินมาตรฐาน (120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม–30 เมษายน 2562 จํานวน 13 วัน 
(คาสูงสุด PM10  =  277 วันที่ 31 มีนาคม 2562)   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากปญหามลพิษทางอากาศจากภาวะหมอกควันที่เกิดข้ึนในระยะเวลาดังกลาวขางตนเปนที่ทราบ              กันดีวา โ ด ย มี

ส า เ ห ตุ ห ลั ก ม า

จากการเผาในพื้นท่ีปา พื้นที่เกษตร พ้ืนที่ขางทางและพื้นที่โลงตาง ๆ                 ทําใหเกิดหมอกควันกระจายตัว

ปกคลุมทั่วไปในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมกอใหเกิดสภาวะโลกรอนสุขภาพอนามัย

ของประชาชนและเศรษฐกิการทองเที่ยวรวมทั้งบดบังทัศนวิสัยการจราจรท้ังทางบกและทางอากาศ 
 

สาเหตุหลักของปญหาเกิดจาก 

 1. ลักษณะภูมิประเทศและสภาพอุตุนิยมวิทยาของภาคเหนือเปนแองกระทะลอมรอบดวยภูเขาสูงและ

ในชวงหนาแลงอากาศแหงความกดอากาศสูงทาใหอากาศปดหมอกควันไมฟุงกระจาย 

 2. กิจกรรมในพื้นที่ 

  พ้ืนที่ปาอนุรักษและพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเกิดการเผาจาก 

  1) การบุกรุกพ้ืนที่ปาเพื่อเพ่ิมพื้นที่หากินจากการเพิ่มขึ้นของจาพนวนประชากรและการขยายตัว

อยางรวดเร็วของการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวดวยความสูงและลาดชันของพ้ืนที่ทําใหการเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกและ

กําจัดเศษวัสดุทางการเกษตรจําเปนตองใชวิธีเผา 

  2) การเผาในพื้นที่ปาเพ่ือลาสัตวและหาของปา (คิดเปนรอยละ73 ของจํานวนครั้ง ท่ีกรมอุทยาน

แหงชาติสัตวปาและพันธุพืชเขาดับไฟปา)  

  3) การเผาในพื้นที่รอบปาและลามเขาสูปาเกิดเปนไฟปาพื้นที่เกษตรนอกปามีการเพิ่มข้ึน             

ของพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัตวซึ่งเกษตรกรจะเผาเพื่อเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกและกําจัดเศษวัสดุ                

ทางการเกษตรเชนเดียวกับเกษตรในปา 

เดือน 
จํานวนวันที่ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กสูงกวาระดับมาตรฐาน 

2559 2560 2561 2562 

มกราคม - - - - 

กุมภาพันธ 1 - - - 

มีนาคม 13 1 - 9 

เมษายน 8 - - 4 

รวม 22 1 - 13 

คาสูงสุด 
210 133 - 277 

(25 มี.ค.) (24 มี.ค.) (-) (31 มี.ค.) 



 
 

 

   4) หมอกควันขามแดน จากภาพถายดาวเทียมพบจุดความรอนและหมอกควันหนาแนน                          

ในอนุภูมิภาคแมโขงมลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

กอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญนอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของพ้ืนที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอยางย่ิง

สงผลกระทบตอธุรกิจการทองเที่ยวรวมถึงบดบังทัศนวิสัยการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศซึ่งพบวามีการยกเลิก

และเลื่อนเที่ยวบินเปนจํานวนมากเนื่องจากทัศนวิสัยต่ํากวาเกณฑปลอดภัย 

 จํานวนผูปวยดวยโรคที่คาดวาไดรับผลกระทบจากปญหาหมอกควันในชวงระหวางวันที่ 6 มกราคม – 
27 เมษายน 2562 จังหวัดพะเยา กลุมโรคตาอักเสบ 2,546 คน กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด 19,482 กลุมโรค
ทางเดินหายใจ 24,927 กลุมโรคผิวหนังอักเสบ 2,414 รวม 49,369 
 หมายเหตุ จํานวนผูปวยในป พ.ศ. 2562 ไดตัดขอมูลผูปวย Follow up ออก ซึ่งอาจทําใหจํานวน
ผูปวยนอยกวาปที่ผานมา  (แหลงขอมูล : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม) 
  3.4 คุณภาพเสียง 

 จากการศึกษาวิจัยพบวา จังหวัดพะเยามีคุณภาพเสียงไมเกินคามาตรฐานคุณภาพเสียง ในบรรยากาศทั่วไป
ที่กําหนดไว แหลงกําเนิดของเสียงในชุมชนจะเกิดจากการดําเนินกิจกรรม  โดยการจราจรเปนหลัก  ซึ่งไดแก รถยนต                        
รถจักรยานยนต  โดยเฉพาะอยางย่ิงที่มีการจราจรคับคั่งในเขตเทศบาลเมืองพะเยาแตคาเสียงมักจะเกิดตอนชวงเชา 
บริเวณยานการคา และถนน  
  3.5 ขยะมูลฝอย 

 จังหวัดพะเยา มีปริมาณขยะมูลฝอยในปงบประมาณ พ.ศ.2560 169.51 ตัน/วัน 61,871.64 ตัน/ป                  

โดยปริมาณขยะมูลฝอยในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่เขาสูระบบการกําจัดปลายทางเทากับ 42,918.26 ตัน/ป  

 การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด จังหวัดพะเยาประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมด               

72 แหง มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใหบริการเก็บรวบรวม ขนสง และกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน  37 แหง และ 

ไมใหบริการจํานวน 34 แหง (อบจ.พะเยาไมไดใหบริการดานการจัดการขยะมูลฝอย) และมีเพียงเทศบาลเมืองพะเยา

เทานั้นที่ใหบริการดานการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางถูกหลักวิชาการ การจัดการขยะมูลฝอยสวนใหญใชวิธีการฝงกลบ

อยางถูกวิธีการเทกองแบบควบคุมการเทกองกลางแจงเผากลางแจงเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยการทําปุยหมักและ                

น้ําหมักชีวภาพ,การนําไปใชประโยชนการขายเพ่ือรีไซเคลิหรือการจัดการแบบผสมผสาน 

 สภาพปญหาดานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพะเยาพบวายังมีปญหาดานการลักลอบทิ้งขยะ
มูลฝอยนอกพ้ืนที่ใหบริการ (พบในเขตเมืองและยานชุมชน)ขาดการจัดการขยะมูลฝอยที่เปนระบบ ขาดความรู                   
ความเขาใจตอการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในสวนผูบริหาร ผูปฏิบัติงานในหนวยงานทองถิ่น รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ อีกทั้ง
ยังมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงที่ยังมีความขัดแยงดานการใชพื้นที่คาบเก่ียวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                    
ที่ใหบริการกําจัดขยะมูลฝอย แตมีพ้ืนที่รองรับการกําจัดอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มิใชของตนเองทําให
ตองทําความเขาใจและแกไขปญหาดังกลาวอยางเปนรูปธรรม 

 จากการดําเนินการที่ผานมาพบวา แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมควรมุงสงเสริมการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ตนทาง นําแนวทางการจัดการจัดการขยะมูลฝอยโดยใชหลัก 3R มาใช, เรงสรางความรูความเขาใจ                     
ความตระหนักและปลูกจิตสํานึกแกประชาชนดานการจัดการจัดการขยะมูลฝอย, รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหบริการการจัดการขยะมูลฝอยใหมีการจัดการอยางถูกหลักวิชาการ, สรางองคความรูแก
บุคลากรที่ปฏิบัติงานรวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงาน 



 
 

 

 

 3.6 ดานทรัพยากรน้ํา 

  1) แมน้ําสายหลัก ไดแก  
   (1) แมน้ํายมมีตนกําเนิดจากเทือกเขาภูลังกา ในเขตอําเภอปง จังหวัดพะเยา และอําเภอ                  
บานหลวง จังหวัดนาน ไหลผานอําเภอเชียงมวน ความยาวแมน้ําชวงนี้ ประมาณ 60 กิโลเมตรกอนท่ีจะเขาสูจังหวัด
แพรแลวไหลผานจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และบรรจบแมน้ําที่จังหวัดนครสวรรค 
   (2) แมน้ําอิงมีตนกําเนิดจากลําน้ําสาขาตาง ๆ ที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวงและ
อุทยานแหงชาติแมปม รวมถึงหนองเล็งทราย ไหลลงมาทางทศิใตลงสูกวานพะเยา วนขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผาน
อําเภอเมืองพะเยา ก่ิงอําเภอภูกามยาว อําเภอจุน อําเภอเชียงคํา และไหลเขาสูจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิงจนบรรจบแมน้ํา
โขง                 ที่อําเภอเชียงของ รวมความยาวที่อยูในเขตจังหวัดพะเยาประมาณ 160 กิโลเมตร 

  2) แมน้ําสายรอง  ไดแก  
   (1) น้ํางิม เปนลําน้ําสาขาแมน้ํายมตอนบนอยูในเขตอําเภอปง ความยาวลําน้ํา ประมาณ 20 
กิโลเมตร 

  (2) น้ําควร เปนสาขาแมน้ํายมทางทิศตะวันออก ในเขตอําเภอปง ความยาวลําน้ําประมาณ 25 
กิโลเมตร 

  (3) น้ําป เปนสาขาแมน้ํายมทางฝงตะวันออก ในเขตอําเภอเชียงมวน ความยาวลําน้ํา
ประมาณ 15 กิโลเมตร 

  (4) น้ํารองชาง เปนสาขาหนึ่งของแมน้ําอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใตขึ้นทิศเหนือไปลง                   
แมน้ําอิงท่ีอําเภอเมืองพะเยา ความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 

  (5) น้ําจุน เปนสาขาหนึ่งของแมน้ําอิงตอนกลาง ไหลจากทิศใตข้ึนทิศเหนือ ไปลงแมน้ําอิง 
ที่อําเภอจุน ความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร 

  (6) แมน้ําลาว เปนสาขาของแมน้ําอิง อยูในเขตอําเภอเชียงคํา ไหลลงแมน้ําอิงที่อําเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย มีลําน้ําสาขาที่สําคัญ คอื น้ําญวน น้ําแวน 

  3) ทะเลสาบ/พื้นที่ชุมน้ํา    ไดแก  
     (1) กวานพะเยา  พื้นที่ชุมน้ําที่มคีวามสําคญัระดับนานาชาติ ที่ตั้งและพื้นที่  ตําบลเวียง  
อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  เนื้อที่  20.5296  ตารางกิโลเมตร (12,831 ไร) ตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตร 19  ํ 09  -
13 N  และ 99  ํ 51 -56 E  ระวาง 4947 II  ความสูงจากระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ย 386.40  เมตร   
  สภาพทางกายภาพ 
 กวานพะเยาเปนพื้นที่ชุมน้ําที่ไดรับการประกาศใหเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ             
โดยเปนลุมน้ําใหญที่ตั้งอยูบริเวณที่ลุมดานตะวันตกของจังหวัดพะเยา ประกอบดวยลุมน้ําอิง และลุมน้ํากวานพะเยา 
ที่มีลักษณะเปนที่ราบกนกระทะ เกิดจากการทรุดตัวตามแนวเลื่อนในบริเวณแนวแมน้ําอิง บริเวณนี้นอกจากมีกวาน
พะเยาแลว ยังมีหนองน้ําตาง ประมาณ 10 แหง ที่มีรองน้ําเชื่อมตอระหวางหนองน้ํา และมีรองน้ําเชื่อมตอระหวาง
กวานพะเยากับแมน้ําอิง  โดยในฤดูฝนจะมีพ้ืนที่น้ํามาก แตในฤดูแลงจะมีน้ําเฉพาะในแมน้ําอิงและบริเวณหนองตาง ๆ 
  คุณคาและการใชประโยชน 



 
 

 

 ในสวนของคุณคาและการใหประโยชนของกวานพะเยา ที่เปนแหลงน้ําจืดขนาดใหญที่สุดในภาคเหนือ
ตอนบน มีการใชประโยชนโดยรอบกวานพะเยาสวนใหญเปนนาขาว ตลอดจนใชน้ําเพื่อการบริโภคและการเกษตร  
การประมงและผลิตภัณฑพ้ืนบานตาง ๆกวานพะเยามีความสําคัญในการชวยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพ้ืนที่ดานลาง
ของแหลงน้ํา แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณคดี ตลอดจนเปนสถานที่พักผอนหยอนใจที่สําคัญ และ
เปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑสัตวน้ําจืดอยูในสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดพะเยา จึงมีความสําคัญและเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของ
ชุมชนเปนอยางย่ิง 
  การจัดการและการคุกคาม 
 บริเวณพื้นที่กวานพะเยาทั้งหมดและขอบกวานบางสวนเปนพ้ืนที่สาธารณะ แตมีที่ดินโดยรอบบางสวน
ที่มีเอกสารสิทธ์ิครอบครอง ซึ่งสวนใหญอยูในรูปของโฉนด   
 สถานการณและปญหาปจจุบันในกวานพะเยา พบวา กวานพะเยาตื้นเขินจากการสะสมของตะกอนดิน
จากลําหวยและการทับถมของซากพืชหรือพรรณไมน้ํา รวมทั้งการพังทลายของดินการบุกรุกถือครอง และ                  
ใชประโยชนจากพื้นที่ การแพรระบาดของพืชและสัตวน้ําตางถิ่น ซึ่งมีผลตอระบบการแพรพันธุของสิ่งมีชีวิตทองถ่ิน 
การทําประมงผิดประเภทที่ทําใหสัตวน้ําทองถิ่นมีจํานวนลดลง การกอสรางสิ่งปลูกสรางบริเวณพ้ืนที่ชุมน้ํา ซึ่งเปน
การตัดเสนทางไหลเวียนของน้ําและการวางไขของสัตวน้ํา  ปริมาณน้ําลดลงเนื่องจากการตื้นเขินและน้ําตนทุนในฤดู
แลงมีนอยตลอดจนคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม ที่อาจมีผลกระทบตอระบบนิเวศและความสัมพันธของพื้นที่  
ชุมน้ําตอวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่ ถึงแมวาไดรับการประกาศใหเปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญในระดับ
นานาชาติแลวก็ตาม จากการเสียสมดลุของระบบน้ําตามธรรมชาติและการบุกรุกทั้งจากชุมชนการขยายตัวของชุมชน
การทองเที่ยวและสถานประกอบการซึ่งเปนปญหาที่ตองไดรับการแกไขและฟนฟูอยางเรงดวน 

  (2) หนองเล็งทราย 
 เปนแหลงน้ําจืดที่รองลงมาจากกวานพะเยา อยูในเขตอําเภอแมใจมีเนื้อที่  5,400 ไรหรือ 8.64 ตาราง
กิโลเมตร  
 ประเมินสถานการณดานทรัพยากรแหลงน้ํา จากการสูญเสียความสามารถในการเก็บกักน้ําของ                 
แหลงน้ําตามธรรมชาติ  ไดแก กวานพะเยา หนองเล็งทราย  แมน้ําอิง  ลําน้ําสาขา  และแมน้ํายม มีความสามารถ               
ในการเก็บกักน้ํานอยลงอันเนื่องมาจากตื้นเขินของแหลงน้ํา ซึ่งเกิดจากการชะลางพังทลายของดินกอใหเกิดตะกอน
ลงไปสะสมอยูในแหลงน้ําตาง ๆ นอกจากนี้ยังเกิดจากการทับถมของซากวัชพืช การกอสรางฝาย หรือทํานบก้ันน้ํา                  
โดยไมมีประตูระบายทรายและการบุกรุกที่ดินริมน้ํา และอีกสาเหตุหนึ่ง ความเสื่อมโทรมและการสูญเสียแหลงน้ํา              
อันเปนน้ําลําธาร จากการลักลอบตัดไมทําลายปา การบุกรุกพื้นท่ีปาเพ่ือขยายพ้ืนที่เกษตรกรรม การทําไรเลื่อนลอย 
รวมทั้งการถูกไฟปาเผาทําลาย  จนภูเขากลายสภาพเปน เขาหัวโลน โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาดานตะวันออก              
เฉียงใตของจังหวัด เริ่มจากดานใตของอําเภอดอกคําใตเรื่อยข้ึนไปจนถึงทิศเหนือของอําเภอจุน     

 

 

  4. ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษา 
ขอมูลจํานวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางที่ 1 จํานวนสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 



 
 

 

สังกัด แหง 

รวมทั้งหมด 402 

กระทรวงศึกษาธิการ 

- สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9 

- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 42 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 238 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (สํานักบริหารการศกึษาพิเศษ) 2 

- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9 

กระทรวงมหาดไทย 

- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 87 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

- สํานักงานตํารวจแหงชาติ  2 

สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ 

- กองพุทธศาสนสถาน 9 

กระทรวงสาธารณสุข 

- สถาบันพระบรมราชชนก 1 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

-  3 

ตารางที่ 2  จํานวนสถานศึกษา จําแนกตามสังกัด และประเภทการศึกษา  ปการศึกษา 2563 
 

สังกัด แหง 

รวมทั้งหมด 402 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 9 

- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา  

 ประเภทสามัญศึกษา 14 

 ประเภทการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 4 

 ประเภทการศึกษาสงเคราะห 3 

 เอกชนนอกระบบ 21 
 

 

สังกัด แหง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 85 



 
 

 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 133 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 36 20 

- ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 1 

- โรงเรยีนราชประชานุเคราะหที่ 24 1 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

- มหาวิทยาลยัพะเยา 1 

- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 1 

- โรงเรยีนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 1 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

- สถานศึกษาของรฐั 5 

- สถานศึกษาของเอกชน 4 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 70 

- โรงเรยีนเทศบาล 17 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

- โรงเรยีน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 1 

- ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บานหวยปุม) 1 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

- โรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 9 

กระทรวงสาธารณสุข 

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 

ตารางที่ 3  จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปการศึกษา 2563 
 

  สังกัด  คน 

รวมทั้งหมด 114,226 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 29,636 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 9,501 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 38,538 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สํานักบริหารการศกึษาพิเศษ) 1,397 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 19,700 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5,774 

  สังกัด  คน 

กระทรวงมหาดไทย 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 8,351 



 
 

 

สํานักนายกรัฐมนตรี 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ    142 

สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ 

กองพุทธศาสนสถาน 757 

กระทรวงสาธารณสุข 

สถาบันพระบรมราชชนก 430 

ตารางที่ 4  จํานวนนักเรียน นักศึกษา จําแนกตามสังกัด และประเภทสถานศึกษา  ปการศึกษา 2563 

สังกัด คน 

รวมทั้งหมด   114,226 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 29,636 

- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา 9,501 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 14,664 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 8,886 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 14,988 

- ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 314 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24  1,083 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 5,774 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

- มหาวิทยาลัยพะเยา  18,685 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 243 

- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 772 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4,606 

- โรงเรียนเทศบาล 3,745 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ    

- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 95 

- ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บานหวยปุม) 47 
 

สังกัด คน 

สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ 



 
 

 

- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 757 

กระทรวงสาธารณสุข 

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 430 

ตารางที่ 5 จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จําแนกตามระดับ และประเภทการศึกษา  ปการศึกษา 2563 
 

ระดับการศึกษา จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

รวมทั้งหมด 114,226 

การศึกษาในระบบ 84,590 

ระดับกอนประถมศึกษา 13,801 

             เตรียมความพรอม  5,156 

             อนุบาล 1 1,654 

             อนุบาล 2 3,362 

             อนุบาล 3 3,629 

ระดับประถมศึกษา 24,498 

            ประถมศึกษาปที่ 1 3,977 

            ประถมศึกษาปที่ 2 4,223 

            ประถมศึกษาปที่ 3 4,137 

            ประถมศึกษาปที่ 4 4,070 

            ประถมศึกษาปที่ 5 4,015 

            ประถมศึกษาปที่ 6 4,076 

ระดับมัธยมศึกษา  26,868 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 12,513 

มัธยมศึกษาปที่ 1 4,216 

มัธยมศึกษาปที่ 2 4,234 

มัธยมศึกษาปที่ 3 4,063 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  14,355 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา) 8,646 

           มัธยมศึกษาปที่ 4 3,167 

           มัธยมศึกษาปที่ 5 2,788 

           มัธยมศึกษาปที่ 6 2,691 
 

ระดับการศึกษา จํานวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา) 5,709 

ระดับ ปวช. 3,591 



 
 

 

ระดับ ปวส. 2,118 

ระดับอุดมศึกษา 19,423 

ปริญญาตรี 18,454 

ปริญญาตรีควบปริญญาโท 60 

ปริญญาโท 666 

ปริญญาเอก 243 

การศึกษานอกระบบ 

สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดพะเยา 

29,636 

ตารางที่ 6 จํานวนครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2563 
 

สังกัด จํานวน 

รวมทั้งหมด 7,767 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

- สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 49 

- สํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 202 

- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา** 550 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน*  

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 868 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 1,355 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 1,089 

- ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 64 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 จังหวัดพะเยา 99 

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

- มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 1,938 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 306 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

- สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 309 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ***  

- สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 753 
 

สังกัด จํานวน 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ  

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 115 



 
 

 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ***  

- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 10 

- ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บานหวยปุม) 7 

กระทรวงสาธารณสุข  

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 53 

 



ตารางที่ 7 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบักอนประถมศึกษา  จําแนกตามประเภทการศึกษารายสังกัด ปการศึกษา 2563 

สังกัด 

ระดับการศึกษา  

เตรียมความพรอม 
ศูนยพัฒนาเด็ก/
เด็กเล็กปฐมวัย 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 

236 - 834 907 916 2,893 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  
เขต 1 และ 2 

- - 316 1,983 2,271 4,570 

ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา 314 - - - - 314 

กระทรวงมหาดไทย  
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  4,606 498 456 425 5,985 

สํานักนายกรัฐมนตรี  
โรงเรียน ตชด.เบ็ตต้ี ดูเมน  0 6 9 9 24 
ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา 
(บานหวยปุม) 

 0  7 8 15 

รวมทั้งหมด 550 4,606 1,654 3,362 3,629 13,801 

 

 

 

 



 
 

 

ตารางที่  8 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัประถมศึกษา จําแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปการศึกษา  2563 

สังกัด 
ระดับการศกึษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 996 983 894 951 850 856 5,530 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  
เขต 1 และ 2 2,636 2,874 2,879 2,737 2,820 2,890 16,836 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24) 31 44 47 54 51 59 286 

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 24 24 26 27 7 10 118 

กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 269 283 271 285 269 248 1,625 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
โรงเรียน ตชด.เบ็ตต้ี ดูเมน 13 9 12 14 10 13 71 

ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา
(บานหวยปุม) 8 6 8 2 8 0 32 
รวมทั้งหมด 3,977 4,223 4,137 4,070 4,015 4,076 24,498 

 

 

 



 
 

 

ตารางที่ 9  จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน จําแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 193 203 198 594 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เขต 2  
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36) 

3,400 3,445 3,339 10,184 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24) 160 167 133 460 

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 107 105 78 290 

กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 184 168 158 510 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 172 146 157 475 

รวมทั้งหมด 4,216 4,234 4,063 12,513 

 

 

 

 



 
 

 

ตารางที่ 10 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษา) จําแนกตามชั้น รายสังกัด ปการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 284 110 90 484 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เขต 2  
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36) 

2,434 2,292 2,220 6,946 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24) 

117 113 107 337 

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 134 117 113 364 
กระทรวงมหาดไทย 

สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 79 72 80 231 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 119 84 79 282 
รวมทั้งหมด 3,167 2,788 2,689 8,644 

 

 

 



 
 

 

ตารางที่ 11 จํานวนนักเรียนในระบบ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทอาชีวศึกษา) จําแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปการศึกษา 2563 

สังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา 

  ระดับการศึกษา 

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

สถานศึกษาของรัฐ 1,017 861 894 2,772 736 717 1,453 4,225 
สถานศึกษาของเอกชน 347 242 230 819 384 281 665 1,484 

รวมทั้งหมด 1,364 1,103 1,124 3,591 1,120 998 2,118 5,709 

 ตารางที่ 12 จํานวนนิสิต นักศึกษาในระบบ ระดบัอุดมศกึษา จําแนกตามระดับการศึกษารายสังกัด ปการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับการศึกษา  

อนุปริญญา 
/เทียบเทา 

ประกาศนยีบัตร ปริญญาตร ี
ปริญญาตรีควบ

ปริญญาโท 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยา - - 17,750 60 649 226 18,685 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา - - 209 - 17 17 243 

กระทรวงศึกษาธิการ        

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 - - 65    65 

กระทรวงสาธารณสุข 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา - - 430    430 

รวม - - 18,454 60 666 243 19,423 



 
 

 

ตารางที่ 13 จํานวนผูเรียนการศึกษานอกระบบ  จําแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาปการศึกษา 2563 

** ขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หรือ ขอมูลภาคเรียนที่ 1/2563 

 

 

ระดับ/ประเภทการศึกษา จํานวนผูเรียน 

รวมท้ังหมด 29,636 

การสงเสริมการรูหนังสือ (กศน.) 719 

การจัดการศึกษาพื้นที่สูง (ศศช.) 370 

สายสามัญศึกษา (กศน.) 

ระดับประถมศึกษา 683 

ระดับมัธยมศึกษา 

- มัธยมศึกษาตอนตน 1,907 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,853 

สายอาชีพ 

หลักสูตรพิเศษ (สอศ.) - 

หลักสูตรที่เอกชนขออนุมัติฯ (สช.) - 

วิทยาลัยชุมชน (หลักสูตรระยะสั้น) (สกอ.) - 

กลุมการศึกษาอาชีพของ (กศน.) - 

- การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ (ศูนยฝกอาชีพชุมชน) 7,788 

- การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 3,786 

- การศึกษาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 6,205 

- กระบวนการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5,325 

- โครงการตามพระราชดําริ - 

- การจัดการศึกษาใหกลุมเปาหมายพิเศษ - 



 
 

 

ตารางที่ 19  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน  
(O-NET) เปรียบเทียบ ปการศึกษา 2560 และ 2561 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 

ชั้น/กลุมสาระ 
ปการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2561 2562 

ภาษาไทย 59.34 52.36 -6.98 

ภาษาอังกฤษ 43.44 37.51 -5.93 

คณิตศาสตร 43.76 37.84 -5.92 

วิทยาศาสตร 43.12 39.35 -3.77 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 

ชั้น/กลุมสาระ 
ปการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2561 2562 

ภาษาไทย 57.78 58.54 +0.76 

ภาษาอังกฤษ 29.36 34.42 +5.06 

คณิตศาสตร 32.24  28.40 -3.84 

วิทยาศาสตร 38.12 31.29 -6.83 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 

ชั้น/กลุมสาระ 
ปการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2561 2562 

ภาษาไทย 49.53 43.80 -5.73 

สังคมศึกษา 36.18 36.70 -0.52 

ภาษาอังกฤษ 31.28 28.62 -2.66 

คณิตศาสตร 32.10 26.49 -5.61 

วิทยาศาสตร 31.70 30.64 -1.06 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางที่ 20 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศกึษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) เปรียบเทียบป
การศึกษา 2561 และ 2562 

ระดับชั้น/สาระวิชา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบ 
ทางการศกึษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

ประถมศึกษา 

การประกอบอาชีพ 43.69 44.84 

การพัฒนาสังคม 44.59 46.07 

ความรูพื้นฐาน 35.52 37.38 

ทักษะการดําเนนิชีวิต 55.24 46.98 

ทักษะการเรียนรู 43.64 44.84 

คาเฉลี่ยประถมศึกษา 44.54 44.02 

มัธยมศกึษาตอนตน 

การประกอบอาชีพ 44.70 42.57 

การพัฒนาสังคม 38.96 42.87 

ความรูพื้นฐาน 32.94 37.36 

ทักษะการดําเนนิชีวิต 47.09 44.41 

ทักษะการเรียนรู 42.81 36.45 

คาเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนตน 41.3 40.73 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

การประกอบอาชีพ 43.17 43.24 

การพัฒนาสังคม 31.38 32.20 

ความรูพื้นฐาน 27.62 30.81 

ทักษะการดําเนนิชีวิต 42.12 37.59 

ทักษะการเรียนรู 42.23 32.40 

คาเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนปลาย 37.30 43.90 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตารางที่ 21   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-Net) เปรียบเทียบปการศกึษา 2561 
 และ ปการศึกษา 2562

ระดับช้ัน/วิชา 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ 
ดานอาชีวศึกษา (V-Net) 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 41.81  41.21  

ทักษะการคิดและการแกปญหา 31.67  38.19  

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 51.77  54.52  

ทักษะการจัดการงานอาชีพ 43.92  48.60  

คาเฉลี่ย ปวช. 42.29  45.63  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 42.09  42.29  

ทักษะการคิดและการแกปญหา 32.78  35.16  

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 52.45  51.96  

ทักษะการจัดการงานอาชีพ 39.37  39.13  

คาเฉลี่ย ปวส. 41.67  42.13  



 
 

 

 ประเด็นปญหาดานคุณภาพการศึกษา 
 ประเด็นปญหาดานคุณภาพการศึกษา มีสาเหตุจากปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในกระทรวงและจาก
ปจจัยภายนอก พอประมวลสรุปไดดังนี้ 
ประเด็นปญหาและสาเหตุ 
1) ดานคุณภาพผูเรียน 
 1.1 ระดับปฐมวัย 
  (1)  ประเด็นปญหา 
   1) เด็กไมไดรบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  (2) สาเหตุของปญหา 
   1) ขาดครูท่ีมีความรูเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 2) ขาดสื่อ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยพัฒนาเด็กปฐมวัยไดอยางทั่วถึง
และขาดหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (1) ประเด็นปญหา 
   1) สัมฤทธิผลทางการเรียนอยูในเกณฑต่ํา 
   2) ผูเรียนขาดคณุลักษณะที่พึงประสงค 
   3) เด็กดอยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุมที่มีความตองการพิเศษ ยังไมไดรับโอกาสการพัฒนา 
  เต็มตามศักยภาพ 
  (2) สาเหตุของปญหา 
   1) การขาดแคลนครู 

   2) เทคนิควิธีการสอนและการจัดกระบวนการเรียนไมสงเสริมใหเด็กรูจักการคิดวิเคราะห 
  3) ขาดสื่อ อุปกรณ และรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความตองการพิเศษเฉพาะ  
 1.3 การอาชีวศึกษา 

  (1) ประเด็นปญหา 
   1) ผูเรยีนและผูสําเร็จการอาชีวศกึษามีสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
   2) นักเรียนไมนิยมเรียนอาชีวศึกษา 
  (2) สาเหตุของปญหา 

 1) ภาพลักษณ เจตคติและคานิยมของการเรียนอาชีวศึกษาไมดี ประกอบกับคาตอบแทน 
และการยอมรับในสังคมต่ํา 
 2) ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาระดับปวช. และปวส.สวนใหญไมออกสูตลาดแรงงานมุงเขาเรียนตอใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น  ๆทําใหขาดแคลนแรงงานระดับกลางอยางตอเนื่อง 

   3) ขาดแคลนคร ูอาจารยดานวิชาชีพ 
   4) ขาดทิศทางและเปาหมายการพัฒนากําลังคนโดยรวมของจังหวัด 
 1.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (1) ประเด็นปญหา 
   1) บัณฑิตขาดความสามารถคิด วิเคราะหแกปญหาและทักษะความรูพ้ืนฐานที่จําเปน 
   2) บัณฑิตมีสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
  (2) สาเหตุของปญหา 



 
 

 

 1) ปรัชญาการรับผูเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนไปคือ เนนใหผูจบมัธยมศึกษาทุกคน
เขาเรียนอุดมศึกษา 

   2) ผูตัดสินใจเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไมมขีอมูลประกอบการตัดสินใจ และไมรูทิศทาง 
  ความตองการกําลังคน 
 1.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (1) ประเด็นปญหา 
   1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรยีนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูในเกณฑต่ํา 
   2) ประชาชนกลุมเปาหมายมีจํานวนมากและมีความหลากหลาย 
  (2) สาเหตุของปญหา 

 1) ความรูความสามารถของบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่งการมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน
ของครูผูสอนยังไมเพียงพอ 
 2) การจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนขาดความตอเนื่อง เนื่องจากมีครูยายเขาออกบอย
ทําใหการจัดกิจกรรมไมเกิดสัมฤทธิผล 
 3) กลุมเปาหมายในพ้ืนที่หางไกลมีขอจํากัดในการเขาถึงบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สงผลใหไมไดรับขอมูลท่ีทันสมัยและถูกตอง 

2) ดานครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
  (1) ประเด็นปญหา 

 1)  การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีปญหาขาดแคลนครูสอนสาขาวิชาหลักโดยเฉพาะ
ภาษาตางประเทศ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
 2) การอาชีวศึกษาขาดแคลนครูดานวิชาชีพ เนื่องจากไมสามารถรับผูที่มีความรูและ
ประสบการณจากผูท่ีไมมีใบประกอบวิชาชีพครูได 
 3) ในระดับอุดมศึกษา สัดสวนอาจารยตอนิสิตในบางสาขาวิชายังไมเปนไปตามเกณฑ รวมทั้ง
อาจารยประจําสวนใหญจบใหมยังขาดประสบการณ และบางสาขายังขาดคณาจารยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

   4) การศึกษานอกระบบขาดครูและบุคลากรที่มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
 5) การศึกษาพิเศษ ขาดนักวิชาชีพท่ีจะจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ และครสูวนใหญ 
ขาดประสบการณในการจัดการศึกษาสําหรบัเด็กพิการ 

  (2) สาเหตุของปญหา 
 1) มาตรการควบคุมอัตรากําลังภาครัฐ ทําใหกระทรวงศึกษาธิการถูกตัดอัตราครูจาก  
การเกษียณอายุราชการและเกษียณกอนกําหนด 
 2) ผูจบครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ      
ไมสามารถเปนครูอาชีวศึกษาไดเนื่องจากไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทําใหเกิดปญหา
ขาดแคลนครู อาจารย   ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง 

   3) ไมสามารถจูงใจคนที่มีความรู ความสามารถมาเปนครู อาจารยในสถาบันการศึกษาได 
 4) ไมมีสถาบันผลิตครูใหมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการพัฒนาครู คณาจารยประจําการ     
อยางเปนระบบ รวมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความเปนมืออาชีพ
และสงเสรมิสนับสนุนใหวิชาชีพครูเปนที่ยอมรับในสังคม 
 5)  เสนทางความกาวหนา (Career path) ดานการวิจัยไมชัดเจน ไมจูงใจใหอาจารย    
ในสถาบันอุดมศึกษาทําการวิจัยและสรางองคความรูและนวัตกรรม 
 



 
 

 

3) ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
  (1)  ประเด็นปญหา 

 1) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเปนเครื่องมือชวยในการเรียนการสอนของครูยังมีนอย 
 2) ทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเพียงพอทําใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ         
เพื่อการเรียนรูของผูเรยีนและพัฒนาทักษะในการคนควา เปนเครื่องมือในการศึกษาหาความรูแกตนเอง
ยังทําไดนอย 
 3) สาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานไมเอ้ือตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียน
การสอนอยางสมบูรณ 
 4) ขาดการเชื่อมโยงเครือขายเพื่อการศึกษาที่มีอยูเพ่ือนําไปสูการเรียนรูรวมกัน เชน 
Uninet, MOE Net เปนตน 
 5) ขาดการใชสื่อสารมวลชน สื่อวิทยุโทรทัศน สื่อหนังสือ ตําราเรียน และอุปกรณตาง ๆ 
รวมท้ังหองสมุดเพ่ือสนับสนุนการเรยีนรูอยางพอเพียงและมีคุณภาพ 

   6) ขาดหนวยงานกลางเพื่อดูแลและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 (2) สาเหตุของปญหา 

  1) ครูขาดความสามารถและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะนํามาสรางและใช
บทเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และชวยในการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2) ขาดการพัฒนาครู และบุคลากรใหรูจักใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มคุณภาพ      
การเรยีนการสอน รวมทั้งการแกปญหาขาดแคลนครู 

   3) ขาด content และ  courseware สําหรบัการทําบทเรียนเพ่ือการเรยีนรูทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 
  4) มีความแตกตางในการเขาถึงบริการ Internet ระหวางพ้ืนท่ีในเมือง นอกเมือง ขนาดและ
ประเภทโรงเรยีน 
  5) ขาดการสนับสนุนอยางจริงจังและตอเน่ืองจากภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศกึษา รวมทั้งขาดกลไกที่จะจูงใจใหภาคเอกชนเขามารวมระดมทรัพยากร 
  6) หนวยงานที่ดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการในลักษณะตางคนตางทํา   
เกิดความซ้ําซอน ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงกันเปนเครอืขายเพื่อประหยัดทรพัยากรรวมกัน 

 

4) ดานการจัดระบบการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา 
 4.1 ระดับปฐมวัย 
  (1) ประเด็นปญหา 
   1) ความไมพรอมในการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งดานครู อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ 
   2) การจัดการศึกษาปฐมวัยของแตละหนวยงานยังขาดความเขมแข็ง 
  (2) สาเหตุของปญหา 

 1) ศูนย เด็กปฐมวัยมีจํานวนไม เพียงพอท่ีจะใหบริการในการเตรียมความพรอม            
แกเด็กปฐมวัยไดอยางทั่วถึง มีคุณภาพ 

  2) ขาดหนวยงานท่ีทําหนาที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ 
  3) ขาดการประสานและดําเนินการในเชิงบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานที่ดูแลเด็กปฐมวัย               
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันและกับภาคเอกชนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
 
 



 
 

 

 4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (1) ประเด็นปญหา 
   1) ขาดความเชื่อมโยงระหวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา           
  กับการปรับปรงุ/พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
   2) สถานศึกษามีคุณภาพแตกตางกัน 
  (2) สาเหตุของปญหา 

 1) ขาดการประสานความรวมมือเปนเครือขายระหวางสถานศึกษาเพื่อรวมกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งความรวมมือระหวางสถานศึกษาตางระดับ/สังกัด และกับชุมชนทองถิ่น อปท.และ
ภาคเอกชน 
 2)  โรงเรียนขนาดเล็ก ปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เปนปญหาที่สําคัญประการหน่ึงในการพัฒนา
คุณภาพการศกึษา 
 3) ปจจัยดานการเมืองการดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการตองปรับเปลี่ยน   
ตามนโยบายของรัฐมนตรีที่เขามาบริหารซึ่งมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง สงผลใหการดําเนินงานขาดความตอเนื่อง
และผลักดันอยางจริงจัง นโยบายที่ดีหลายเรื่องไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติและบังเกิดผลเปนรูปธรรมได 
หลายเรื่องตองใชเวลานานกวาจะประสบผลสําเร็จ และหลายเรื่องตองหยุดชะงักลงไมสามารถสานตอได 

 4.3 การอาชีวศึกษา 
  (1) ประเด็นปญหา 

 1) การจัดอาชีวศึกษาไมเนนการฝกปฏิบัติและสมรรถนะทางวิชาชีพ และไมเชื่อมโยงกับ
สถานประกอบการเทาที่ควร ทําใหผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะไมสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน 
 2) ขาดการจัดหลักสูตรที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายตางๆ 
รวมท้ังเชื่อมโยงกับการทํางาน 
 3) ขาดความเชื่อมโยงการจัดอาชีวศึกษากับการศึกษาระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา       
ไมสามารถดึงดูด จูงใจผูเรียนใหสนใจเรียนอาชีวศึกษาไดมากเทาท่ีควร 

  (2) สาเหตุของปญหา 
 1) ขาดกลไกการพัฒนาระบบมาตรฐานสมรรถนะและกลไกการเรียนรู/การจัดการเรียน
การสอนรวมกับสถานประกอบการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 2) ขาดระบบการแนะแนวการศึกษาอาชีพ และการประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจ
ในอาชีพ เสนทางความกาวหนาในอาชีพ รายได คาตอนแทน 

 4.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  (1) ประเด็นปญหา 
   1) สถาบันอุดมศึกษามุงเนนการจัดการเรียนการสอนเชิงพาณิชย เนนการผลิตบัณฑติ 
 เชิงปริมาณ มีลักษณะเปนอุดมศึกษาเพื่อมวลชน (mass) ในขณะที่กลไกการควบคุมคุณภาพไมเขมแข็ง 

 2) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนขาดการเนนฝกภาคปฏิบัติและการเชื่อมโยง         
กับการทํางาน ทําใหผูสําเร็จการศกึษาขาดคุณลักษณะที่สําคัญบางประการที่ผูใชตองการ 

   3) การผลิตกําลังคนยังไมสามารถตอบสนองความตองการ โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน 
  (2) สาเหตุของปญหา 



 
 

 

 1) การบริหารจัดการและภาวะผูนํา ระบบการบริหารจัดการที่อยูภายใตระบบราชการ 
ทําใหขาดความอิสระ คลองตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้งขาดระบบการพัฒนาผูบริหารและ
คณาจารยอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา  
 2) ขาดระบบและกลไกสงเสริมการวิจัยและสรางองคความรู นวัตกรรมและการวิจัยขาดระบบ
การสรางความเขมแข็งดานการผลิตผลงานวิจัย รวมท้ังระบบความเชื่อมโยงระหวางอุดมศึกษา
และภาคการผลิต    
 3) การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย จัดอุดมศึกษาในลักษณะเปน mass ท่ีไมมีการควบคุมคุณภาพ                
โดยไมคํานึงถึงภาวการณทํางานของบัณฑิตท่ีจะกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมตอสังคมในอนาคตเปนการผลิต
ที่เนนปริมาณมากกวาคุณภาพ 
 4) การจัดสรรงบประมาณยังไมสะทองคุณภาพการศึกษา และยังมิไดใชเปนกลไกกํากับ
เชิงนโยบาย และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา 

 4.5 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (1) ประเด็นปญหา 

 1) ความไมคลองตัวในการบรหิารจัดการและการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน
สถานศึกษาในสังกัด และภาคีเครือขาย 

   2) ขาดการประสานความรวมมือและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่มีเอกภาพ 
  (2) สาเหตุของปญหา 
   1) ขาดแคลนบุคลากรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 2)  ขาดสื่ อและวั สดุ อุปกรณส ง เ สริ มการ เรี ยนรู ที่ มี คุณภาพหลากหลายตร ง                                  
กับความตองการของผูเรียนเฉพาะกลุม เชน คนพิการ ผูสูงอายุและกลุมชาติพันธุ 

   3) การมีสวนรวมของภาคีเครือขายยังไมกวางขวางและเขมแข็งเพียงพอ 
   4) ขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการ การประสานความรวมมือ และการควบคมุ 
  คุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
5) ดานการสรางความเขมแข็งของสถานศึกษา 
  (1) ประเด็นปญหา 

 1) สถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานขาดอิสระและความคลองตัวในการบริหารจัดการ                      
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 2) มีปญหาความพรอมและเขมแข็งของเขตพ้ืนที่การศึกษาในการสนับสนุนสงเสริม     
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

   3) การจัดอาชีวศึกษายังขาดความอิสระ คลองตัวและความเขมแข็งในการปฏิบัติภารกิจ 
4) การอุดมศกึษาไมสามารถพัฒนาสูความเปนเลิศในการดําเนินภารกิจทั้ง 4 ดาน อันไดแก 
 4.1) การจัดการเรียนการสอน   

4.2) การวิจัยและสรางองคความรู   
4.3) การใหบริการทางวิชาการ    

 5) การสงเสริมและอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังยังไมสามารถสนองตอบ       
ความตองการกลุมเปาหมายที่หลากหลายมากขึ้น 

  (2) สาเหตุของปญหา 
 1) การกระจายอํานาจสู เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาไดดําเนินการแลว                 
ตามกฎหมาย แตยังประสบปญหาในทางปฏิบัติ 



 
 

 

 2) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังมีความเคยชินของหนวยปฏิบัติในการรับคําสั่ง      
จากหนวยงานสวนกลางบ และหนวยงานสวนกลางเคยชินกับการมอบหมาย/สั่งการใหหนวย
ปฏิบัติดําเนินการตามประกอบกับหนวยปฏิบัติ บุคลากรในพื้นที่ และสถานศึกษาไมคุนเคย
ในระบบการบริหารแบบเปนอิสระดวยตนเอง บุคลากรบางสวนยังไมมีความมั่นใจในการตัดสินใจ
ทิศทางของหนวยงาน 
 3) ความไมพรอมของระบบเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 4 ดาน สูสถานศึกษาและ     
เขตพื้นที่การศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4) สถานบันอาชีวศึกษาบางสวนยังไมเปนนิติบุคคลทําใหไมสามารถดําเนินภารกิจ                    
ใหสนองความตองการทั้งของประชาชนและประเทศได 
 5) สถาบันอุดมศกึษาของรัฐสวนใหญยังบริหารภายใตระบบราชการ แมวาจะไดมีความพยายาม
นํามหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ แตการดําเนินงาน
ยังไมบรรลุผลท้ังหมด 
 6) สภามหาวิทยาลัยและนายกสภามหาวิทยาลัยยังไมมีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย
และรับผิดชอบตอมหาวิทยาลัยเทาท่ีควร 

6) ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม 
  (1) ประเด็นปญหา 

 1) การสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน        
สถานประกอบการ องคกรวิชาชีพ ศิษยเกา พอแม ผูปกครอง เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและ
สนับสนุน การจัดการศึกษาและการพัฒนากําลังคน รวมทั้งรวมกับสถานศึกษาในการดําเนินภารกิจตาง  ๆ
ยังทําไดนอย 
 2) ขาดกลไกที่จะจูงใจ และกฎระเบียบของรัฐยังเปนอุปสรรค สงผลใหภาคสวนตาง ๆ ไมสามารถ
เขามามีสวนรวมจัดการศกึษาและแขงขันดานการพัฒนาคุณภาพกับภาครฐัไดมาก 
 3) การมีสวนรวมระหวางหนวยงานท่ีใหบริการการศึกษาดวยกันเองยังมีนอย อาทิ 
ระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่ สถาบันอาชีวศึกษากับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนตน               
ทั้งในการดําเนินภารกิจและการบริหารทรัพยากร บริหารบุคลากร บริหารวิชาการ 
 4) ขาดการสนับสนุนใหชุมชน ปจเจก ภาคเอกชน ฯลฯ เขามารวมจัดการศึกษา และ  
เปนแหลงเรียนรู เชน พิพิธภัณฑ ภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ 

  (2) สาเหตุของปญหา 
 1) การเผยแพร ประชาสัมพันธ และการสรางความเขาใจใหหนวยงาน/องคกรตาง ๆ    
เห็นความสําคญัของการศึกษาและเขามารวมจัดและหรือสนับสนุนการจัดการศึกษายังทําไดนอย 
 2) นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งการแบงภาระความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาระหวางภาครัฐและเอกชนยังไมชัดเจน 

   3) ขาดการรณรงคใหมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 
 
 
 
 
 



 
 

 

สวนท่ี 2 
กรอบแนวคิด 

และความสอดคลองกบัแผน 3 ระดับ 

กรอบแนวคิด 
 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําป) ไดจัดทําภายใตกรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอ
รัฐสภา แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร จุดเนน แผน รายงานผลการปฏิบัติราชการ และการวิเคราะห 
SWOT ท่ีเกี่ยวของกับภารกิจของจังหวัดพะเยา รวมทั้งเชื่อมโยงขอมูลสูระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ 
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : 
eMENSCR) ดังนี้ 
  1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2) ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580     
 3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
 4) แผนการปฏิรูปประเทศ  
 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564  
 6) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565)   
 7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  
 8) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
   9) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  
   10) นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ป 2564 (รวมแผนฟนฟู และ นโยบายยกกําลังสอง) 
   11) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 

   12) แผนการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกําหนด   
ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจาก                
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563    
     13) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
   14) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน) 
   15) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา 
   16) การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพะเยา 
   17) ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 กฎหมายหลักในการปกครองประเทศไดกําหนดหมวดสําคัญๆ ที่เก่ียวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา และการเขารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหนาที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหนาที่เขารับการศึกษาอบรมในการศึกษา
ภาคบังคบั  
  หมวดหนาที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป
ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตอง ดําเนินการใหเด็กเล็ก



 
 

 

ไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ
สติปญญา ใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน เขามามีสวนรวม 
ในการดําเนินการดวย รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้ง
สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน              
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาว 
มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ             
การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ
ดวย การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับ                
การดูแล และพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบ
ตาง ๆ และไดรับการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําในการศึกษาและเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณ
ใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชน       
ในการลดหยอนภาษีดวย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการบริหาร
จัดการกองทุนเปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษาใหเกิดผล
ดังตอไปนี้  
 (1) เริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรบัการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือใหเด็ก
เล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย  
 (2) ดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลด                 
ความเหลื่อมล้ําในการศึกษา และเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป
นับตั้งแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  
   (3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผูมี
จิตวิญญาณแหงความเปนครูมีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ 
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู    
    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันทั้งในระดับชาติ และระดับ
พ้ืนที่ดังกลาว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ดานการศึกษาใหมี
คณะกรรมการที่มีความเปนอิสระคณะหน่ึงที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและ               
รางกฎหมายที่เก่ียวของในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการ  

2) ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561-2580 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํา
แผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดนัรวมกันไปสูเปาหมาย 
 วิสัยทัศน “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  



 
 

 

 เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 6 ดาน และภารกิจจังหวัดพะเยาสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญทั้ง 6 ดาน ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง   
  2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
  3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสรมิสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย  

 4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  
 1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
 4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คณุภาพสิ่งแวดลอม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ   

3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้ง                   
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประกอบดวย 23 ประเด็น 62 แผนยอย (ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจจังหวัดพะเยา 12 ประเด็น 16 
แผนยอย แตไดรบัจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 11 ประเด็น 18 แผนยอย ดังน้ี 
  (1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนยอย ไดแก 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ                          
3.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 
  (6) ประเด็นพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.1 การพัฒนาเมืองนาอยู
อัจฉริยะ 
  (10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองที่ดี 
  (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใน 4 แผนยอย ไดแก 3.2 การพัฒนาเด็ก
ตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
3.5 การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 
  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู                  
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  (17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสงัคม ใน 1 แผนยอย คอื 3.1 การคุมครองทางสังคม
ขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
  (18) ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน                        
เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 



 
 

 

  (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนยอย ไดแก 3.1 การพัฒนาบริการ
ประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 3.5 การสรางและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ  
  (21) ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
  (22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การพัฒนากฎหมาย 
  (23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.4 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมดานองคความรูพ้ืนฐาน 

4) แผนการปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐจัดใหมียุทธศาสตรชาติเพื่อเปน
เปาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กําหนดใหทําการปฏิรูปประเทศ
เพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสูประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมทั้งมีสวนรวม                 
ในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยจะตอง
ดําเนินการปฏิรูปอยางตอเนื่องในชวงหาปขางหนา เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการปฏิรูปแตละดาน    
รวม 13 ดาน ซึ่งเก่ียวของกับภารกิจจังหวัดพะเยา รวม 8 ดาน  
  (1) แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง ในเปาหมายที่1 ใหประชาชนมีความรูความเขาใจ                          
ที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขฯ ประเด็นปฏิรูปที่ 1                   
การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 
  (2) แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน ใน 5 ประเด็นปฏิรูป ไดแก ประเด็น
ปฏิรูปที่ 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 โครงสราง
ภาครฐั กะทัดรัด ปรับตัวไดเรว็ และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ประเด็นปฏิรูปท่ี 4 กําลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและ
มีสมรรถนะสูงพรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ประเด็นปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สราง และ
รักษาคนดีคนเกงไวในภาครัฐ ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คลองตัว โปรงใส และมีกลไกปองกัน              
การทุจริตทุกขั้นตอน 
  (3) แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย ในเปาหมายที่ 1 ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 มีกลไกใหการออก
กฎหมายเปนกฎหมายที่ดีและเทาที่จําเปน รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแลว เพ่ือใหสอดคลอง
กับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  (6) แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในเปาหมายที่ 1 ระบบ
บริหารจัดการมลพิษท่ีแหลงกําเนิดมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีสําหรับ
ประชาชน ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 เสรมิสรางระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหลงกําเนิดใหมีประสิทธิภาพ  

  (8) แผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเปาหมายที่ 2 สื่อ                
เปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝงทัศนคติที่ดี ประเด็น
การปฏิรปูที่ 1 การปฏิรูปการรูเทาทันสื่อของประชาชน 
  (9) แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม ในเปาหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู                
การมีจิตสาธารณะเพิ่มข้ึน ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรูและการสงเสริมกิจกรรม 
ทางสังคม 



 
 

 

  (11) แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ในเปาหมายประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) อยูใน                     
20 อันดับแรกของโลกในป 2579 ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง และประเด็นการปฏิรูปที่ 2 
ดานการปองปราม 
  (12) แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ใน 7 เรื่อง รวม 22 ประเด็น  
   เร่ืองท่ี 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ ประเด็นท่ี 1.1) การมี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทํา แกไข และปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ ประเด็นท่ี                   
1.2) การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา ประเด็นที่ 1.3) 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
   เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนาระบบ               
การดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และ
สติปญญาให สมกับวัย ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ประเด็นท่ี 3.1) การดําเนินการเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่หางไกล หรือ                                   
ในสถานศึกษา ที่ตองมีการยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน 
   เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู
อาจารย ประเด็นท่ี 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือใหไดครูที่มีคุณภาพตรงกับความตองการของประเทศ 
และมีจิตวิญญาณของความเปนครู ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพคร ูประเด็นที่ 4.3) เสนทางวิชาชีพครู เพ่ือใหครู
มีความกาวหนาไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม ประเด็นที่ 4.4) การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ประเด็นที่ 4.5) องคกรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 
   เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
21 ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรยีนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประเด็นท่ี 5.2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ประเด็นที่ 5.3) 
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเขาศึกษาตอ ประเด็นที่ 5.4) การพัฒนาคุณภาพ
ระบบการศึกษา  
   เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา ประเด็นที่ 6.1) สถานศึกษามี                  
ความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาประเด็นท่ี 6.3) การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ 
   เรื่องที่  7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โ ดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผาน
แพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ประเด็นที่ 7.2) ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for 
Education)ประเด็นที่ 7.3) การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาดรูดิจิทัล (digital 
literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูสื่อ (media literacy) เพ่ือการรูวิธี                     
การเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมท่ีสะทอนการรูกติกา 
มารยาท จริยธรรมเก่ียวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต 

5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ.2560-2564 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา               
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 



 
 

 

สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป ซึ่งเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติ                   
อยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว                      
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ  (พ.ศ.
2561-2580) และอีก 4 ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ซึ่งภารกิจจังหวัดพะเยาสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายรวม 9 
ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ยุทธศาสตรที่ 2) การสรางความเปน
ธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตรท่ี 3) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ 4) การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน ยุทธศาสตรที่ 5) การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่นคั่งและยั่งยืน  ยุทธศาสตรที่ 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย ยุทธศาสตรท่ี 7) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส ยุทธศาสตรที่ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตรท่ี 9) การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

6) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565)  ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี 
19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเปนแผนหลักของชาติท่ีเปนกรอบทิศทาง การดําเนินการปองกัน แจงเตือน 
แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธํารงไวซึ่งความมั่นคงแหงชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด   16 นโยบาย 19 แผน                       
ซึ่งภารกิจจังหวัดพะเยามีสวนเก่ียวของ รวม 7 นโยบาย 6 แผน ไดแกนโยบายที่ 1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สอดรับดวย แผนที่ 3) 
แผนการเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข นโยบายที่ 2) สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติสอดรับดวย แผนที่ 6) 
แผนการสรางความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต สอด
รับดวย แผนที่ 7) แผนการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต นโยบายท่ี 5) สราง
เสริมศักยภาพ    การปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และนโยบายที่ 8) เสริมสรางความเขมแข็งและ
ภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน สอดรับดวย แผนท่ี 10) แผนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสราง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับดวย แผนที่ 11) แผนการเสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 
และนโยบายท่ี 10) เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร สอดรับดวย แผนที่ 15) แผนการปองกันและแกไขปญหาความ
มั่นคงทางไซเบอร 

7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบาย
เรงดวน ซึ่งภารกิจภารกิจจังหวัดพะเยามีสวนเก่ียวของ รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเรงดวน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย นโยบายหลักที่ 2 การสรางความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(3.2 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่ด ีทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซื่อสัตย การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิต
สาธารณะและการมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ และการเปนพลเมืองดี)นโยบายหลักท่ี 4 การสรางบทบาทของไทย
ในเวทีโลก (4.2 สรางความเปนปกแผนของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขัน
ของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการทองเท่ียว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย
ความเจริญสูภูมิภาค (6.1 สงเสริมพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 สงเสริมและเรงรัดการ
พัฒนาเมืองอัจฉรยิะนาอยูทั่วประเทศ) นโยบายหลกัท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทย



 
 

 

ทุกชวงวัย (8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย
การพัฒนาประเทศ 8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย 8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สรางหลักประกัน
ทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 
นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเรงดวนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต นโยบายเรงดวนที่ 7 การเตรียมคน
ไทยสูศตวรรษท่ี 21 นโยบายเรงดวนที่ 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเรงดวนที่ 9       
การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต นโยบายเรงดวนที่ 10 การพัฒนาระบบ 
การใหบริการประชาชน 

8) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เปาหมายที่ 4 สราง
หลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับ
ทุกคน ประเทศไทยไดรวมรับรองเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ใน
การประชุมสุดยอดสหประชาชาติสมัยสามัญ (UN General Assembly) ครั้งท่ี 70 ณ กรุงนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบดวย 17 เปาหมาย (Goals) 169 เปาประสงค (Targets) มี
ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และประเทศไทยไดมีการดําเนินการ
กําหนดและจัดทํากรอบแนวทางตามกลไกติดตามเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน เพ่ือใหเกิดกลไกการติดตามผลการ
ดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรม                      โดยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมี
นายกรัฐมนตรี เปนประธาน และคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ 
   เปาหมายที่ 4 เปนเปาหมายดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปนผูรับผิดชอบหลักเพียงกระทรวงเดียว
และมีหนวยงานอ่ืนมีบทบาทเปนหนวยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
ขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาเพ่ือรับผิดชอบ (1) กําหนดนโยบายและอํานวยการขับเคลื่อน
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา (2) กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเปาหมายที่ 4 และ
เปาหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับดานการศึกษา ที่สอดคลองกับบริบทการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศ (3) จัดทํา Roadmap การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในเปาหมายท่ี 4 (4) ใหคําปรึกษาและกําหนด
กรอบการติดตามประเมิน และการรายงานผลการดําเนินงานการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเปาหมาย  
ที่ 4 และเปาหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษาและ (5) ทําหนาที่กํากับ ติดตามการดําเนินการขับเคลื่อนเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาของสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของใหเปนไปตาม Roadmap 
 ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพ
อยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน ประกอบดวย เปาประสงค 10 
ขอ (ขอมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทําตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาในสวนของ
ประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร) 
และจําแนกเปน 2 สวนคือ (1) สวนท่ีเปนตัวชี้วัดระดับโลกที่ทุกประเทศจะตองรายงาน และ (2) สวนที่กําหนดตัวชี้วัด
ทดแทนและตัวชี้วัดเพ่ิมเติม เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนไปไดในการเก็บขอมูลในประเทศและการจัดทําฐานขอมูล
ของประเทศท่ีมีอยูแลว รวมทั้งมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินการในแตละประเด็นดวย  
 
 



 
 

 

      ภารกิจของจังหวัดพะเยามีสวนเกี่ยวของกับเปาหมายการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาส
ในการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เปาประสงค ดังนี้ 
  เปาประสงคที่ 4.1 (SDG 4.1) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสําเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นําไปสูผลลัพธทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในป พ.ศ.2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.1.1) รอยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 (ป.3) ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผานเกณฑที่กําหนด : ตัวชี้วัดทดแทน : คา
เปาหมาย รอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สช. : หนวยรวมสนับสนุน) 
      4.1.4) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : คาเปาหมายไวท่ีรอยละ 100 
ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน) 
     4.1.5) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : คาเปาหมายระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ.: หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก 
/ ศทก. : หนวยสนับสนุน) 
   4.1.6 อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวชี้วัด                                 
เพิ่มเติม :  คาเปาหมายระดับประถมศึกษา รอยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 สวนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สายสามัญ รอยละ 90 สายอาชีวศึกษา รอยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก/ศทก. 
: หนวยสนับสนุน) 
  เปาประสงคที่ 4.2 (SDG 4.2) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒนา               
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในป 2573 เพื่อใหเด็ก
เหลานั้นมีความพรอมสําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.2.1 รอยละของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ที่มีพัฒนาการทางดานสุขภาพ การเรียนรู และพัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย รอยละ 92 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก สสช. 
และ UNICEF  สธ. / สป. : หนวยสนับสนุน) 
   4.2.2 อัตราการเขาเรียนปฐมวัย (อยางนอย 1 ป กอนถึงเกณฑอายุเขาเรียนประถมศึกษา) ตัวชี้วัด
หลัก: คาเปาหมาย รอยละ 90 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., สสช. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวม
สนับสนุน) 
  เปาประสงคท่ี 4.3 (SDG 4.3) : สรางหลักประกันใหชายและหญิงทุกคนเขาถึงการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจายได ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
    4.3.1 อัตราการเขาเรียนของเยาวชนและผูใหญ ทั้งในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวชี้วัดหลัก 
ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยตอไปนี้ 
    4.3.1.1 อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดยอยเทียบ
ตัวชี้วัดทดแทน: คาเปาหมาย สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา: สายสามัญศึกษา 45: 55 
ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน) 
    4.3.1.2 อัตราการเขาเรียนระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดยอยเทียบตัวชี้วัดทดแทน : คาเปาหมาย 
ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูล
หลัก) 
      4.3.1.3 จํานวนผูเรยีนการศกึษานอกระบบระดับ ปวช. ตัวชี้วัดทดแทน: คาเปาหมาย 
ระหวางกําหนด (ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / กศน.: หนวยสนับสนุน) 



 
 

 

       4.3.1.4 จํานวนนักศึกษา/ผูรับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดยอยภายใตตัวชี้วัดหลัก :                   
คาเปาหมายระหวางกําหนด (สศก., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน) 
      เปาประสงคที่ 4.7 (SDG 4.7) : สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะที่จําเปน  
สําหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ย่ังยืน สิทธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุข และไมใชความรุนแรง การเปน
พลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมของวัฒนธรรมตอการพัฒนา               
ที่ยั่งยืน ภายในป 2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
     4.7.1 มีการดําเนินการเกี่ยวกับ (i) การศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลก และ (ii) การจัด 
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกใหความสําคัญทุกระดับใน                 
(a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d) การประเมินผลนักเรียน ตัวชี้วัด
หลัก (สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก) 
  เปาประสงคท่ี 4.A  (SDG 4.A) : สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษาที่ออนไหว
ตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและ 
มีประสิทธิผลสําหรับทุกคน ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.A.1 สัดสวนของโรงเรียนที่มีการเขาถึง (a) ไฟฟา (b) อินเทอรเน็ตที่ใชในการเรียนการสอน                    
(c) เคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน (d) โครงสรางพื้นฐานและวัสดุอุปกรณท่ีไดรับการปรับใหเหมาะสม
กับนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย ตัวชี้วัดหลัก (ศทก.สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวม
สนับสนุน) 
    เปาประสงคที่ 4.C  (SDG 4.C) : เพิ่มจํานวนครูท่ีมีคุณวุฒิ รวมถึงการดําเนินการผานทาง                    
ความรวมมือระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพัฒนานอย
ที่สุด และรัฐกําลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 ตัวชี้วัดที่กําหนด ประกอบดวย 
       4.C.1 สัดสวนของครูในระดับ (a) กอนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนตน และ 
(d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ที่อยางนอยไดรับการอบรมครู (เชน                          
การฝกอบรมการสอน) ทั้งกอนประจําการ (Pre-Service) หรอืระหวางประจําการ (In-Service) ในระดับ/เกณฑมาตรฐานของประเทศ 
ตัวชี้วัดหลัก: คาเปาหมาย 100 (สกศ., สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก) 

9) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนที่วางกรอบ
เปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมี
สมรรถนะในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษาประกอบดวย หลักการจัดการศึกษา                 
เพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education)   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For 
Education) อีกทั้งยึดตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนํายุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบ
ความคดิสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต                   
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 



 
 

 

   วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ
บทบัญญัติของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และ
รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579  ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรซึ่งเก่ียวของ
กับภารกิจของจังหวัดพะเยาทั้ง 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
   ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
     เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 3) คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจาก
ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาส
ในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 3) ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาส
ในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พื้นที่สูงพ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุม
ชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือ                 
การจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ                   
ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหมภัยจากไซเบอร เปนตน 
   ยุทธศาสตรที่  2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   เปาหมาย 1) กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ    
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มี                      
ความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและ
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สงเสรมิการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ
และเปนเลิศเฉพาะดาน 3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและ
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   เปาหมาย 1) ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ                
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/
กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 4) แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อ
การเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไก



 
 

 

การวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทาง การศึกษาได
มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และ                 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 2) สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อ
ตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัด
เวลาและสถานที่ 3) สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค               4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 5) 
พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
ครู อาจารย และบุคลากรทางการศกึษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
   เปาหมาย 1) ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                  
2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 3) ระบบขอมูลรายบุคคล
และสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา                          
การติดตามประเมินและรายงานผล 
   แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ                          
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 3) พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเขาถึงได 
   ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด                 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู                 
การปฏิบัต ิ3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนบัสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 2) สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 3) พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 
   เปาหมาย 1) โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศกึษาที่ตอบสนองความตองการของประชาชน
และพ้ืนที่ 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตางกันของ
ผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพ                     
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของคร ูอาจารย และบุคลากรทางการศกึษา 
 



 
 

 

10) นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ป 2565 ดวยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญ
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพมนุษยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน การพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรูท่ีตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ และพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวของ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.25
๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
  หลักการตามนโยบาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  กระทรวงศึกษาธิการมุงมั่นดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  
(พ.ศ. 25๖๑ - 25๘o) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 1๒ การพัฒนาการเรียนรู และ
แผนยอยที่ 3 ในประเด็น ๑1 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
และนโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ ๒1 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยความม่ันแหงชาติ(พ.ศ.๒5๖2 - ๒๕๖๕) รวมทั้งนโยบายและแผนตาง ๆ ที่เก่ียวของ    
โดยคาดหวังวาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต จะไดรับการพัฒนาการเรียนรูใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ 
และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ดังนั้น ในการเรงรัดการทํางาน
ภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับสังคม และผลักดันใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพจึงกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังน้ี 
  ๑. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปดกวาง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากําลังคน โดยมุง
ปฏิรูปองคการเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศดานเทคโนโลยี 
ดานกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยในการ
บริหารงานและการจัดการศึกษา 
  ๒. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปดกวาง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงให
ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๓. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง ที่เปนเง่ือนไขตาง ๆ เพื่อใหบรรลุผลตามนโยบายการศึกษา 
ยกกําลังสอง (Thailand Education Eco - System : TE2S) การศึกษาท่ีเขาใจ Supply และตอบโจทย Demand 
โดยใหทุกหนวยงานพิจารณาวิเคราะหขอมูลรวมกันอยางรอบดาน ครบถวนรวมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน 
และวิธีการดําเนินการรวมกันแบบบูรณาการการทํางานทุกภาคสวน 
  จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  1) ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและ                   
การสื่อสาร ประกอบดวย ๗ เรื่องยอย ไดแก (๑) Data Center ศูนยขอมูลกลาง (๒) Big Data ขอมูลขนาดใหญ 
(คลังขอมูล การนําขอมูลมารวมกัน) (๓) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) 
(๔) e-book (2) e-office e-mail และ document (๖) ระบบบริหารจัดการหองเรียน School และ Classroom 
Management และ (๗) โครงสรางพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 



 
 

 

  ๒) การจัดการองคความรูและยกระดับทักษะที่จําเปน เนนพัฒนาความรูและสมรรถนะดาน 
Digital Literacy สําหรับผูเรียนที่มีความแตกตางกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษาเชน STEM 
Coding เปนตัน 
  3) การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทํา พัฒนา ๓ ทักษะหลัก ไดแก โลกทัศนอาชีพการ
เสริมทักษะใหม (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหมที่จําเปน (Re-Skills) ใหแกกลุมเปาหมายประกอบดวย (1) ผูอยู
ในระบบการศึกษา (การศึกษาข้ันพื้นฐาน และอาชีวศึกษา) (๒) ผูอยูนอกระบบการศึกษา (๓) วัยแรงาน และ                   
(๔) ผูสูงอายุ เพื่อใหมีทักษะและสมรรถนะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพ                
ที่เกิดขึ้นใหม (Digital Disruption) โดยเนนเพิ่มบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ดานอาชีวศึกษากับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ๔) การตางประเทศ เนนภารกิจที่ตองใชความรวมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวตางขาติ
ใหแกสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษาดานหลัก ๆ ไดแก 
(๑) ดานภาษาตางประเทศ และ (๒) ดานวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 
  ๕) กฎหมายและระเบียบ เนนแผนงาน ๒ เรื่อง ที่บรรจุอยูในแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
ประกอบดวย 
  เรื่องท่ี ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฉบับใหมละกฎหมายลําดับรอง มีประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ไดแก 
  - การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทํา แกไข และปรับปรุง
กฎหมายที่เก่ียวของ 
  - การสรางความรวมมือระหวางรฐั องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา 
  - การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
  - การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติ 
  - การจัดตั้งสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายการศกึษาแหงขาติ 
  เรื่องที่ ๖ การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป                   
๓ ประเด็น ไดแก สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา                     
การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๖) ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแตละหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการจัดฝกอบรมใหแตละกลุมเปาหมายและใชประโยชน
จากสถาบันพัฒนาที่มีอยูแลว เชน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปนหนวยงานกลาง
ในการจัดฝกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะใหแกบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผูบริหารหนวยงานทุกระดับ     
ผูบริหาสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนายกระดับใหเปนสถาบัน
ฝกอบรมระดับนานาขาติ 
  ๗) การประขาสัมพันธ โดยจัดตั้งศนูยประชาสัมพันธของกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการผลิตสื่อและจัดทําเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพรผลงาน กิจกรรม
และการเขารวมงานตาง ๆ ของทุกหนวยงานในภาพรวมของ ศธ. 
  ๘) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและ
การเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  ๙) การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการสงเสรมิโครงการ ๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ 
 



 
 

 

  ๑0) การรับเรื่องราวรองทุกขที่เก่ียวของกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนําเทคโนโลยีมาใช 
ในการบริหารจัดการ เชน การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแกไขปญหาเบื้องตัน (Call Center ดานกฎหมาย)   
การวา งระบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการบริหารจัดการการรับ เรื่ องราวรองทุกข ในภาพรวมของ
กระทรวงศกึษาธิการ 
  11) การปฏิรูปองคการและโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๑๒) กาพัฒนาครู ในสาขาวชิาตาง ๆ เพื่อใหมีมาตรฐานวิชาชพีท่ีสูงข้ึน 
  ๑๓) การศึกษายกกําลังสอง โดย 
        - พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train 
The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 
       - จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต www.deep. go.th โดยปลดล็อกและเปดกวางให
ภาคเอกชนสมารถขามาพัฒนาเน้ือหา เพื่อใหผูเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรูที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) 
       - ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคล       
สูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
  - จัดทํา "คูมือมาตรฐานโรงเรียน" เพื่อกําหนดใหทุกโรงเรียนตองมพีื้นฐานที่จําเปน 
  การสรางความสามารถในการแขงขัน 
  - มุงเนนการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทําดวยคุณภาพ โดยสรางคานิยมอาชีวศึกษา 
และเติมเต็มชองวางระหวางทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสูคุณภาพ
มาตรฐาน เนนรวมมือกับสถานประกอบการชั้นนํา (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความรวมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระหวางภาครัฐและภาคเอกชนสูมาตรฐานนานาชาติ 
  - มุงเนน Re-Skills, Up Skill และ New SkiIl การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมท้ังผลิตกําลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเปนเลิศของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี เพื่อตอบโจทยการพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ 
  - มุ ง เนนพัฒนาศูนยประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (TVET 
Excellence Center) สูมาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุใหม รวมถึงการนํานวัตกรรม Digital เพื่อมุงสู                          
การอาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 
  - มุงเนนพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาใหเปนผูประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรูผูเรียน                   
เพื่อการดาํรงชีวิตใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ ๒1 (Technical Vocational 
Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมท้ังใหความรวมมือในการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผูเรียนผานการฝกประสบการณวิชาชพีในตางประเทศและการแขงขันในเวทีระดับนานาชาติ 
  - มุงเนนการเพิ่มปริมาณผูเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สรางภาพลักษณสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อดึงดูดใหผูท่ีสนใจเขามาเรยีน 
  - สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน 
ดวยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัย 
 
 
 



 
 

 

  การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  - ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  - สงเสริมใหผูเรียนที่ยุติการศึกษาทั้งกอนและหลังสําเร็จการศึกษาภาคบังคับใหไดรับโอกาส     
ทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
  การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  - เสริมสรางการรับรู  ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม                           
ที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  - สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ และ
สรางรายได 
  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  - เฝาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา 
  การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 
  - ปฏิรูปองคการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเปนเอกภาพของหนวยงาน 
  - ปรับปรุ งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตา ง ๆ  ที่ เปนอุปสรรคและขอจํากัด                                 
ในการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศกึษาธิการโดยรวม 
  - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  - พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data) 
  การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ 
  1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเนนเปนกรอบ
แนวทางในกรวางแผนและจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 6๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศกึษาธิการไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว 
  ๒. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสู                   
การปฏิบัติระดับพื้นท่ี โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลําดับโดยมีบทบาทภารกิจ 
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง ศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศกึษาธิการ ทราบตามลําดับ 
  3. กรณีมีปญหาในเชิงพื้นที่หรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูล และ
ดําเนินการแกไขปญหาในระดับพื้นที่กอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมทั้งรายงานตอ
คณะกรรมการติดตามฯ ขางตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตามลําดับ 
  อน่ึง สําหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาท่ี
(Function) งานในเซิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งไดดําเนินการอยูกอนเมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นอกเหนือจากที่กําหนดหากมี                      
ความสอดคลองกับหลักกรนโยบายและจุดเนนขางตัน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ตองเรงรดั กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรมดวยเชนกัน 

 



 
 

 

11) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  
  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค มี 6 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค

ตะวันออก ภาคใต ภาคใตชายแดน โดยที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณใน
แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค ภายใตเปาหมายทิศทางการพัฒนาภาคท้ัง 6 ภาค  

   ภาคเหนือ : ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
   ภาคกลางและพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร : พัฒนากรุงเทพมหานครสูมหานครทันสมัย และภาคกลางเปน

ฐานการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูง 
   ภาคตะวันออก : ฐานเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน  
   ภาคใต : ภาคใตเปนเมืองทองเที่ยวพักผอนตากอากาศระดับโลกเปนศูนยกลางผลิตภัณฑ 

ยางพาราและปาลมน้ํามันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจเชื่อมโยงการคาการลงทุนกับภูมิภาคอื่นของโลก 
     ภาคใตชายแดน : เปนแหลงผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สําคัญของประเทศ และ
เปนเมืองชายแดนเชื่อมโยงการคาและการทองเท่ียวกับพื้นที่ภาคใตและการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร 

12) แผนการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ตามพระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563                  
โดยการดําเนินการตามพระราชกําหนดฯ จะใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินในวงเงินไมเกิน 1 ลานลานบาท                 
เพื่อดําเนินการใน 3 แผนงานหลัก (กลุม) 
   1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคทางการแพทยและสาธารณสุข เพ่ือแกปญหาการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 45,000 ลานบาท 
   2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ เยียวยา และชดเชยใหกับภาคประชาชน 
เกษตรกร และผูประกอบการ ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
วงเงินรวม 555,000 ลานบาท 
   3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจาก                 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินรวม 400,000 ลานบาท ประกอบดวย 
    แผนงานที่ 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถ พลิกฟนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพ และยกระดับการคา การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ 
โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคาและการลงทุน ทองเท่ียวและบริการ 
    แผนงานท่ี 3.2 แผนงานฟนฟูเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน ผานการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ โดยการสงเสริมตลาดสําหรับผลผลิต และผลิตภัณฑของธุรกิจชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับ                 
การทองเที่ยว หรือภาคบริการอ่ืน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปจจัยการผลิตและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเปนสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นและชุมชน รวมท้ังการสรางการเขาถึงชองทางการตลาด 
พรอมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลคาเพิ่มของสินคาและผลิตภัณฑทองถิ่นและชุมชน 
    แผนงานท่ี 3.3 แผนงานหรือโครงการเพ่ือสงเสริมและกระตุนการบริโภคภาคครัวเรือนและ
เอกชน รวมถึงการลงทุนตาง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อใหสภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเขาสูระดับปกติโดยเร็ว 



 
 

 

    แผนงานท่ี 3.4 แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานผานการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพ่ือการพัฒนาประเทศใน
ระยะตอไป 
    ภารกิจของจังหวัดพะเยาจัดอยูในแผนงานหลักที่ 3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรบัผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แผนงานที่ 3.2 แผนงาน
ฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน ผานการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ  

13) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1. วิสัยทัศน 
   ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาในทุกมิติใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
  2. พันธกิจ  
   1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
เทียบเทาระดับสากล 
   2) สรางความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
   3) ผลิต พัฒนา และสรางเสริมศักยภาพกําลังคนใหมีความพรอมรองรับการพัฒนาประเทศ                 
   4) วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 
   5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. เปาประสงครวม  
   1) ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
สงเสริมทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
   2) ประชาชนทุกชวงวัยและกลุมเปาหมายมีโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ                   
อยางทั่วถึงเสมอภาค 
  3) กําลังคนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพตอบสนองตอความตองการของประเทศ 
  4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ สามารถนําไปใชประโยชนหรือ                
ตอยอดเชิงพาณิชย 
  5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 
 
 
 
 
 
  4. ตัวช้ีวัดรวม คาเปาหมาย และแหลงขอมูล  
 

ท่ี ตัวช้ีวัดรวม คาเปาหมาย แหลงขอมูล 

1 รอยละของนักเรียนท่ีผานการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 80 สป. (สช.) สพฐ. 

2 อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดาน อันดับ 45 สกศ. 



 
 

 

ท่ี ตัวช้ีวัดรวม คาเปาหมาย แหลงขอมูล 

การศึกษา (IMD)  
3 จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

ตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร 
คณติศาสตร ทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี กีฬา) 

29,125 คน 
(3,000)  
(21,812)  
(3,593)  
(720) 

 
สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 

4 สัดสวนผูเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประเภทอาชีวศึกษาตอสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4) 

50 : 50 สป. (ศทก.) 
 

5 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  
องคความรู และสิ่งประดิษฐที่สามารถนําไปใชประโยชน 
หรือตอยอดเชิงพาณิชย 

รอยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

6 อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศึกษา 
ตอประชากรกลุมอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศกึษา) 

 
 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 78 

สกศ. 

7 จํานวนระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยง
ฐานขอมูลรายบุคคลที่อางอิงจากเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก ระหวางกระทรวงศึกษาธิการ 
และหนวยงานอ่ืน ดานสาธารณสุข สังคม  
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา  

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

 

 5. แผนปฏิบัติราชการ 
  1) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   1) เปาหมาย ผูเรียนไดรบัการพัฒนาและปลูกจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับความมั่นคงและรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม 
   2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 
 
 
 
 

 

ที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุน 

ในการสรางภูมิคุมกันพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ
ภัยคกุคามรูปแบบใหมในทุกรูปแบบ 

รอยละ 85 สป. (สช. กศน. สบศ.) 
สพฐ. สอศ. 

2 รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด รอยละ 80 สป. (กศน. ศปบ.จชต.) 



 
 

 

ที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
ชายแดนภาคใตท่ีไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมี 
งานทําหรือนําไปประกอบอาชีพในทองถิ่น 

สอศ. 

 

   3) แนวทางการพัฒนา 
    3.1) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลัก

ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    3.2) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม (ยาเสพตดิ การคามนุษย ภัยจากไซเบอร ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 
   3.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา                  
การพัฒนาทักษะการสรางอาชีพ และการใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต   
  4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ 
   4.1) กลุมโครงการ เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
   4.2) กลุมโครงการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม  
   4.3) กลุมโครงการ พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
  2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   1) เปาหมาย 
    1.1) กําลังคนมีทักษะ สมรรถนะสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ 
    1.2) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ สามารถนําไปใชประโยชน
หรือตอยอดเชิงพาณิชย 
   2) ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 
 

ท่ี ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 รอยละของกําลังคนที่ไดรับการพัฒนาตามหลักสูตร 

ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายประเทศ 
รอยละ 90 สป. (สช. กศน.) 

สอศ. สสวท. 
2 สัดสวนผูเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท

อาชีวศึกษาตอสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4) 
50 : 50 สป. (ศทก.) 

 
3 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี        องค

ความรู และสิ่งประดิษฐที่สามารถนําไปใชประโยชน 
หรือตอยอดเชิงพาณิชย 

รอยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1) ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ 
การพัฒนาประเทศ 



 
 

 

  3.2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรูและสิ่งประดิษฐ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
  4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ 
   4.1) กลุมโครงการ ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะและสมรรถนะตรงตาม
ความตองการของตลาดงานและเปาหมายการพัฒนาประเทศ 
   4.2) กลุมโครงการ จัดการศึกษาและฝกอาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   4.3) กลุมโครงการ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหง                
การเรียนรู 
  1) เปาหมาย 
   1.1) ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ และมาตรฐานสากล 
   1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมีทักษะ                     
ที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 
   1.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเปนครู          
มีสมรรถนะสูงสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2) ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 

 

ที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนน 
รอยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน  

รอยละ 50 สทศ. 
 

2 อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษา 
(IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3 จํานวนผูเรยีนไดรับการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพตามความถนัด 
และความสามารถ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป นาฏศิลป 
ดนตรี กีฬา) 

29,125 คน 
(3,000) 
(21,812) 
(3,593) 
(720) 

 
สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 

4 รอยละของสถานศกึษาไดรูสถานภาพและมาตรฐาน 
ในดานการเรียนการสอน และการบริหารของสถานศึกษา  
และไดรับขอแนะนําในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศกึษา 

รอยละ 90 สมศ. 

5 รอยละของนักเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

รอยละ 80 สป. (สช.) 
สพฐ. 

6 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 90 สป. (กศน. สช. 
สคบศ. 
สํานักงาน 
ก.ค.ศ.) 
สพฐ. สอศ. 



 
 

 

ที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
คส. สกสค. 
สสวท. 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  3.2) พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีความรู และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา

ศักยภาพตามพหุปญญา 
  3.3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4) แผนงาน/โครงการสําคัญ 
  4.1) กลุมโครงการ พัฒนามาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การใช รูปแบบ

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การวัดและประเมินผล 
  4.2) กลุมโครงการ พัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
  4.3) กลุมโครงการ พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและทักษะ                     

ที่จําเปนในศตวรรษท่ี 21 
  4.4) กลุมโครงการ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษและเปนเลศิเฉพาะดาน 
  4.5) กลุมโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทาง

การศกึษา 
 1) เปาหมาย ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง 

เสมอภาค และเหมาะสมกับชวงวัย  
 2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 

ที่ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศึกษา 

ตอประชากรกลุมอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 78 

สกศ. 

2 จํานวนนักเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาสไดรับโอกาส 
ในการเขาถึงบริการการศกึษาและการพัฒนาสมรรถภาพ 
หรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความตองการจําเปน 

3,630,059 คน 
(3,196,638) 
(412,239) 
(10,058) 
(11,124) 

 
สพฐ. 
สป. (สช.) 
สป. (กศน.) 
สอศ. 

3 จํานวนประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรยีนรู 
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning) 

21,456,400 คน 
(10,000,000) 
(1,456,400) 
(10,000,000) 

 
สป. (กศน.) 
สอศ. 
สสวท. 

  3) แนวทางการพัฒนา 



 
 

 

   3.1) เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูอยางเทาเทียมและเสมอภาค 
   3.2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
   3.3) พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ และการเทียบโอนความรู 
   3.4) พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
  4) แผนงาน/โครงการสําคัญ 
   4.1) กลุมโครงการ สงเสริมและสรางโอกาสใหผูเรียนทุกกลุมและทุกชวงวัยในการเขาถึง
บริการการศึกษาที่มีคณุภาพ เหมาะสมกับความตองการที่หลากหลาย 
   4.2) กลุมโครงการ พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ การเทียบโอนความรู 
   4.3) กลุมโครงการ พัฒนาแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
 5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  1) เปาหมาย ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย 
สนับสนุนการจัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียนและการพัฒนาประเทศ                    
  2) ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 
 

ที่ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 จํานวนกฎหมายที่เก่ียวของกับการศกึษา 

ไดรบัการจัดทํา ปรับปรุง แกไข 
6 ฉบับ สป. (สน. สช. ก.ค.ศ.) 

สพฐ. สอศ. คส. 
2 จํานวนระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยง

ฐานขอมูลรายบุคคลที่อางอิงจากเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก ระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานอื่น ดานสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ 
แรงงาน และการศึกษา  

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

 3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

  3.2) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา  

 4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ 

  4.1) กลุมโครงการ สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมจัดการศึกษาและสรางเครือขาย                
ความเปนภาคีหุนสวนกับองคกรท้ังภายในและตางประเทศ 

  4.2) กลุมโครงการ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

  4.3) กลุมโครงการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ
กับการศึกษา 

  4.4) กลุมโครงการ พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา 
  4.5) กลุมโครงการ พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  4.6) กลุมโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
  4.7) กลุมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศกึษา 

14) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน) 
 วิสัยทัศน  



 
 

 

 กลุมจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการศึกษาสรางคนดี  มี อัตลักษณลานนาและทักษะ                        
แหงอนาคตดวยกระบวนการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อผลิตกําลังคนสมรรถนะสูง 
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาผูเรียนทุกคนทุกชวงวัย ทุกระดับการศึกษาใหเปนคนดี มีอัตลักษณลานนา สติรูคิด                    
จิตสาธารณะ ทัศนคติทางบวก มีความภาคภูมิใจในทองถิ่นและประเทศชาติ สามารถอยูรวมกันในสังคม                    
บนความแตกตางทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข รักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 2. พัฒนาผูเรียน และผลิตผูสําเร็จการศึกษาในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย นาน พะเยา 
แพร ใหเปนผูที่มีทักษะแหงอนาคตทั้งการรูคิด มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความรูสากล และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค มีสมรรถนะสูงตรงตามความตองการกําลังคนในยุคไทยแลนด 4.0 ของกลุมจังหวัดและประเทศ 
 3. จัดการศึกษาใหทุกคน ทุกชวงวัย สามารถไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงทั้งผู เรียนปกติ และ                   
ผูท่ีตองการจัดการศึกษาเปนพิเศษดวยหลักสูตรท่ีเหมาะสมทันสมัย ยืดหยุน หลากหลาย สูสังคมแหงการเรียนรู 
และกระจายคุณภาพสถานศึกษาอยางทัดเทียมทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศกึษา 
 4. พัฒนาการเรียนรูที่สรางความตระหนักและจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหมี
สมรรถนะในการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล สอดคลองไทยแลนด 4.0 สงเสริมสนับสนุนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยาง
ยั่งยืนตามแนวทางศาสตรพระราชา 
 5. พัฒนาการศึกษาดวยระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพสูงดวยการบริหารจัดการสมัยใหม 
ทรัพยากรทุกดาน อยางมีธรรมาภิบาล ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและจัดการเรียนรูใหเปน
องคกรแหงการเรียนรูสามารถพัฒนามาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
 1. เพ่ือสรางคนดี มีอัตลักษณลานนา มีความภาคภูมิใจในทองถิ่น รักและยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
 2 เพื่อจัดการศึกษาใหทุกคน ทุกชวงวัย อยางเสมอภาคทั่วถึง ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให
เปนผูที่มีทักษะแหงอนาคต ดวยการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21และหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุน หลากหลาย 
 3. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีทักษะแหงอนาคต มีสมรรถนะสูงใน การประกอบสัมมาชีพในยุคดิจิทัล 
สอดคลองไทยแลนด 4.0 และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนวทางศาสตรพระราชา 
 4. เพื่อพัฒนาการศึกษาดวยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยางมีธรรมาภิบาล  
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. จัดการศึกษาสรางคนดีมีอัตลักษณลานนาสูสังคม 
  กลยุทธที่ 1.1 จัดการศกึษาเพื่อความมั่นคงของชาติ 
  กลยุทธที่ 1.2 เสริมสรางคนดีศรลีานนา 
  กลยุทธที่ 1.3 ยกระดับจิตใจใฝคณุธรรม 
  กลยุทธที่ 1.4 พัฒนาจิตอาสาพัฒนาสังคม 
  กลยุทธที่ 1.5 สงเสริมการคิดอยางเปนระบบ 
  กลยุทธที่ 1.6 สรางเสริมสังคมโลก 
 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. ผลิตกําลังคนที่มีทักษะแหงอนาคต มีสมรรถนะสูง เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันในยุคไทยแลนด 4.0 
  กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาทักษะรูคิด 
  กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาทักษะแหงอนาคต 
  กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมใหมีความรูในยุคดิจิทัล 



 
 

 

  กลยุทธที่ 2.4 เสริมสรางคณุลักษณะที่พึงประสงคแหงอนาคต 
 ประเด็น ยุทธศาสตร ท่ี  3 . จัดการเรียนรูอยางมีพลวัตในศตวรรษที่  21 ท้ังดานผู เรียน                    
ดานจัดการเรียนรูดวยหลักสูตรท่ียืดหยุนหลากหลาย และดานปจจัยสูสังคมแหงการเรียนรูสอดคลองกับ                     
อัตลักษณลานนา 
  กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับบริบทพ้ืนที่ 
  กลยุทธที ่3.2 ยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
  กลยุทธที่ 3.3 พัฒนาประสิทธิภาพแหลงเรียนรู ตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู เทคโนโลยี  
  กลยุทธที่ 3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. จัดการศึกษาใหทุกคนอยางทั่วถึง และกระจายคุณภาพสถานศึกษา                
อยางทัดเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา 
  กลยุทธที่ 4.1 กระจายโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษา 
  กลยุทธที่ 4.2 เพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษาเขตพ้ืนที่พิเศษ ชายแดน และกลุมชาติพันธุ 
  กลยุทธที่ 4.3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
  กลยุทธที่ 4.4  จัดการศึกษาที่เหมาะสมกับผูที่มีความตองการพิเศษ 
  กลยุทธที่ 4.5 ยกระดับประสทิธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 5. พัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัล และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี                      
อยางยั่งยืนตามแนวทางศาสตรพระราชา 
  กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาการศึกษาสรางคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  กลยุทธที่ 5.2 เสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการเรยีนเพื่อประกอบอาชีพ 
  กลยุทธที่ 5.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษารองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจกลุมภาคเหนือตอนบน 2 
  กลยุทธที่ 5.4 พัฒนาทกัษะอาชีพอุตสาหกรรมใหม 
  กลยุทธที่ 5.5 สงเสริมการประยุกตใชศาสตรพระราชาในการดํารงชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง 
  กลยุทธที่ 6.1 ยกระดับสมรรถนะผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธที ่6.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 
  กลยุทธที่ 6.3 ยกระดับการบริหารจัดการสูองคกรแหงการเรียนรู 
  กลยุทธที่ 6.4 พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
  กลยุทธที่ 6.5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษา  

15) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพะเยา 

 วิสัยทัศนจังหวัดพะเยา 
 “แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งภายใตการเปนประชาคมอาเซียน” 
 จังหวัดพะเยาจะเปนแหลงการผลิตโดยหลักการเกษตรที่เหมาะสม มีมาตรฐานความปลอดภัย และ
ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการสงออกที่กอใหเกิดรายไดท่ีสูงขึ้น ภายใตการเชื่อมโยงศักยภาพดานการคา การลงทุน 
การทองเที่ยวโดยชุมชนในเชิงพาณิชย ความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรม และสังคมที่เขมแข็ง ภายใตการเปนประชาคมอาเซียน 
 พันธกิจของจังหวัดพะเยา 
 1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่เปาหมายเดิมและขยายในพ้ืนท่ีเปาหมายใหม เพ่ือการ
สงออก 
 2. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน และขยายมูลคา
การคาชายแดน      



 
 

 

 3. สงเสริมและพัฒนาการเปนเมืองทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ
 สรางสรรค     
 4. สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเขมแข็งและ
อยูรวมกันอยางมีความสุข ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ิมทักษะและสมรรถนะของการอยูรวมกันในสังคม 
พหุวัฒนธรรม              
 5. สงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม     
 6. สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
เปาประสงครวม 
  จังหวัดมีพื้นท่ีเกษตรปลอดภัย มีชองทางการตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว 
ประชาชนมีรายได มีความเปนอยูที่ดี มีมูลคา การคา การลงทุน การทองเที่ยว การคาชายแดน มีความมั่นคง
ปลอดภัย ชุมชนเขมแข็งมากขึ้น มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ภายใตการอยูรวมกันเปนประชาคมอาเซียนตัวชี้วัด
และคาเปาหมายการพัฒนา (KPI/Targets) 
 1. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาผลผลิตการเกษตรที่สําคัญของจังหวัด (คาเปาหมาย: รอยละ 5) 
 2. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว  (คาเปาหมาย : รอยละ 2) 
 3. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ที่ไดรับการพัฒนาเมือง (คาเปาหมาย : รอยละ 5) 
 4. รอยละของประชาชนที่มีไฟฟาและประปาใชอยางเพียงพอ (คาเปาหมาย : รอยละ 80) 
 5. รอยละของประชาชนที่มีระบบสารสนเทศใช (คาเปาหมาย : รอยละ 80) 
 6. จังหวัดพะเยาสามารถกักเก็บน้ําได (คาเปาหมาย: 400 ลานลูกบาศกเมตร) 
 7. ระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนท่ีผานเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)  (คาเปาหมาย : รอยละ 5) 
 8. อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนพะเยาเพิ่มขึ้น (คาเปาหมาย: 75 ป) 
 9. จํานวนพ้ืนที่ปาไมไดรับการฟนฟูและพัฒนา (ปลูกปา/สรางฝาย/ปลูกแฝก)  
 (คาเปาหมาย : 5,000 ไร) 
 10. จํานวนเครือขายความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น  
 (คาเปาหมาย : 50 เครอืขาย) 
 11. จํานวนวันที่ฝุนละอองมีคาเกินมาตรฐานและมีคาลดลง (คาเปาหมาย: รอยละ 20) 
 12. จํานวนจุด HOT SPOT ลดลง (คาเปาหมาย: รอยละ 20)  
 13. จํานวนพ้ืนที่ท่ีไดรับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (คาเปาหมาย: 50 แหง) 
  14. จํานวนพ้ืนที่ท่ีไดรับการจัดทําฐานขอมูลและเปนแหลงเรียนรู (คาเปาหมาย 100 แหง) 
 15. รอยละของหมูบาน/ชุมชนสีขาว (คาเปาหมาย : รอยละ 80 ) 
 16. รอยละของครัวเรอืนในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (คาเปาหมาย : 
รอยละ 80) 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดพะเยา (ประเด็นยุทธศาสตร) 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 สงเสริม และพัฒนาการทองเท่ียว เชิงอนุรักษ เรียนรูวิถีชุมชนในแนวทาง
เศรษฐกิจสรางสรรค 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเมอืง โครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 สรางคณุคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 



 
 

 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 

 ประเด็นการพัฒนาที่  1 สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน  
 เปาประสงค :  
 1. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
 2. จังหวัดมีพ้ืนที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น และชองทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการขยายตัว
เพิ่มข้ึน 
 3. จังหวัดมีมูลคา การคา การลงทุน และการคาชายแดน เพ่ิมขึ้น  
 ตัวช้ีวัด : 
 1. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาผลผลิตการเกษตรที่สําคัญของจังหวัด (คาเปาหมาย:รอยละ 5) 
  กลยุทธ : 
 1. พัฒนาการเกษตรสูระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย 
 2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชดําริ 
 3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สถาบันเกษตร และผูประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน 
 4. การพัฒนาการคา การลงทุน 
  แนวทาง : 
 1. สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรียวิสาหกิจ/SMEs ใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบบูรณาการ(ขาวหอมมะลิ/ ลําไย/ลิ้นจ่ี/สัตวน้ําจืด/โคเนื้อ/ผึ้ง/พืชผัก / พืชทางเลือก (ไผ)) 
 2. สงเสริมพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดพะเยา (หมูบานตนแบบ,
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
 3. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ ประยุกตตามแนวทางพระราชดําริ (ปดทองหลังพระ) จังหวัด
พะเยา 
 4. สงเสริมการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
 5. สงเสริมและพัฒนาการแปรรูปใหมีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรีย 
 6. เสริมสรางศกัยภาพการรวมกลุมเกษตรกร/สถานบันเกษตรกร/ผูประกอบการ        
 7. การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
 8. การพัฒนาโครงขายสนับสนุนการพัฒนา 
 9. สงเสริมการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรีย/OTOP/SMEs แบบบูรณาการ 
 10. สงเสริมความสัมพันธและขยายตลาดการคา การลงทุนในกลุมประเทศ GMS อาเซียน และ
ประเทศคูคา 
 11. สงเสริมการตลาดออนไลน 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 สงเสริม และพัฒนาการทองเที่ยว เชิงอนุรักษ เ รียนรูวิ ถีชุมชน              
ในแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค   
  เปาประสงค:  
 1. จังหวัดมีรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 



 
 

 

 2. แหลงทองเท่ียว สินคา และบริการทางการทองเท่ียว มีคณุภาพ และมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
  ตัวช้ีวัด : 
 1. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว (คาเปาหมาย : รอยละ 2) 
  กลยุทธ : 
 1. การพัฒนาแหลงทองเท่ียว สินคา และบริการ 
 2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 3. การพัฒนามาตรฐานและบุคลากร 
 4. การบริหารจัดการ  
 5. การประชาสัมพันธและการตลาด 
  แนวทาง : 
 1. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว 
    2. เพิ่มมูลคา สินคาและบริการทางการทองเท่ียว 
    3. เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติ 
    4. พัฒนาแหลงเรยีนรูวิถีชีวิตชุมชนเพื่อการทองเที่ยว 
    5. สงเสริมการทองเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรมและชาติพันธุ 
 6. พัฒนาศูนยบริการนักทองเท่ียวจังหวัดพะเยา 
    7. ติดต้ังปายดิจิตอลประชาสัมพันธขอมูลการทองเท่ียว 
    8. ปายบอกทางและปายสื่อความหมายในแหลงทองเท่ียว 
    9. Free Wifi เมืองทองเท่ียวชายแดน 
    10. สงเสรมิมาตรฐานการทองเที่ยวไทย 
    11. ฝกอบรมอาสาสมัครนําเที่ยวและบุคลากรดานความปลอดภัยนักทองเที่ยว 
 12. สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport 
Tourism) 
 13. สงเสริมความรวมมือดานการทองเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบาน  
  14. พัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว 
  15. จัดทําสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดพะเยา 
 16. FAM Trip สงเสริมเสนทางการทองเที่ยวใหม 
    17. สงเสรมิการจําหนายสินคาและบริการทางการทองเที่ยว 
    18. สงเสรมิการตลาดสินคาและบรกิารทางการทองเที่ยว (Road Show) 
     19. ประชาสัมพันธขอมูลการทองเท่ียวในสื่อออนไลน 
     20. ประชาสัมพันธภาพลักษณจังหวัดพะเยา Image Branding 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาเมือง โครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส 
 เปาประสงค:  
 1. จังหวัดมีเสนทางคมนาคม และการใหบริการที่เชื่อมตอระบบโลจิสติกส รองรับการเชื่อมโยง               
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North – South Economic Corridor) ตะวันออก – ตะวันตก (E-W) 
 2. ประชาชนมีนํ้าใชในการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ 
 3. ประชาชนมีไฟฟา ประปา ใชอยางทั่วถึง 



 
 

 

 4. จังหวัดมีโครงสรางพ้ืนฐานที่ดี และรองรับอารยสถาปตยผูใชงานทุกกลุมเพศวัย สอดคลองกับ                 
การขยายตัวของเมืองในอนาคต  
  ตัวช้ีวัด : 
  1. รอยละที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ที่ไดรับการพัฒนาเมือง (คาเปาหมาย : รอยละ 5) 
  2. รอยละของประชาชนที่มีไฟฟาและประปาใชอยางเพียงพอ (คาเปาหมาย : รอยละ 80) 
  3. รอยละของประชาชนที่มีระบบสารสนเทศใช (คาเปาหมาย : รอยละ 80) 
  4. จังหวัดพะเยาสามารถกักเก็บน้ําได (คาเปาหมาย : 400 ลานลูกบาศกเมตร)  
 กลยุทธ : 
 1. พัฒนาเมือง  
 2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค        
 3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
 4. บริหารจัดการเมืองใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 
(CLIMATE CHANGE) 
 5.ปองกัน ฟนฟูโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย 
 6. ศึกษา อนุรักษ ฟนฟู บริเวณพ้ืนที่เมืองเกา 
  แนวทาง: 
 1. ศึกษาสํารวจออกแบบพรอมวางผังแมบทใหสอดคลองกับผังเมือง เมืองเกา และเมืองชายแดน                 
เพื่อพัฒนาเมืองและเมืองชายแดน ใหมีความนาอยู ปลอดภัยและสงเสริมเศรษฐกิจ ดวยโครงสรางพ้ืนฐานและ
สิ่งกอสรางประกอบ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
 2. ศึกษา สํารวจ ออกแบบเพ่ือปองกัน ฟนฟู เพ่ือลดกระทบจากสาธารณภัย 
 3. พัฒนาเมืองและเมืองชายแดน 
 4. พัฒนาและปรบัปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน / โลจิสติกส / ระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ 
 5. การบริหารจัดการที่ดิน ใหสอดคลองกับผังเมือง 
 6. พัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา พื้นที่ลุมน้ํา 
 7. ฟนฟูและปองกันโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือบรรเทาปญหาสาธารณภัย 
 8. ฟนฟูเมืองเกา 
 9. พัฒนาโครงการสรางพื้นฐานเพ่ือรองรับอารยสถาปตยและผูใชงานทุกกลุมวัยสอดคลองกับผังเมือง 
 10. สงเสริมแนวทางในการเชื่อมโยงโครงการพัฒนาเมืองตาง ๆ ตามผังแมบทตามผังเมืองรวม                    
ในจังหวัดพะเยา พื้นที่เมืองเกา โดยบริหารจัดการสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเปน
ระบบและกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนสูงสุดในระยะยาวตอไป 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 เปาประสงค:  
 1. ประชาชนคนพะเยา มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเขมแข็ง ภายใตประชาคมอาเซียน 
 ตัวช้ีวัด :      
พัฒนาบุคลากรบริการทางดานสุขภาพเพ่ือดูแลผูสูงอายุโดยใชภูมิปญญาทางการแพทยแผนไทย (คาเปาหมาย:                 
รอยละ 50) ระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่ผานเกณฑความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) (คาเปาหมาย: รอยละ 5) 



 
 

 

ผูเรียนไดรับการพัฒนาคณุภาพดานการศึกษา สามารถวิเคราะห แกปญหา ปรับตัว และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  (คาเปาหมาย :       ) อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนพะเยาเพ่ิมขึ้น (คาเปาหมาย : 75 ป) 
 กลยุทธ : 
 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุมวัย 
 2. สงเสริมคุณคาทางประวัติศาสตรภายใตอัตลักษณคนพะเยา 
 3. สรางสังคมเอ้ืออาทรอยางย่ังยืน 
 4. ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
 แนวทาง : 
  1. สรางอาชีพเพื่อเพ่ิมรายไดและการคุมครองทางสวัสดิการ 
  2. สรางและพัฒนาบุคลากรบริการทางดานสุขภาพ รองรับบริการทางการแพทย (ผูดูแล ผสย.        
ตามบาน) 
  3. สงเสริมการจัดการระบบสุขภาวะท่ีดีของประชาชนทุกกลุมวัย สรางสังคม สุขภาพที่ดี วิถีพะเยา 
  4. พัฒนาหลกัสูตรวิชาชีพในสถานศกึษา  
  5. สงเสริมประชาชนรวมสืบสานรักษา ตอยอด ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมพะเยา 
  6. ศูนยสงเสริมคุณคาและพัฒนา คุณชีวิตประชาชนคนพะเยา 
   7. สงเสริมการศึกษาเรียนรูวิทยาศาสตรและศิลปะศาสตร ผานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก                     
แหงประเทศไทย 
  8. สงเสริมการเขาถึง ความรูทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
 ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 เปาประสงค:  
 จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ สิ่งแวดลอมปราศจากมลพิษและลดการเกิดภาวะ
โลกรอน 
 ตัวช้ีวัด : 
 1. จํานวนพื้นที่ปาไมไดรับการฟนฟูและพัฒนา (ปลูกปา/สรางฝาย/ปลูกแฝก) (คาเปาหมาย: 5,000 
ไร) 
 2. จํานวนเครือขายความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน (คาเปาหมาย: 50 
เครือขาย) 
 3. จํานวนวันที่ฝุนละอองมีคาเกินมาตรฐานและมีคาลดลง (คาเปาหมาย : รอยละ 20) 
 4. จํานวนจุด HOT SPOT ลดลง (คาเปาหมาย: รอยละ 20)  
 5. จํานวนพ้ืนที่ท่ีไดรับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ (คาเปาหมาย: 50 แหง) 
  6. จํานวนพ้ืนที่ที่ไดรับการจัดทําฐานขอมูลและเปนแหลงเรียนรู (คาเปาหมาย 100 แหง) 
 
 กลยุทธ : 
 1. สงเสริมการอนุรักษฟนฟู และเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวสรางความสมบูรณในทุกพ้ืนท่ี 
 2. สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรดินและน้ํา 
 3. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 
 4. สงเสริมใหคนอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน  



 
 

 

 5. สงเสริมสนับสนุนการอนุรกัษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน 
 แนวทาง : 
 1. สงเสริมการอนุรักษฟนฟู และเพ่ิมพื้นที่สีเขียวสรางความสมบูรณในทุกพ้ืนท่ี (การฟนฟูสภาพปา               
ที่เสื่อมสภาพ/การปองกันพ้ืนท่ีปาไมใหถูกบุกรุก/การจัดทําแนวเขตพ้ืนท่ีปาใหชัดเจน/สงเสริมการปลูกไมยืนตน                   
ในทุกพื้นที่) 
 2.สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรดินและน้ํา (การสรางฝายตนน้ําลําธาร / ปลูกแฝกเพ่ือลด                  
การพังทลายของหนาดิน/น้ําบาดาลแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา/เฝาระวังและพัฒนาแหลงน้ําสําคัญ/สงเสริม                   
การอนุรักษฟนฟู แหลงน้ํา และทรัพยากรสัตว น้ําโดยการมีสวนรวมของชุมชน) 
 3. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม                      
(การบริหารจัดการปญหาหมอกควันและไฟปา/สงเสริมการจัดการคุณภาพน้ํา/สงเสริมการบริหารจัดการขยะ/
สงเสริมการจัดระเบียบของชุมชน ที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ปา/สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการปา) 
 4. สงเสริมใหคนอยูรวมกับปาอยางย่ังยืน (การสงเสริมปลูกไมยืนตนแบบผสมผสานสรางรายไดอยาง
ยั่งยืนเพื่อลดการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม/สงเสริมชุมชนใหเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต) 
 5. สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน (ลดคาใชจายดานพลังงาน
เสริมสรางคุณภาพชีวิตแกประชาชน/ลดปญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรโดยเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน/สงเสริมการใชพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Energy)/สงเสริมและสนับสนุนใหเกิด                      
การมีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานทดแทน ของชุมชนที่มีความตอเนื่องอยางย่ังยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม/
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานของชุมชนท่ีมีความตอเนื่องอยางยั่งยืน และ                 
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 สงเสริมความม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 
 เปาประสงค:  
 1. ประชาชนอยูในสังคมอยางสงบสุข มีความม่ันคง ปลอดภัย ชุมชนเขมแข็ง 
  ตัวช้ีวัด : 
 1. รอยละของหมูบาน/ชุมชนสีขาว  (คาเปาหมาย : รอยละ 80 ) 
 2. รอยละของครัวเรือนในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (คาเปาหมาย : 
รอยละ 80) 
  กลยุทธ : 
 1. สงเสริมการมีสวนรวมในการพิทักษรักษสถาบันหลักของชาติ 
 2. ปองกัน ปราบปราม และบําบัดยาเสพติดภายใตกลไกประชารัฐ 
 3. ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาอาชญากรรม เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 4. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพดานความมั่นคงภายใน และตามแนวชายแดนของจังหวัด ภายใต
กลไกประชารัฐ 
 5. พัฒนากลไกอํานวยความเปนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
 แนวทาง : 
 1. การมีสวนรวม 
   - สงเสริมการมีสวนรวมและสรางจิตสํานึกรักและหวงแหน ในการพิทักษรักษสถาบันหลักของ
ชาติ 



 
 

 

   - สงเสรมิการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการแกไขปญหายาเสพติด 
   - สงเสรมิการมีสวนรวมของภาครัฐและประชาชนในการปองกันปญหาอาชญากรรม 
   - สงเสรมิและพัฒนากลไกอํานวยความเปนธรรม 
   - สงเสรมิความสัมพันธที่ดีตามแนวชายแดนระหวางไทยและประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   - สงเสรมิการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2. ปองกันและแกไข 
   - พัฒนาศักยภาพกลไกในการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด 
   - พัฒนาศักยภาพการปองกัน และปราบปรามปญหาอาชญากรรม 
   - พัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการความมั่นคงภายใน  
   - พัฒนาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดนใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคง 
   - การปราบปรามผูกระทําความผิด เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน 
   - พัฒนากระบวนการบริหารจัดการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3. สรางความมั่นคง 
  - แกไข ติดตาม ผูกระทําความผิด และเสริมสรางจิตสํานึกที่ดี คืนคนดีสูสังคม 
  - ติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาความมั่นคงภายใน และตามแนวชายแดน 
  - เสริมสรางประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงภายใน และความมั่นคงตามแนวชายแดน 
  - เพ่ิมศักยภาพดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหความชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) การพฒันาการศึกษาของจังหวัดพะเยา 
  จังหวัดพะเยาไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก โดยมีผลการวิเคราะหดังน้ี 
ประเด็นการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 



 
 

 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดใหมี
การจัดทาํแผนปฏิรูปการศึกษา 
- มีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเปนกฎหมายแมบทในการ
บริหารและจัดการศึกษา  
- รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือลดคาใชจายของ
ผูปกครองสงผลใหอัตราการออกกลางคนัของนักเรียนลดลงและ
อัตราการเรยีนตอสูงข้ึน 
- มีมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนา
บุคลากร เพ่ือสนับสนุนองคความรูในการพัฒนาจังหวัด  
- มีกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ และกรอบความรวมมือของ
ประเทศในกลุม GMS AC BIMSTEC ACMECS และ CLMVT สงผล
ใหจังหวัดตองผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือรองรับการคา การลงทุน 
การตลาด และฐานผลิตรวม สามารถสนับสนนุใหเกิดการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัด 
- จังหวัดพะเยามีแหลงเรียนรูทางธรรมชาติที่สําคัญ เนื่องจากมี
กวานพะเยาซึ่งเปนแหลงน้ําจืดขนาดใหญมพีื้นที่เปนอันดับหนึ่ง ของ
ภาคเหนือตอนบนและเปนอันดับสามของประเทศ 
- จังหวัดพะเยาเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรศิลปวัฒนธรรม
ลานนา เนื่องจากเปนเมืองประวัติศาสตรที่มีวิวัฒนาการอยาง
ยาวนานและตอเนื่อง และมีความโดดเดนของกลุมชาติพันธุเปน
ตนทุนในการสงเสริม อนรุักษวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมการ
ทองเท่ียวของจังหวัด 
- รัฐมีนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลสงเสรมิการเชื่อมโยง
เครือขาย และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ การบริการ และการเรียนรู สูสังคมแหงปญญา 
- รัฐมีนโยบายขับเคลื่อนการบริหารราชการดวยกลไกประชารัฐ เปน
การเปดโอกาสใหทกุภาคสวนของสังคมมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

- นโยบายการศกึษาระดับกระทรวงมีการ
เปลี่ยนแปลงบอย ทําใหการปฏิบัติงานขาด
ความตอเนื่อง 
- รายไดประชากรตอหัวตอป 78,974 บาท 
อยูในลําดับท่ี 13 ของภาคเหนือ และอันดับ
ที่ 60 ของประเทศ ซึ่งเปนตัวบงชี้วารายได
ของประชากรยังต่ํา 
 - ความเหลื่อมล้ําและชองวางระหวางรายได
ของกลุมประชาชนมีผลตอโอกาสการเขาถึง
การบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพแตกตาง
กัน 
- โครงสรางประชากรเปลี่ยนไปอัตราการเกิด
ลดลงตัวปอนการศึกษานอยลง สงผลใหตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ใหเหมาะสม 
- จังหวัดพะเยามีแนวโนมเขาสูสังคมผูสูงอายุ  
- รัฐบาลสงเสริมพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการคา
ชายแดนยังไมมากเทาที่ควร 
- การยุบเลิกหนวยงานทางการศึกษาระดบั
อําเภอ สงผลใหขาดการประสานและบูรณา
การการทํางานรวมกันกับหนวยงานอ่ืนใน
ระดับอําเภอ 
- งบประมาณไมเพียงพอตอการจัดการศึกษา
ทุกระดับ 
- กระบวนการการปรับปรงุ แกไขกฎหมาย
ระดับชาติ บางสวนลาชา ไมครบถวนไม
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว เปนขอจํากัดในการสงเสริมการ
มีสวนรวมการจัดการศึกษาเอกชนกับภาค
สวนตางๆ ดวยกลไกประชารัฐ 
- กระแสวัฒนธรรมขามชาติ ทําใหเกิดการ
เลียนแบบที่ไมเหมาะสม ไมสอดคลองวิถี
วัฒนธรรมลานนา 
 

ประเด็นการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

- มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนยังอยูในเกณฑต่ํา 



 
 

 

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัด 
- จังหวัดพะเยาเปนเมืองสงบมีปญหาสังคมนอย 
(สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา" หรอื สทพ. (LDI) จัด
ใหเมืองพะเยาเปนเมืองนาอยูอันดับ 6 ของประเทศ) 
- สถานศึกษาสามารถใหบริการทางการศึกษาได
อยางทั่วถึง รองรับทุกกลุมประชากร  เนื่องจากมี
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ตามความสนใจ
ของผูเรียน กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัด 
- มีระบบประกันคุณภาพการศกึษาตามกฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

เนื่องจากเทคนิควิธีการสอนและการจัดกระบวนการ
เรียนไมสงเสริมใหเด็กรูจักคิดวิเคราะห 
- ครยัูงไมเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนยังสอนเนนการ
ทองจํามากวาการสอนใหนักเรยีนคิด วิเคราะห 
- ครมูีภาระงานอื่นนอกเหนือจากการสอนเปนจํานวน
มากสงผลใหสอนไดไมเต็มท่ี 
- ผูบริหารและครูขาดทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
- ผูบริหารบางสวนมีทักษะทางวิชาการนอย 
- ผูปกครองนิยมใหบุตรหลานเรียนตอในสายสามัญ
มากกวาในสายอาชีพ 
- การจัดการศึกษาปฐมวัยยังขาดความเขมแข็ง 
เนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการไมมีหนวยงานที่ทํา
หนาที่ดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนการเฉพาะ 
- เด็กดอยโอกาส/เด็กพิการ/เด็กกลุมที่มีความตองการ
พิเศษ ยังไมไดรบัโอกาสการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และการดูแลอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เน่ืองจากขาด
รูปแบบวิธีการเรยีนการสอนที่หลากหลายสอดคลองกับ
ความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคล 
- การผลิตกําลังคนไมตอบสนองความตองการของตลาด 
โดยเฉพาะในสาขาที่ขาดแคลน เนื่องจากสถานศึกษา
ขาดการปรับตัว ขาดครู คณาจารยผูสอน และสื่อการ
สอนในสาขาที่ตลาดตองการ 
- ผูเรียนทุกระดับยังขาดทักษะดานภาษาอังกฤษ 
- เด็กและเยาวชนสวนใหญยังขาดวิจารณญาณในการ
เลือกใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลใหใชสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางไมเหมาะสม 
- การขาดแคลนครู คณาจารย และบุคลากรในบาง
สาขา สงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขาด
ประสิทธิภาพดงันี้ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐานขาดแคลนครูสอน
สาขาวิชาหลักโดยเฉพาะ ภาษาตางประเทศ 
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและครูไมครบชั้น 

 
 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
  การอาชีวศึกษาขาดแคลนครูดานวิชาชีพ 

เนื่องจากไมสามารถรับผูท่ีมีความรูและ



 
 

 

ประสบการณจากผูที่ไมมีใบประกอบวิชาชีพครู
ได 

 ระดับอุดมศึกษาสัดสวนอาจารยตอนิสิตในบาง
สาขาวิชายังไมเปนไปตามเกณฑ รวมทั้ง
อาจารยประจําสวนใหญจบใหมยังขาด
ประสบการณ และบางสาขายังขาดคณาจารย
ที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยขาดครูและบุคลากรท่ีมวีุฒิตรงตาม
วิชาที่สอน 

 การศึกษาพิเศษ ขาดนักวิชาชีพที่จะจัด
การศึกษาสําหรบัเด็กพิการ และครูสวนใหญ
ขาดประสบการณในการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กพิการ 

- ผลงานวิจัยของคณาจารยในระดับอุดมศึกษาที่ตีพิมพ
และยอมรับยังมีจํานวนนอย 
- การบริหารจัดการทางดานการเงนิ งบประมาณยัง
ขาดประสิทธิภาพ 
- ขาดสื่อ เทคโนโลยี ครภุัณฑทางการศึกษาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
- การสงเสรมิและสนับสนุนใหภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน สถาน
ประกอบการ องคกรวิชาชีพ ศิษยเกา พอแม 
ผูปกครอง เขามามีสวนรวมในการสนับสนุนการจัด
การศกึษายังทําไดนอย 
- ประสิทธิภาพของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนยัง  
ไมดีเทาที่ควร 
- ระบบขอมูล สารสนเทศทางการศึกษายังไม
ครอบคลุม ถูกตอง ครบถวน พรอมใช 
 

 

 

 
 
 
 
17) ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 
   17.1 แผนระดับ 1 : ยุทธศาสตรชาติ (ทั้ง 6 ดาน)   
    1. ยุทธศาสตรชาติ “ดานความมั่นคง” 



 
 

 

    (1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง  1) ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข                     
2) บานเมืองมคีวามมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
    (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานความม่ันคง 1) การรักษาความสงบภายในประเทศ                          
1.3) การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่มีเสถียรภาพ
และมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน 2) ปองกันและแกไขปญหา                      
ที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 2.2) การติดตามเฝาระวังปองกันและแกไขปญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม (ภัยคุมคาม                   
ไซเบอร) 
    (3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง ดวย 3 กลยุทธ 1) ปลูกฝงคานิยมและ
หลักคิดที่ถูกตองเพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข นอมนําเผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดําริ 2) 
ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคณุภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู   /วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พื้นที่สูง พ้ืนท่ีตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่ เกาะแกง ชายฝง
ทะเล                ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาต ิศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 3) พัฒนา
กลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร, ภัย
พิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 
    2. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน”  
      (1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 2) ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขงขันสงูข้ึน 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 5) พัฒนาเศรษฐกิจบน
พ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 5.1) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ วางรากฐานการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ
ใหกับเยาวชนรุนใหมใหมีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ รวมทั้งสรางทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนและความถนัด                
ที่แตกตางและหลากหลายของแรงงาน 
      (3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขันดวยการ
สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา และพัฒนา
ทักษะแรงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในพื้นที่และภูมิภาค 
    3. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย” (หลัก) 
    (1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย                  
1) คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคณุภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21     
      (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย                          
1) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 1.2) การบูรณาการเร่ืองความซื่อสัตยวินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัด                   
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 1.4)  การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน 2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต 2.1) ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย 2.2) ชวงวัยเรียน/วัยรุน 2.3) ชวงวัยแรงงาน 2.4) ชวงวัยผูสูงอายุ                   
3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือ
ตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม 3.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต 3.6) การวางพื้นฐานระบบ
รองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 
    (3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดวย                     
8 กลยุทธ 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา 2) สงเสริมการจัดการเรียนการสอน
พัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบผานประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ 3) สรางเสริมและพัฒนาทักษะ        



 
 

 

การเรียนรูที่สมวัย ทกัษะอาชีพและทักษะชีวิตท่ีเทาทันและสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษที่ 21 4) สรางแพลตฟอรม
ดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม 5) พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและสมรรถนะที่จําเปนของผูเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 6) บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางหลักคิดและทัศนคติ                 
ที่ถูกตองดานระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง 7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช
ภาษาไทย ภาษาถ่ิน (ภาษาแม) ตอยอดการเรียนรูและการประกอบอาชีพ 8) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
    4. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม”  
      (1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1) สราง                 
ความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 2) กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่ม
โอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 4) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ิน
ในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ  
      (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1) การลด               
ความเหล่ือมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 1.7) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงการศึกษา 2) การกระจายศูนยกลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 2.5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานขอมูลความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ขยายเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศใหชุมชนสามารถเขาถึงขอมูล ความรูตาง ๆ และบทบาทสถานศึกษา
และภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือรวมพัฒนาพื้นที่และชุมชนทองถิ่น 4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่น                         
ในการพัฒนา การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง 4.1) สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนใหมีขีด
ความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใชขอมูลความรูและการยกระดับ
การเรียนรูของครัวเรือน 
      (3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมดวย
กลยุทธ 2 กลยุทธ 1) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหผูเรียน
สามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูท่ีมีคุณภาพไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและกลุมเปาหมาย 2) สงเสริม 
พัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูผานระบบดิจิทัลออนไลนแบบเปดที่เหมาะสมและหลากหลาย สะดวก
ทุกท่ี ทุกเวลาตอการเขาถึงและพัฒนาการเรยีนรูตลอดชีวิต 
    5. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
      (1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม      
4) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศดานทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมบนหลักของ
การมีสวนรวมและธรรมาภิบาล 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม                  
6) ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 6.1) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดาน
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
      (3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ดวยกลยุทธ สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ดวยกระบวนการมีสวนรวม 
 
 
    6. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ”  
      (1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) ภาครฐัมีวัฒนธรรมการทาํงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการของประชาชนได



 
 

 

อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 2) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  3) ภาครัฐมี                              
ความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      (2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                   
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส                   
1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 2) ภาครัฐ
บริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น                    
ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 2.1) ใชยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ 3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 3.1) ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม 
4) ภาครัฐมีความทันสมัย 4.2) พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย 5) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง               
ยึดหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 5.1) ภาครัฐ   มีการบริหารกําลังคน
ที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม 5.2) บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมี
การพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 6) ภาครัฐมีความโปรงใส      ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต 7) กฎหมายมีความสอดคลอง
เหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน 7.1) ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ 
    (3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ 
ดวยกลยุทธ 7 กลยุทธ 1) สงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหารราชการ/บริการ
ประชาชน 2) พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกัน 
เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน 3) สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการบูรณาการ
เชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4) เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของ
หนวยงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว ไมซ้ําซอน และทันสมัย เอ้ือตอการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองคกร 
6) พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤตมิิชอบใหมีสวนรวมจัดกิจกรรมรณรงค เฝาระวัง และติดตามพฤติกรรม
เสี่ยงการทุจริต 7) พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนและบุคลากรการศึกษาอื่น                     
เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
   17.2 แผนระดับ 2  
    17.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
      (1) แผนแมบทที่ 12 ประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู” (หลัก)  
       (1.1) เปาหมายระดับประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู”     
        - เปาหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมีทักษะที่
จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล
เพิ่มข้ึน มนีิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
        - การบรรลุเปาหมาย ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูที่จําเปนในศตวรรษ
ที่ 21  
       (1.2) แผนยอยท่ี 3.1 “การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง                      
ในศตวรรษที่ 21” 
        - แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 1.1) พัฒนา
กระบวนการเรียนรูทุกระดับชั้นที่ใชฐานความรูและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ 1.2) พัฒนากระบวนการเรียนรู
ของผูเรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 1.3) พัฒนา
ระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะดานวิชาชีพและทักษะชีวิต 1.4) พัฒนาระบบ



 
 

 

การเรียนรูที่ใหผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูของตนได 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม                         
2.1) วางแผนพัฒนาและปรับบทบาท “ครูยุคใหม” ใหเปน “ผูอํานวยการการเรียนรู” 2.2) ปรับระบบการพัฒนาครู 
ตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงเขามาเปนครู 2.3) สงเสริมระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยาง
ตอเน่ือง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอื่น ๆ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ศึกษา
ในทุกระดับ ทุกประเภท 3.1) ปฏิรูปโครงสรางองคกรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 3.2) จัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของ
โรงเรียนในทุกระดับ 3.3) ปรับปรุงโครงสราง การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา 3.4) เพ่ิม
การมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 4) พัฒนาระบบการเรยีนรูตลอดชีวิต 4.1) จัดใหมีระบบการศึกษา
และระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุน 4.4) พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ดิจิทัลแพลตฟอรมสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 4.5) พัฒนา
โปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูดิจิทัลที่มคีณุภาพที่นกัเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชน
ในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง  
        - เปาหมาย คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ การเรียนรู และ
ทักษะที่จําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
        - การบรรลุเปาหมาย 1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะ
เต็มศึกษา 2) สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เทาทันและสามารถอยูรวม
ในสังคมศตวรรษที่ 21 3) สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม 4) พัฒนา สมรรถนะที่จําเปนของผูเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 2 
      (2) แผนแมบทที่ 11 ประเด็น “ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต”    
       (2.1) เปาหมายระดับประเด็น “ศกัยภาพคนตลอดชวงชีวิต”  
        - เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดาน
รางกายสติปญญาและคุณธรรม จริยธรรม เปนผูที่มีความรู และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 
        - การบรรลุเปาหมาย คนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาอยางสมดุล โดยสรางเสริมและ
พัฒนาทักษะการเรียนรูที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เทาทันและสามารถอยูรวม ในสังคมศตวรรษท่ี 21 
       (2.2) แผนยอยที่ 3.2 “การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย” 
        - แนวทางพัฒนา 3) จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีดีที่สมวัยทุกดาน 
        - เปาหมาย เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ  มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการที่มี
คุณภาพมากขึ้น 
        - การบรรลุเปาหมาย ปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 ในมาตรฐานที่  1 คุณภาพเด็ก ประกอบดวย 1) พัฒนาการดานรางกาย                           
2) พัฒนาการดานอารมณ 3) พัฒนาการดานสังคม 4) พัฒนาการดานสติปญญา 
       (2.3) แผนยอยที่ 3.3 “การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน” 
        - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะดานการคิด วิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิดสรางสรรค การทํางาน
รวมกับผูอื่น 
        - เปาหมาย วัยเรียน/วัยรุน มีความรู และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิด 
วิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอ่ืนได อยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 



 
 

 

        - การบรรลุเปาหมาย พัฒนาทักษะการเรียนรูและทักษะอาชีพแกผูเรียนใหสอดรับ
กับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
       (2.4) แผนยอยที่ 3.4 “การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน” 
        - แนวทางพัฒนา 1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในชวงวัยทํางาน
ใหมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดแรงงาน รวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม 
        - เปาหมาย 1) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพสูง ตระหนักใน
ความสําคัญ ท่ีจะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพ 
และความตองการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 
        - การบรรลุเปาหมาย ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในชวงวัย
ทํางานใหมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคล  
       (2.5) แผนยอยที่ 3.5 “การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ” 
        - แนวทางพัฒนา 1) สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุใหพ่ึงพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ และ
รวมเปนพลังสาํคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ 
        - เปาหมาย ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิต 
เรียนรูพัฒนา  ตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สราง มูลคาเพ่ิมใหแกสังคมเพ่ิมขึ้น 
        - การบรรลุเปาหมาย สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุใหพ่ึงพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ 
      (3) แผนแมบทที่ 10 ประเด็น “การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม”  
       (3.1) เปาหมายระดับประเด็น “การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม”   
        - เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ 
ในความเปนไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน การดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเปน     
ที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
        - การบรรลุเปาหมาย การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย  วินัย คุณธรรม จริยธรรม                           
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
       (3.2) แผนยอยท่ี 3.1 “การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสราง                         
จิตสาธารณะ และการเปนพลเมอืงที่ดี” 
        - แนวทางพัฒนา 2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม และดาน
สิ่งแวดลอม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนการสอนตามพระราชดําริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงเสริมกิจกรรมสรางความตระหนักรู และการมีสวนรวมดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในประเทศและตางประเทศ 4) ปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน สงเสริมชุมชนใหเปนฐานการสรางวิถีชีวิตพอเพียง 
       - เปาหมาย คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐานและ
สมดุลท้ังดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดี
ขึ้น 
       - การบรรลุเปาหมาย บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางหลักคิดและทัศนคติ
ที่ถูกตองดานระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง สงเสริมกิจกรรมสรางความรู               
ความเขาใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม 
      (4) แผนแมบทที่ 1 ประเด็น “ความมั่นคง”  
       (4.1) เปาหมายระดับประเด็น “ความมั่นคง”  



 
 

 

       - เปาหมายที่ 2 ประชาชนอยูดี กินดีและมีความสุขดีขึ้น  
       - การบรรลุเปาหมาย พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู                        
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 สอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความม่ันคงในแตละบริบท 
       (4.2) แผนยอย 3.1 รักษาความสงบภายในประเทศ  
        - แนวทางพัฒนา 2) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักรูถึงความสําคัญของสถาบัน
หลักของชาติ รณรงคเสริมสรางความรักและภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและชาติไทย ผานทางกลไกตาง ๆ รวมถึง
การศึกษาประวัติศาสตรในเชิงสรางสรรค นอมนําและเผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงแนวทางพระราชดําริตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแทและนําไปประยุกตปฏิบัติใชอยางกวางขวาง                  
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอยางสม่ําเสมอ 
       - เปาหมายที่ 2) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ สถาบันศาสนาเปนท่ีเคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน 
       - การบรรลุเปาหมาย 1) ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดที่ถูกตอง เพื่อเสริมสราง
เสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) ยกระดับและสราง
โอกาสการเขาถึงการศกึษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พื้นที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชน
ตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว)  
       (4.3) แผนยอย 3.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง (ยาเสพติด
, ไซเบอร, ความไมสงบ จชต.)        
        - แนวทางพัฒนา 1) ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 2) ปองกันและแกไขปญหา            
ความมั่นคงทางไซเบอร 9) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
       - เปาหมายท่ี 1) ปญหาความม่ันคงที่มีอยู ในปจจุ บัน เชน ปญหายาเสพติด                       
ความมั่นคงทางไซเบอร การคามนุษย ฯลฯ ไดรบัการแกไขดีข้ึนจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ 
       - การบรรลุเปาหมาย พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม  
      (5) แผนแมบทที่ 6 ประเด็น “พ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ”  
       (5.1) เปาหมายระดับประเด็น “พ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ”  
        - เปาหมายที่ 1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน เกิดศูนยกลาง               
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคม  
        - การบรรลุเปาหมาย ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ                  
ที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ   
       (5.2) แผนยอย 3.1 การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ   
        - แนวทางพัฒนา 2) พัฒนาเมืองขนาดกลาง 2.1) พัฒนาเมืองขนาดกลางทางเศรษฐกิจ                  
ใหเปนเมืองอัจฉรยิะที่มีความนาอยู 2.1 (4) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมใหสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและสงเสริม
ศักยภาพของประชาชนอยางเต็มรูปแบบ           
     - เปาหมาย เมืองในพื้นที่เปาหมายที่ไดรับการพัฒนา เพ่ือกระจายความเจริญและลด                    
ความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
        - การบรรลุเปาหมาย พัฒนาทักษะแรงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ใน
พ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ทองเที่ยว พื้นที่เมืองนาอยูอัจฉริยะ) 



 
 

 

      (6) แผนแมบทที่ 17 ประเด็น “ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม”  
   (6.1) เปาหมายระดับประเด็น “ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม”  
    - เปาหมาย คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 
    - การบรรลุเปาหมาย ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อยางทั่วถึง และ
เสมอภาคดวยรูปแบบหลากหลาย  
   (6.2) แผนยอย 3.1 การคุมครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภาพ      
    - แนวทางพัฒนา 1) ขยายฐานความคุมครองทางสังคม โดยการจัดโครงขาย                     
การคุมครองทางสังคม สําหรับผูดอยโอกาสและคนยากจนใหสามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐไดอยางมี
คุณภาพ 2) สรางหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงาน โดยสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานใหสามารถ
ประกอบอาชีพและมีรายไดตามศักยภาพ รวมถึงสงเสริมใหมีการจางงานผูสูงอายุเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงตนเอง
ดานรายได รวมทั้งเปนทางเลือกที่สําคัญชวยบรรเทาปญหาจากการลดลงของประชากรวัยแรงงาน 
    - เปาหมาย คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรับ                 
การคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
    - การบรรลุเปาหมาย 1) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนที่มีคุณภาพไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
และกลุมเปาหมาย 2) สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูผานระบบดิจิทัลออนไลนแบบเปด                       
ที่เหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 
  (7) แผนแมบทที่ 18 ประเด็น “การเติบโตอยางยั่งยืน”  
   (7.1) เปาหมายระดับประเด็น “การเติบโตอยางยั่งยืน”    
    - เปาหมาย สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอยางยั่งยืน 
    - การบรรลุเปาหมาย หนวยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   (7.2) แผนยอย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 
    - แนวทางพัฒนา 1) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย สรางความรูความเขาใจ การตระหนักรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับประเทศและระดบัสากล โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/
หรือการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 
    - เปาหมาย คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
    - การบรรลุเปาหมาย สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม      
  (8) แผนแมบทที่ 20 ประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  
   (8.1) เปาหมายระดับประเด็น “การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ”  
    - เปาหมายท่ี 1) บริการของรฐัมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ 
    - การบรรลุเปาหมาย หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความตองการของผูรบับริการไดอยางสะดวก รวดเร็วโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล  
   (8.2) แผนยอย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน     
    - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ



 
 

 

ใหบริการประชาชน 2) พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 3) ปรับวิธีการทํางาน 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบรกิารภาครัฐท่ีมีคุณคาและไดมาตรฐานสากล 
    - เปาหมาย งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
    - การบรรลุเปาหมาย สงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต ใชใน
การบริหารราชการ/บริการประชาชน  
   (8.3) แผนยอย 3.2 การบริหารจัดการการเงนิการคลัง 
    - แนวทางพัฒนา 3) จัดทํางบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ                  
5) กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/
โครงการ  
    - เปาหมาย หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 
    - การบรรลุเปาหมาย สรางและพัฒนากลไกการบรหิารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ และการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
   (8.4) แผนยอย 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
    - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัยเปดกวาง เปน
องคกรขีดสมรรถนะสูง” 2) กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ 3) 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการบริหารงานใหมใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ 
ทันสมัย 
    - เปาหมาย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว  
    - การบรรลุเปาหมาย 1) พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลาง
ดานการศึกษา ใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน 2) ปรับปรุง โครงสรางและอํานาจหนาที่
ของหนวยงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว ไมซ้ําซอน และทันสมัย เอ้ือตอการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะ
องคกร  
   (8.5) แผนยอย 3.5 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    - แนวทางพัฒนา 1) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน               
ในภาครัฐใหมีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) เสริมสรางความเขมแข็ง                                  
ในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตามระบบคุณธรรมอยางแทจริง 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให
มีความรูความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะหและการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
    - เปาหมาย บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพื่อประชาชนยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 
    - การบรรลุเปาหมาย พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัตงิาน 
  (9) แผนแมบทที่ 21  ประเด็น “การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
   (9.1) เปาหมายระดับประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ”  
    - เปาหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - การบรรลุเปาหมาย หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความตองการของผูรบับริการไดอยางสะดวก รวดเร็วโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
   (9.2) แผนยอย 3.1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - แนวทางพัฒนา 1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต 
และการปลูกฝง และหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ 2) สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ี



 
 

 

ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต 5) ปรับระบบงานและ
โครงสรางองคกรที่เอ้ือตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
    - เปาหมายที่ 1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 
    - การบรรลุเปาหมาย พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัด
กิจกรรมรณรงค เฝาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต    
  (10) แผนแมบทที่ 22  ประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  
   (10.1) เปาหมายระดับประเด็น “กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม”  
    - เปาหมายที่ 1) กฎหมายเปนเครื่องมือใหทุกภาคสวนไดประโยชนจากการพัฒนา
ประเทศอยางเทาเทียมและเปนธรรม  
    - การบรรลุเปาหมาย หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความตองการของผูรบับริการไดอยางสะดวก รวดเร็วโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
   (10.2) แผนยอย 3.1 การพัฒนากฎหมาย  
    - แนวทางพัฒนา 1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ                 
ใหสอดคลองกับบริบทและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ 2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอยางมีสวนรวม 3) พัฒนาการบังคับใช
กฎหมาย 4) สงเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย 
    - เปาหมาย กฎหมายไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาภาครัฐ และภาคเอกชนอยูภายใตกรอบ
กฎหมายที่มุงใหประชาชนในวงกวางไดรับประโยชนจากการพัฒนาประเทศโดยท่ัวถึง 
    - การบรรลุเปาหมาย เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ                         
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง    
  (11) แผนแมบทที่ 23 ประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  
   (11.1) เปาหมายระดับประเด็น “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม”  
    - เปาหมายท่ี 1) ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางฐานทางเทคโนโลยี และ
ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน 
    - การบรรลุเปาหมาย 1) ผู เรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะท่ีตอบสนอง ความตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ     
   (11.2) แผนยอย 3.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานองคความรูพ้ืนฐาน     
    - แนวทางพัฒนา 2) พัฒนา   องคความรูพื้นฐานทางสังคมและความเปนมนุษย 
    - เปาหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานท้ัง 4 ดานทัดเทียม
ประเทศที่กาวหนาในเอเชีย 
    - การบรรลุเปาหมาย สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และ
พัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
 17.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  (1) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา   
   เรื่ อง ท่ี  1 .  การปฏิ รูประบบการศึกษาและการเรียนรู โ ดยรวมของประเทศ                               
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง (สอดคลอง 3 ประเด็น) 
    ประเด็นท่ี 1.1) การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ….. และมีการทบทวน 
จัดทํา แกไข และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของ (สอดคลอง 1 กิจกรรม) 
     กิจกรรม จัดทําแกไขและปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. .....  



 
 

 

     เปาหมายกิจกรรม ไมนอยกวา 2 ฉบับ 
    ประเด็นท่ี 1.2) การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
เอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา (สอดคลอง 5 กิจกรรม) 
     กิจกรรม - 3. จัดทําขอเสนอวาดวย แผนความรวมมือในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ครอบคลุมการจัดการทางการคลัง และผูจัดการศกึษา 
       - 4. จัดทําขอเสนอวาดวย แนวทางสนับสนุนงบประมาณและงบลงทุน                  
ใหสถานศึกษาเอกชนในรูปแบบความรวมมือรัฐและเอกชน สําหรบัเด็กที่มคีวามสามารถพิเศษ  
       - 5. ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น                        
ที่เก่ียวของกับการศึกษาตามขอเสนอวาดวยบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการศึกษา 
       - 6. ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชน
ตามขอเสนอวาดวยการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ การกํากับดูแลที่เหมาะสม 
       - 7. จัดทําและขับเคลื่อนตามขอเสนอแนวทางการสรางและเพ่ิมสัดสวน
ของความรวมมือระหวางรฐั  
      เปาหมายกิจกรรม มีสวนรวมดําเนินการกับหนวยงานรับผิดชอบหลักแตละ
กิจกรรม 
      ประเด็นท่ี 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษา
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (สอดคลอง 2 กิจกรรม) 
      กิจกรรม - 2. จัดทําดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตของการศึกษาไทย 
(Thailand Lifelong Education Index : TLEI)  
      เปาหมายกิจกรรม รวมสรางตัวชี้วัดเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต
ของประเทศไทย (Thailand Lifelong Education Indicators) กับ สกศ. 
      กิจกรรม - 3. บูรณาการการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เก่ียวของกับ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง และการศกึษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตในลักษณะเครือขายความรวมมือ  
      เปาหมายกิจกรรม บูรณาการการดําเนินงานรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ในลักษณะเครือขายความรวมมือ สราง
โอกาสการศึกษากับกลุมผูท่ีอยูนอกระบบโรงเรียนโดยเรียนผานทางไกล หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับสภาพของ
กลุมเปาหมาย ปรับบทบาท กศน. เปนศูนยสงเสริม สนับสนุน มากกวาการเปนผูจัด ทบทวนศักยภาพและ                        
การดําเนินงานของหนวยปฏิบัติในสังกัด กศน. ใหเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนอง                   
ความตองการของกลุมเปาหมายจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตในแหลงเรียนรูและศูนยการเรียนเพ่ิมข้ึน                
มีแนวทางการดําเนินงานสงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต กําหนดคุณภาพการ
พัฒนาวิชาการและการพัฒนาบุคลากร พัฒนาบทบาทของสถานีโทรทัศนและวิทยุเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น รวบรวมและผลิตสื่อและเทคโนโลยีสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนทั่วไป จัดทําแผนที่ สถานศึกษา 
และศูนยการเรียนรู เพื่อจัดสรรใหเหมาะสมและมีความเชื่อมโยง    ตามบริบทและความตองการ  
      เร่ืองที่ 2  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน (สอดคลอง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 2.1) การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพ่ือใหเด็ก
ปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาให สมกับวัย (สอดคลอง 5 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. จัดทําแนวทางการคัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 
1 ดวยวิธีการที่เหมาะสมกับชวงวัย  



 
 

 

        เปาหมายกิจกรรม รวมจัดขอเสนอแนวทางการคัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที ่1 ที่เหมาะสมกับชวงวัย  
        กิจกรรม - 3. จัดทําระบบคัดกรอง และกลไกการติดตามและประเมินผลสําหรับ
เด็กที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  
        เปาหมายกิจกรรม รวมจัดทําขอเสนอวาดวยระบบการคัดกรอง และรวมสงเสริม
พัฒนาการเดก็ปฐมวัยและเด็กท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษในหนวยใหบริการ 
        กิจกรรม - 4. จัดทําแนวทางการพัฒนาในชวงรอยเชื่อมตอ (transition period) 
ระหวางวัย 2 - 6 ป  
        เปาหมายกิจกรรม จัดทําขอเสนอแนวทางการพัฒนาในชวงรอยเชื่อมตอ 
(transition period) ระหวางวัย 2 - 6 ป  
        กิจกรรม - 5. จัดทําแผนปฏิบัติการรวมกันระหวางกระทรวงหลัก 4 กระทรวง                  
ที่เก่ียวของเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย  
        เปาหมายกิจกรรม รวมจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกันระหวางกระทรวงหลัก                     
4 กระทรวงที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมความพรอมพอแมผูปกครอง และพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมรอบดาน  
        กิจกรรม - 6. จัดทําขอเสนอแผนปฏิบัติการวาดวยการยก ระดับคุณภาพของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและศูนยเลี้ยงเด็ก  
        เปาหมายกิจกรรม รวมยกรางขอเสนอแผนปฏิบัติการวาดวยการยกระดับ
คุณภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและศูนยเลี้ยงเด็ก รวมทั้งสงเสริมครู พ่ีเลี้ยงเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวของ เขารับ                   
การอบรมพัฒนาใหมีทักษะความเชี่ยวชาญในศาสตรการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก  
       ประเด็นที่ 2.2) การสื่อสารสังคมเพื่อสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(สอดคลอง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. สรางความรูความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
        เปาหมายกิจกรรม รวมจัดทําแนวทางการสรางความรูความเขาใจ ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ และรางคูมือการเตรียมความพรอมพอแม กอนการตั้งครรภ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย
อยางตอเนื่อง  
      เรื่องท่ี 3  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา (สอดคลอง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นท่ี 3.1) การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา (สอดคลอง                             
5  กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. สงเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อบรรเทาอุปสรรค
การมาเรียนของนักเรียนยากจนพิเศษและยากจนใหมีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐานและตามศักยภาพ 
        เปาหมายกิจกรรม นักเรียนยากจนพิเศษและยากจน ไดรับเงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) เพื่อบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน ในปการศึกษา 2/2563 
และ 2/2564  
        กิจกรรม - 4. สนับสนุนใหเด็ก เยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเขาสูระบบ
การศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ 
        เปาหมายกิจกรรม สนับสนุนใหเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาใหกลับเขาศึกษา
ตอหรือไดรบัการพัฒนาทักษะอาชีพ  
        กิจกรรม - 5. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 



 
 

 

        เปาหมายกิจกรรม ครูนอกระบบ ไดรับการเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  
        กิจกรรม - 6. พัฒนาองคความรูเพ่ือการจัดการเชิงระบบเพื่อความเสมอภาค                 
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
        เปาหมายกิจกรรม พัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ของกลุมเปาหมายเดก็และ
เยาวชนผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสทั้งในและนอกระบบการศึกษา จากเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก                
ที่เชื่อมโยงและบูรณาการ 6 กระทรวง เพ่ือตรวจสอบความถูกตองแมนยํา และสนับสนุนการวิเคราะหเพ่ือใชประโยชน
ในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
        กิจกรรม - 7. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อสรางสังคมแหงโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศกึษาทั้งในและตางประเทศ  
        เปาหมายกิจกรรม สํารวจสถานะความเหลื่อมล้ําและคุณภาพทรัพยากรมนุษย
ระดับจังหวัด (School Readiness, Career Readiness, Workforce Competencies, SDGS)  
       ประเด็นที่ 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่หางไกล หรือ                        
ในสถานศึกษาที่ตองมีการยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน (สอดคลอง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 3. พัฒนาระบบสอบบรรจุและแตงตั้งครู ใหกระจายตัวออกไปในพื้นท่ี
ที่มีความขาดแคลนครู  
        เปาหมายกิจกรรม ระบบสอบบรรจุและแตงตั้งครู ท่ีกระจายตัวออกไปในพ้ืนที่ที่มี
ความขาดแคลนครู  
      เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู 
อาจารย (สอดคลอง 5 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อใหไดครูท่ีมีคุณภาพตรงกับ
ความตองการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู (สอดคลอง 2 กิจกรรม)     
        กิจกรรม - 2. กําหนดอัตราบรรจุครูท่ีจบการศึกษาโดยผานแผนการผลิตและ
พัฒนาครู                   
        ปาหมายกิจกรรม วิเคราะหอัตรากําลังในการผลิตและพัฒนาครู เพ่ือขอจัดสรร
ทุนกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา  
        กิจกรรม - 3. จัดทําระบบขอมูลครูที่รวบรวมขอมูลการผลิต การใช และ                        
การคาดการณอัตรากําลังครูในสาขาที่ขาดแคลน  
        เปาหมายกิจกรรม  มีระบบขอมูลครู ที่สามารถสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การใช 
และการคาดการณอัตรากําลังครูในสาขาที่ขาดแคลนอยางมีประสิทธิภาพ  
       ประเด็นที่ 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู (สอดคลอง 4 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดตั้งหนวยงานกลางในการบริหารจัดการ การพัฒนาทางวิชาชีพใหกับ
ครูและบุคลากรทางการศกึษา  
        เปาหมายกิจกรรม มีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพใหกับ
ครูและบุคลากรทางการศกึษาอยางเปนระบบ  
        กิจกรรม - 5. จัดทําระบบและกลไกใหมเพ่ือใหครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง    
        เปาหมายกิจกรรม ออกแบบระบบพัฒนาครูตามหลักสูตรสาระที่กําหนด โดยเนน
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหครูไดมีโอกาสในการเขาถึงขอมูลไดงาย  



 
 

 

        กิจกรรม - 10. จัดทําระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักสําหรับ
ครูชํานาญการ  
        เปาหมายกิจกรรม ครูชํานาญการมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหนาที่และเปนไป
ตามมาตรฐาน 
        กิจกรรม - 11. จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนเครือขายครู 
National Professional Teacher Platform (NPTP)  
        เปาหมายกิจกรรม ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อน
เครือขายคร ูNational Professional Teacher Platform (NPTP) ที่มีประสิทธิภาพ  
       ประเด็นท่ี 4.3) เสนทางวิชาชีพครูเพื่อใหครูมีความกาวหนาไดรับคาตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม (สอดคลอง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. กําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูในการปฏิบัติงานครู                   
        เปาหมายกิจกรรม มาตรฐานในการปฏิบัติงานของครู 
        กิจกรรม - 2. แกไขปรับปรุงหลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทน การเลื่อนวิทย
ฐานะ และการคงวิทยฐานะของครู                    
        เปาหมายกิจกรรม ครูมีคุณภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู เ รียน                          
โดยไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเลื่อนและการคงวิทยฐานะ ที่สอดคลองกับคุณภาพในการปฏิบัติงาน  
       ประเด็นท่ี 4.4) การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา (สอดคลอง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทําขอกําหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูบรหิาร                     
        เปาหมายกิจกรรม ขอกําหนดสมรรถนะหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูบรหิารเปนเกณฑหนึ่งสําหรับการประเมินผูบริหาร 
        กิจกรรม - 3. จัดทําแผนอัตรากําลังและการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร                     
        เปาหมายกิจกรรม การบริหารอัตรากําลังและการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร                        
มีประสิทธิภาพ และผูบริหารมีสมรรถนะตามขอกําหนดสมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
        กิจกรรม - 4. ระบบคัดกรองและพัฒนาผูบริหาร ใหมีสมรรถนะหลักและ                     
ไดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร  
        เปาหมายกิจกรรม ผูบริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติตามขอกําหนดสมรรถนะหลัก
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
       ประเด็นท่ี 4.5) องคกรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ (สอดคลอง                        
2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 3. กําหนดบทบาทหนาที่และอํานาจของ ก.ค.ศ. โดยเนนระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคล                     
        เปาหมายกิจกรรม บทบาทและอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ.ที่มีความชัดเจน และสอดคลอง
กับภารกิจ  
        กิจกรรม - 5. ยกรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง          
การศึกษา พ.ศ. .... 
        เปาหมายกิจกรรม พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง     
การศึกษา พ.ศ. .... 



 
 

 

      เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ                   
ที่ 21 (สอดคลอง 5 ประเด็น) 
      ประเด็นที่ 5.1) การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ                     
การประเมนิเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ (สอดคลอง 3 กิจกรรม) 
       กิจกรรม - 2. พัฒนาครูในการจัดการเรียนรูเชิงรุก และการวัด ประเมินผล                         
เพ่ือพัฒนาผูเรียน รวมทั้งการพัฒนาความรู และสมรรถนะดานเนื้อหาสาระท่ีสอน ดานศาสตรการสอน ดานการใชสื่อและ
เทคโนโลยีในการเรียนรูและการสอนดานการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 และดานบทบาทของครูในยุคใหม  
       เปาหมายกิจกรรม ครูมีความรู ความเขาใจสามารถจัด การเรียนรูเชิงรุกได 
ศึกษานิเทศกมีความรูความเขาใจสามารถใหคําแนะนําหรือชวยเหลือครูออกแบบรายวิชาเพิ่มเติม หรือกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน และการนําไปจัดการสอนหรอืจัดกิจกรรมใหผูเรียน 
        กิจกรรม - 3. สนับสนุนชุดการสอน สื่อ ตัวอยางรายวิชา สนับสนุนชุดการสอน สื่อ 
ตัวอยางรายวิชา เพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
       เปาหมายกิจกรรม จัดตั้งคลังชุดการสอนสําเร็จรูป รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนท่ีผานการคดักรองจากผูเชี่ยวชาญ ใหครูเขาถึงเพ่ือนาํไปใชและเรียนรูเพื่อพัฒนาขึ้นเองได สถานศึกษา
มีรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่พัฒนาขึ้นเอง สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ความพรอม 
จุดเนนของสถานศึกษา และเกณฑการจบหลักสูตร 
       กิจกรรม - 4. จัดใหมีศนูยรวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
       เปาหมายกิจกรรม ศนูยรวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให ครูและนักเรียน
เลือกใชไดอยางเหมาะสมกับสถานการณการเรยีนรู   
       ประเด็นที่ 5.2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม (สอดคลอง    
2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมใหแกผูเรียน  
        เปาหมายกิจกรรม ปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอน                   
เพื่อเสริมสรางคณุธรรมและจริยธรรมใหแกผูเรยีน 
        กิจกรรม - 3 จัดทําจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่มุงสงเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติอยางมีคณุธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา 
        เปาหมายกิจกรรม จรรยาบรรณ (Code of conduct) ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา 
       ประเด็นที่ 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือก
เขาศึกษาตอ (สอดคลอง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทาํขอเสนอวาดวยการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ  
        เปาหมายกิจกรรม รวมปรับปรุงการทดสอบระดับชาติ และพัฒนาแบบทดสอบ                
ใหวัดสมรรถนะตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ โดยเนนความสอดคลองระหวางสมรรถนะที่คาดหวังตามหลักสูตร
กับเคร่ืองมือ/ขอคาถามที่ใชวัด 
        กิจกรรม - 2. จัดทําขอเสนอใหมีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการจัดสรร
โอกาสและการคัดเลือกเขาศึกษาตอและประกาศใช 
        เปาหมายกิจกรรม ผู เรียนไดรับการจัดสรรโอกาสและไดเขาศึกษาตอดวย                       
ดวยวิธีการที่หลากหลาย 



 
 

 

       ประเด็นท่ี 5.4)  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา (สอดคลอง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทําขอเสนอวาดวยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาผาน                
การประกันคุณภาพ การประเมินคณุภาพ และการรับรองคุณภาพ 
        เปาหมายกิจกรรม สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  
มีธรรมาภิบาล เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษา และ
มีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผูเรียน  
         กิจกรรม - 2. ประกาศ/กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และขอกําหนด
ดานคุณภาพของการจัดการศึกษาสําหรับการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา ใหสถานศึกษา
นําไปปฏิบัต ิเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
        เปาหมายกิจกรรม สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ การประเมิน
คุณภาพ และการรับรองคุณภาพการศึกษา เปนระบบท่ีมีความเชื่อมโยงสอดคลอง ไมสรางภาระตอสถานศึกษาและ
การปฏิบัตหินาที่การจัดการเรยีนของครู 
        กิจกรรม - 3. จัดสรรงบประมาณ และมีระบบสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ระบบคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
        เปาหมายกิจกรรม สถานศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง สามารถ
สรางความเชื่อม่ันใหผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนได และเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของครู 
ผูบรหิาร และบุคลากรทางการศึกษา  
       ประเด็นที่ 5.5)  ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผูเรียน (สอดคลอง 4 
กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2 พัฒนาระบบการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษาท่ีมีความทันสมัยและ
รวดเร็ว เพ่ือใหครู ผูเรียน และผูปกครอง เขาถึงขอมูลและแกไขปญหาฉุกเฉินไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
        เปาหมายกิจกรรม แอพพลิเคชั่นสําหรับการติดตาม ดูแล คุมครองผูเรียน                             
ในสถานศึกษา 
        กิจกรรม - 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจในการใช
ระบบการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษา  
        เปาหมายกิจกรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติตาม
มาตรการการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษา 
        กิจกรรม - 4. จัดบริการการดูแลคุมครองผูเรียน ทั้งในดานความปลอดภัย สุขภาพ
และสวัสดิภาพ ครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ  
        เปาหมายกิจกรรม ผูเรียนไดรับการชวยเหลือดูแล และคุมครองทั้งดาน                      
ความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ 
        กิจกรรม - 5 สงเสริมสนับสนุนระบบการคุมครองผู เรียนใหมีประสิทธิภาพ
ตอเนื่องและยั่งยืน  
        เปาหมายกิจกรรม สถานศึกษามีระบบคุมครองผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
      เรื่องที่ 6 การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุ เปาหมาย                             
ในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (สอดคลอง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 6.1) สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
(สอดคลอง 1 กิจกรรม) 



 
 

 

        กิจกรรม - 1. จัดทํารางกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ  
ทั้ง 4 ดาน (วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารงานทั่วไป)เปาหมายกิจกรรม สถานศึกษาไดรับการกระจาย
อํานาจในการบริหารจัดการสถานศึกษาใน 4 ดาน ตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่ และการบริหารจัดการ                
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
       ประเด็นท่ี 6.3) การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ (สอดคลอง           
1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - จัดทําขอเสนอการปรับปรุงบทบาทหนาท่ีและอํานาจที่สอดคลองกับ
บทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาแหงชาติฉบับให 
        เปาหมายกิจกรรม กระทรวงศึกษาธิการมีการแบงหนาที่และอํานาจที่ชัดเจน
ระหวางหนวยงานนโยบาย หนวยงานการกํากับ หนวยงานการสนับสนุน และหนวยงานการปฏิบัติการ  
      เรื่องที่  7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) (สอดคลอง 3 ประเดน็) 
       ประเด็นที่ 7.1) การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล
แหงชาติ (สอดคลอง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. นําผลการใชสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่ไดรับมาประมวล และ
ดําเนินการผูกรวมและนํามาพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล  
        เปาหมายกิจกรรม รวมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของแพลตฟอรมการเรียนรูดวย
ดิจิทัล  
        กิจกรรม - 3 ขยายเครือขายแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล โดยการสราง    
ความรวมมือของภาคสวนที่เกี่ยวของ (PPP) 
        เปาหมายกิจกรรม ผูเรียน ครู และคนทุกชวงวัยเขาถึงทรัพยากรการเรียนรู และ
สื่อการจัด การเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ ที่มคีณุภาพสูง ผานแพลตฟอรมการเรยีนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ และไดรับ
การแนะแนว (Consulting) ใหสามารถพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจจนสามารถ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางยั่งยืน  
       ประเด็นที่ 7.2) ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) 
(สอดคลอง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data In 
Education)    
        เปาหมายกิจกรรม ระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
(Education Management Information System : EMIS) ซึ่งมีฐานขอมูลกลางรายบุคคลที่อางอิงจากเลขบัตร
ประจําตัว ประชาชน 13 หลัก เปนรูปแบบเดียวกันของทุกหนวยงานท่ีจัดการศึกษาทั้งในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ และสามารถเชื่อมโยงขอมูลได 
         กิจกรรม  - 2. จัดทํากฎหมายการบริหารขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา 
        เปาหมายกิจกรรม ประกาศกฎหมายการบริหารขอมูลและสารสนเทศทาง   
การศึกษา, จัดโครงสรางองคกรศูนยขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาแหงชาติ 
       ประเด็นที่ 7.3) การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดาน
ความฉลาดรูดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูสื่อ (media 
literacy) เพ่ือการรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรม                      
ที่ สะทอนการรูกติกา มารยาท จริยธรรมเก่ียวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต (สอดคลอง 3 กิจกรรม) 



 
 

 

        กิจกรรม - 1. จัดทําขอเสนอวาดวยการเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและ             
การรูเทาทันสื่อของประชาชน 
        เปาหมายกิจกรรม ขอเสนอวาดวยการเสริมสรางทักษะการรูดิจิทัลและการรูเทาทัน
สื่อของประชาชน, กําหนดสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ (Digital and media literacy) ที่ปรับตาม 
ความจําเปนในแตละชวงวัยที่เหมาะสม  
        กิจกรรม  - 2. เสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ 
        เปาหมายกิจกรรม บูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของในการเสริมสรางสมรรถนะ
ดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ, คูมือความรูเกี่ยวกับสมรรถนะดานดิจิทัลและการรู เทาทันสื่อ สําหรับผูปกครอง 
นักเรียน วัยทํางาน ผูสูงอายุ, ดําเนินงานรวมกับศูนยการเรียน และศูนยดิจิทัลชุมชน ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลใหกับ
ประชาชน เนนกลุมผูสูงอายุ  
        กิจกรรม - 3. ประเมนิสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อของคนไทย 
        เปาหมายกิจกรรม  นํารองการประเมินระดับสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทัน
สื่อแตละชวงวัย และทบทวนแกไข ปรับปรุง, ประชาชนในวัยเรียนและผูสูงอายุมีระดับสมรรถนะดานดิจิทัลและ 
การรูเทาทันสื่ออยูในระดับดีมาก  
     (2) แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง 
      เรื่องท่ี 1/ประเด็นที่ 1 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธที่ 1 การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมือง                
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของพลเมือย 
       เปาหมายกิจกรรม มีโรงเรียน ประชาธิปไตยเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 10 ตอปของ
จํานวนโรงเรยีนระดับประถมศกึษา/มัธยมศึกษา 
       กิจกรรมท่ี 2/กลยุทธที่ 2 จัดใหมีการใหความรูทางดานการเมืองการปกครอง (Political 
Education) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Civic Education) 
       เปาหมายกิจกรรม ระดับความรูวัฒนธรรมทางการเมือง และการเมืองการปกครองของ
ผูเขารวมกิจกรรม/อบรม/สัมมนา ไมนอยกวารอยละ 60 
     (3) แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 
      เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสู
รัฐบาลดิจิทัล  
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธที่ 2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหาร
ราชการ 
       เปาหมายกิจกรรม หนวยงานภาครัฐสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชงาน 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธที่ 3 บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐเพ่ือการบริหาร
ราชการแผนดิน 
       เปาหมายกิจกรรม 1) หนวยงานของรัฐมี Chief Data Officer ซึ่งมีอํานาจหนาที่ที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล 2) หนวยงานภาครัฐมีการจัดทําขอมูลสําคัญตามมาตรฐานที่กําหนด 
และเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอกได 3) หนวยงานภาครัฐมีขอมูลสําคัญที่ใชในการตัดสินใจ และการจัดอันดับ
ของประเทศในดานตาง ๆ 4) ผูบริหารระดับสูงมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันสมัย สําหรับใชในการตัดสินใจและ                 
การบริหารราชการแผนดิน 5) หนวยงานมีผูรับผิดชอบในการวบรวม จัดการและวิเคราะหขอมูล 



 
 

 

      เรื่องท่ี 3/ประเด็นท่ี 3 โครงสรางภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และระบบงาน                    
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
       กิจกรรมท่ี 1/กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานของรัฐ 
และลด/ละลายความเปนนิติบุคคลของกรม 
       เปาหมายกิจกรรม 1) สวนราชการมีการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ โดยมีการทบทวน  
4 ดาน ไดแก โครงสราง กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย 2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพและสรางความเขมแข็งของการบริหาร
จัดการเชิงพ้ืนที่ 
       เปาหมายกิจกรรม ดําเนินการตามแผนได 100% 
      เรื่องท่ี 4/ประเด็นที่ 4 กําลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง                      
พรอมขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธที่ 1 จัดกําลังคนใหสอดคลองกับความจําเปนในการบริการ
สาธารณะท่ีสําคญั และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
       เปาหมายกิจกรรม กําลังคนที่ เหมาะกับงาน/ชนิด/คุณภาพในเวลาที่ตองการ             
ที่สอดคลองกับบทบาทของภาครัฐและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 
       กิจกรรมท่ี 3/กลยุทธที่ 3 พัฒนาทกัษะและสมรรถนะใหมเพื่อสรางความพรอมเชิงกลยุทธ
ใหกับกําลังคนภาครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 
       เป าหมายกิจกรรม 1 )  ภาครั ฐมี กํ าลั งคนมีทั กษะและสมรรถนะที่ ทันตอ                               
การเปลี่ยนแปลงทันสมัย และเปนสากล 2) ภาครัฐมีแผนและแนวทางในการใชประโยชนกําลังคนสูงอายุที่มี
ศักยภาพ 3) ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐมีคานิยมและอุดมการณที่กลายืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองแยก
ผลประโยชนสวนตนออกจากประโยชนสาธารณะ และดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เจาหนาที่ของรัฐ 
มีกระบวนทัศนใหม (New Paradigm)และมีจิตวิญญาณการเปนผูประกอบการสาธารณะ (Public 
Entrepreneurial Spirit) มีกลไกและมาตรการคุมครองเจาหนาที่จากการใชอํานาจที่ไมเปนธรรมโดยผูบังคับบัญชา 
       กิจกรรมที่ 4/กลยุทธที่ 4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชกําลังคนในสวน
ราชการและหนวยงานของรัฐ (Workforce Audit) 
       เปาหมายกิจกรรม 1) รัฐบาลมีสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจเพ่ือใหการใชกําลังคน
ภาครัฐมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 2) สวนราชการมีสายงานตําแหนง และระดับสอดคลองกับความจําเปนของ
ภารกิจภาครัฐ 
      เรื่องท่ี 5/ประเด็นที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สรางและรักษาคนดีคนเกง
ไวในภาครัฐ 
       กิจกรรมท่ี 1/กลยุทธท่ี 1 ดึงดูดผูมีความรูความสามารถและมีจิตสาธารณะเขามา
ทํางานในหนวยงานของรัฐ 
       เปาหมายกิจกรรม 1) มีระบบ รูปแบบการจางงาน และชองทางการสรรหาบุคลากร
ภาครัฐท่ีหลากหลายเหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งวิถีการทํางานและการใชชีวิตของคนรุนใหมและผูที่มีความรู
ความสามารถสูง  2) สวนราชการมีการพัฒนาจุดแข็งใหเปนแรงดึงดูดและสรางแรงบันดาลใจใหกับผูสมัครงาน                    
3) มีระบบการจัดสอบความรูความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 4) มีระบบการสอบวัดความรู
ความสามารถทั่วไป และคุณลักษณะการเปนเจาหนาที่ของรัฐที่เปนมาตรฐานเดียวกันของบุคลากรภาครัฐทุก
ประเภท 



 
 

 

       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธที่ 2 สงเสริม จูงใจ และรักษาผูมีความรูความสามารถและมีจิต
สาธารณะไวในภาครัฐ 
       เปาหมายกิจกรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานเที่ยงตรง เปนรูปธรรม และมีความเปน
ธรรมมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานมีความเขมขน และสามารถคัดกรองบุคลากรที่ไมมีประสิทธิภาพใหออก
จากราชการ 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธท่ี 3 พัฒนาขีดความสามารถและสรางความผูกพันตอองคกร 
(Engagement) ของบุคลากรภาครัฐ 
       เปาหมายกิจกรรม 1) เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ (อาทิ เจาหนาที่ใหมระดับมืออาชีพ   
นักบริหารระดับตน นักบริหารระดับกลาง และนักบริหารระดับสูง) ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสอดคลองกับ
สายอาชีพ ชวงอายุ และพื้นท่ีทํางาน 2) หลักสูตรปฐมนิเทศระหวางการทดลองงาน (Induction Training)                                
มีประสิทธิผลในการสรางสมรรถนะและทัศนคติใหมในการทํางานภาครัฐ (New Mindsets) 3) การพัฒนาบุคลากร
ภาครฐันาไปสูการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน, การลงทุนในการพัฒนาบุคลากรมีความคุมคา 
       กิจกรรมท่ี 5/กลยุทธที่ 5 สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
       เปาหมายกิจกรรม 1) ทุกองคกรกลางบริหารงานบุคคลหรือหนวยงานของรัฐ                      
นําประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐไปใชในการบริหารงานบุคคล 2) องคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด
หลักเกณฑการใชพฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมในการเลื่อนตําแหนง การลดตําแหนง การยายตําแหนง เปนตน 
       กิจกรรมที่ 6/กลยุทธที่ 6 พัฒนาทางกาวหนาในสายอาชีพและสรางความตอเนื่อง               
ในการดาํรงตําแหนง 
       เปาหมายกิจกรรม ทุกสายอาชีพมีเสนทางความกาวหนาที่เปดกวาง มีโอกาสและ
ประสบการณทํางานที่หลากหลาย ทาํใหภาครัฐสามารถระดมสรรพกําลังความเชี่ยวชาญมาใชประโยชนไดอยางสูงสุด 
      เรื่องท่ี 6/ประเด็นที่ 6 การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ คลองตัว โปรงใส และมีกลไกปองกัน
การทุจริตทุกขั้นตอน 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธที่ 1 นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครฐัใหมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
       เปาหมายกิจกรรม หนวยงานของรัฐสามารถเชื่อมโยงระบบขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
ของตนกับระบบของกรมบัญชีกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
     (4) แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย 
      เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 มีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายที่ดีและเทาที่จําเปน 
รวมท้ังมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแลวเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธที่ 1 จัดทํากฎหมายเพ่ือกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดทํา
รางกฎหมาย การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบความจําเปนในการตรากฎหมาย การรับฟงความคิดเห็น
ของผูเก่ียวของ การวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพ่ือเปนหลักเกณฑประกอบการจัดทํารางกฎหมาย
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใชบังคับแลว 
       เปาหมาย – 
     (5) แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



 
 

 

      เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหลงกําเนิดใหมี
ประสิทธิภาพ 
        กลยุทธที่ 2/กิจกรรมที่ 2 ใหความรูและทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในการคัดแยก
ขยะแตละประเภท รวมทั้งผนวกความรูเรื่องการคัดแยกขยะเขาไปในหลักสูตรการเรียนการสอน 
        เปาหมาย – 
      (6) แผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       เรื่องท่ี 1/ประเด็นที่ 1 การปฏิรูปการรูเทาทันสื่อของประชาชน 
        กิจกรรมท่ี 1/กลยุทธที่ 1 การจัดสัมมนาเรื่อง “การรูเทาทันสื่อ” ในโรงเรียนและใน
มหาวิทยาลัยและในสถานที่สาธารณะสําหรับกลุมเปาหมายที่อยูนอกสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด
อยางตอเนื่อง      
        เปาหมายกิจกรรม สรางความตระหนักในกลุมนักเรียนนักศึกษา 
      (7) แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม  
       เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรูและการสงเสริมกิจกรรมทางสังคม 
        กิจกรรมท่ี 2/กลยุทธที่ 2 สรางพลังแผนดิน 
        เปาหมายกิจกรรม – 
      (8) แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง 
        กิจกรรมที่ 1/กลยุทธที่ 1 เรงสรางการรับรูและจิตสํานึกของประชาชนในการตอตาน
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
        เปาหมายกิจกรรม สรางนิสัยไมโกงและไมยอมใหผูใดโกงเพ่ือตอตานการทุจริตฯ ใหกับ
คนในสังคมโดยเริ่มจากเด็กและเยาวชน 
       เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ดานการปองปราม 
        กิจกรรมท่ี 2/กลยุทธที่ 2 ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือ
ผูบังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเปนตัวอยางในการบริหารงานดวยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปลอยปละละเลย    ไมดําเนินการใหถือ
เปนความผิดวินัยหรือความผิดอาญา 
        เปาหมายกิจกรรม บริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐตองยึดหลักคุณธรรม 
        กิจกรรมที่ 3/กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางหนวยงานตรวจสอบภายในใหเปนกลไกอิสระ
และมีการเฝาระวังการทุจริตในหนวยงาน 
        เปาหมายกิจกรรม พัฒนาระบบระบบตรวจสอบภายในของหนวยงานรัฐใหมีประสิทธิภาพอยู
เสมอและถือวาเปนภารกิจที่สําคัญซึ่งหัวหนาสวนราชการตองกํากับดูแลดวยตนเอง 
        กิจกรรมที่ 4/กลยุทธที่ 4 ทําใหการใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐเปนเรื่องที่นารังเกียจไมพึง
กระทํา 
        เปาหมายกิจกรรม ใหขาราชการ เจาหนาที่ และเจาพนักงานของรัฐทุกคนรับทราบ ยึดถือ
และปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ วาดวยการรักษาวินัยอยางเครงครัด 
 17.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 -2564 
  1) วัตถุประสงค (สอดคลอง 6 ขอ) 



 
 

 

   1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
คานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มี
ทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเน่ืองตลอดชีวิต 
   1.2 เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็ง
พ่ึงพาตนเองได 
   1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 
   1.4 เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
   1.5 เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน                
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   1.6 เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ  
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 
  2) เปาหมายรวม (สอดคลอง 5 ขอ) 
   2.1 คนไทยมีคณุลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ 
   2.2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง 
   2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 
   2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 
   2.6  มรีะบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ
และมีสวนรวมจากประชาชน 
  3) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (สอดคลอง 9 ยุทธศาสตร) 
   ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (หลัก) 
    เปาหมายระดับยุทธศาสตร 1) คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคมเพ่ิมขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมขึ้น 3) คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
    แนวทางการพัฒนา 1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรมมีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค โดย 1.2) สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ี
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 2) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถ
ในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา โดย 2.1) สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม                
ที่เหมาะสม 2.2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห   อยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค               
มีทักษะการทํางาน และการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดแรงงาน 2.3) สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่เปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน 3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
โดย 3.6) จัดทําสื่อการเรียนรูที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ใหคนทุก
กลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ทั่วถึง ไมจํากัดเวลาและสถานที่ 3.7) ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลง
เรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต 
   ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม (รอง) 



 
 

 

    เปาหมายระดับยุทธศาสตร  2) เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของ
ภาครฐั 3) เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
    แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายได
ต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดย 1.1) ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นท่ี 
และสภาพรางกาย 2) กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให
ครอบคลุมและทั่วถึง โดย 2.1) สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษา     ที่มีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกัน
มากข้ึนระหวางพ้ืนท่ี 3) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได โดย 3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
สงเสริมการประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
    เปาหมายระดับยุทธศาสตร 2) การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา 2.5) วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
    แนวทางการพัฒนา  2) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคการผลิตและบริการ 2.4) การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน 2.4.4) สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม โดยพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือการพึ่งตนเอง สงเสรมิใหมีการกําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะการเปน
ผูประกอบการทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ 
   ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
    เปาหมายระดับยุทธศาสตร 3) สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบ
ตอสุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย)  
    แนวทางการพัฒนา 4) สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม         
4.4) สรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคที่ยั่งยืน สรางความตระหนักรูของผูบริโภค โดยใหขอมูล                  
ที่ถูกตองพอเพียง เสริมสรางทัศนคติในการดํารงชีวิตใหเปนวิถีชีวิตท่ีพอเพียงและยั่งยืน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวย
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน 
    เปาหมายระดับยุทธศาสตร 1) ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบัน
หลักของประเทศ 2) สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ ประชาชน
มีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง 3) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน มีโอกาสในการศกึษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพ่ิมขึ้น   
    แนวทางการพัฒนา 1) การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและ
ธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 1.1) สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 1.2) เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝงคานิยมและเสริมสรางความรู                 
ความเขาใจของการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตางทางความคิด ภายใตสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย                  
1.3) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการ สันติสุขแนวทางสันติวิธี                       
ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 
   ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย (รอง) 



 
 

 

    เปาหมายระดับยุทธศาสตร 1) ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 3) เพ่ิมคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน  
    แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา โดยกําหนดภารกิจ 
ขอบเขต อํานาจหนาที่ของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ินใหชัดเจนและไมซ้ําซอน  
3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล โดยปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ภายในองคกร 5) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยปองกันการทุจริต  
 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
  เปาหมายระดับยุทธศาสตร  5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สรางผูประกอบการธุรกิจดิจิทัล
รายใหมเพ่ิมข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา 5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 5.2 ) สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ โดยสงเสริมการพัฒนาผูประกอบการใหปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจใหเปน
ระบบดิจิทัล โดยจัดทําแพลตฟอรม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภาคเกษตร สงเสริมธุรกิจของผูประกอบการดิจิทัลรุน
ใหม (Startup) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  เปาหมายระดับยุทธศาสตร 1) เพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศ (จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเปน 25 คนตอประชากร 10,000 คน) 
  แนวทางการพัฒนา 3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 3.1) ดานบุคลากรวิจัย 
 ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ (รอง) 
  เปาหมายระดับยุทธศาสตร 2) เพ่ิมจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยู
สําหรับคนทุกกลุมในสังคม 4) เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน 
  แนวทางการพัฒนา 2) การพัฒนาเมือง 2.1) การพัฒนาเมืองหลัก 2.1.4) รักษาอัตลักษณ
ของเมืองและสรางคุณคาของทรัพยากรเพื่อกระจายรายไดใหคนในทองถิ่น ตลอดจนใชเศรษฐกิจดิจิทัลตอยอดการ
พัฒนาเมือง ควบคูกับการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 2.2) การพัฒนาเมืองสําคัญ 2.2.1) สงเสริมกรุงเทพฯ ใหเปน
เมืองนศูนยกลางการศึกษา 2.2.2) พัฒนาเมืองปริมณฑล เปนศูนยบริการดานสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู
อาศัย 2.2.3) พัฒนาเมืองเชียงใหมและเมืองพิษณุโลกใหเปนศูนยกลางการศึกษา 2.2.4)พัฒนาเมืองขอนแกนและ
เมืองนครราชสีมาใหเปนเมืองศูนยกลางการศกึษา 2.2.5) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญใหเปนเมืองนาอยูและ
เอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม 3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
3.1) พ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 3.1.5) กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี สงเสริม
การเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตท้ังในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
วิสาหกิจชุมชน 3.2) พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 3.2.3) สงเสริมใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เก่ียวของ
เขามามีสวนรวม และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเสริมสรางขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและ
ผูประกอบการในพ้ืนที่ พัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนใหสามารถใชประโยชนจากการพัฒนา 
 17.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565)  
(สอดคลอง 7 นโยบาย) 
  นโยบายที่ 1 : เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  



 
 

 

   1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ “แผนท่ี 3 : แผนการเสริมสรางความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข” 
   2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : สถาบันพระมหากษัตริยภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดรับการธํารงรักษาดวยการปกปอง เชิดชูเทิดทูนอยางสมพระเกียรติ      
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย (2) ระดับ
ความเขาใจของทุกภาคสวนเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย     
   4) กลยุทธท่ี (2) สงเสริมทุกภาคสวนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในตางประเทศใหตระหนักรู
และเขาใจถึงบทบาทและคุณคาของสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะศูนยรวมจิตใจของชาติ รวมถึงสรางความเขาใจ
ถึงหลักการ เหตุผล และความจําเปนในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย (3) นําศาสตรพระราชาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวพรอมท้ังเผยแพรผลการดําเนินงานใหแพรหลายเปนท่ีประจักษท้ังในและ
ตางประเทศ  
  นโยบายท่ี 2 : สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ 
   1)  แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนท่ี 6 : การสรางความสามัคคีปรองดอง” 
    2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : คนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและ
แนวทางสันติวิธี 
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับการอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคมไทย  
     4) กลยุทธที่ (2) สงเสริมกิจกรรมสรางความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ โดยเนนสราง
ความรู ความเขาใจในการดําเนินการภาครัฐ และสนับสนุนการเขามามีสวนรวมของภาคประชาชนในการรวม
กําหนดแนวทางการสรางความสามัคคีปรองดอง 
  นโยบายที่ 3 : ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
   1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนที่ 7 : แผนการปองกันและแกไขปญหา                         
การกอเหตรุุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต” 
   2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสินและอยูรวมกันอยางสันติสุข 
   3) ตัวชี้วัด (1) จํานวนเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต  
   4) กลยุทธที ่(1) บูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปนระบบมีเอกภาพ และ
เปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปนศาสตรพระราชาเปนหลักในการปฏิบัติ รวมทั้งใหความสําคัญกับ                         
การดําเนินงาน ดวยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองคความรูนําหลักวิชาการสากลมาประยุกตใชในการแกไขปญหา 
ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิโดยตรงตอสาเหตุหลักของ
ปญหา (5) สงเสริมสภาวะแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการสรางสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสราง                   
ความเขาใจใหภาคสวนตาง ๆ ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ใหเขามามีสวนรวมในการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต การเฝาระวังแนวคิดสุดโตงที่เผยแพรสูกลุมผูปกครอง ครอบครวั สตรี เยาวชน ทั้งในและ
นอกสถานศึกษาซึ่งอยูในพื้นที่ นอกพื้นท่ี และในตางประเทศอยางทั่วถึง ตลอดจนสงเสริม ใหมีการจัดระบบการศึกษาที่
เก้ือหนุนใหเกิดสภาวะสันติสุข 

  นโยบายที่ 5 : สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และนโยบายที่ 
8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน    



 
 

 

   1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนที่ 10 : แผนการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด” 
   2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  : การแพรระบาดของยาเสพติดลดลงและสังคมไทย                               
มีความปลอดภัยจากยาเสพติด  
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
   4) กลยุทธที่ (4) รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชากรกลุมเสี่ยง ตระหนักรูถึงโทษ
ของยาเสพติด เพื่อปองกันการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการเฝาระวัง
และแกไขปญหายาเสพติดในระดับพื้นท่ี โดยใชกลไกประชารัฐ 
  นโยบายที่ 9 : เสริมสรางความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  
   1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ “แผนที่ 11 : แผนการเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
จากภัยทุจริต” 
   2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกันและแกไขการทุจริต รวมทั้ง
ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ      
   3) ตัวชี้วัด (1) คาดัชนีชี้วัดการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย (2) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการตอตานการทุจริต   
   4) กลยุทธท่ี (4) รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพ่ือสรางคานิยมตอตานและ
ปฏิเสธ การทุจริต 
  นโยบายที่ 10 :  เสรสิรางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
   1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนที่ 15 : การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง
ทางไซเบอร 
    2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพรอมในการรับมือ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร 
   3) ตัวชี้วัด (2) ระบบปองกันทางไซเบอรที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกปองขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญดานไซเบอร 
   4) กลยุทธที่ (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความตระหนักรูถึงความสําคัญ
ของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร 

 
 
 
 
- 

สวนที ่3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9  การ
บริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการปฏิบัติดังตอไปนี้ (1) กอนจะดําเนินการ                       
ตามภารกิจใดสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา (2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของ      



 
 

 

สวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของข้ันตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละ
ขั้นตอนเปาหมายของภารกิจผลสัมฤทธ์ิของภารกิจและตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจและมาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นโดยจัดทําเปนแผนสี่ปซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบรหิารราชการแผนดินและใน
วรรค 2 ในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบาย
การปฏบัิติราชการของสวนราชการเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากร
อ่ืนท่ีจะตองใชเสนอตอรฐัมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบนั้น  จังหวัดพะเยาไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน 
 “คนพะเยาไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพดํารงชีวิตอยางเปนสุขตามวิถีลานนา 
ในโลกศตวรรษที ่21” 

พันธกิจ 
 1. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
 3. สงเสริมสนับสนุนใหระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ   ใน
การแขงขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศกัยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
เปาประสงคตัวชี้วัดเปาประสงค คาเปาหมาย กลยุทธ และโครงการ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
เปาประสงค 
 1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตัวชี้วัด 



 
 

 

  1) รอยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรมสงเสรมิการเรียนรูที่สะทอนความรักและ     
 การธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
 พระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขเพ่ิมขึ้น (รอยละ 100) 
  2) รอยละของนักเรียนที่ผานการอบรมลูกเสอืเนตรนารีเพ่ิมขึ้น (รอยละ 100) 
  3) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเปน 
 พลเมือง (Civic Education) เพ่ิมข้ึน (รอยละ 100) 
  4) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่สรางภูมิคุมกันหรือ                         
 ปองปรามการทุจริตคอรรัปชั่นเพิ่มขึ้น (รอยละ 100) 
  5) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อสงเสรมิการอยูรวมกันใน 
 สังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน (รอยละ 100) 
เปาประสงค 
 2. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาการดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
ตัวชี้วัด 
  1) รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรู                        
 ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมเพ่ิมข้ึน (รอยละ 73) 
  2) รอยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน (รอยละ 92) 
กลยุทธ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  1) โครงการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระ 
 เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ 
  2. โครงการคายยุวกาชาดสูคานิยมหลัก 12 ประการ เฉลิมพระเกียรติเจาฟามหาจักรี 
  3) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกัน                            
 การทุจริต” (ภายใตชื่อโรงเรยีนสุจริต) 
  4) โครงการสงเสริมสภานักเรยีนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  5) โครงการ ประกวดวาดภาพ หัวขอ “เด็กยุคใหม ไมเอาคอรรัปชั่น” 
 2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพื้นที่ตาม      
แนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่เกาะแกงชายฝงทะเลทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมกลุมชนชายขอบ
และแรงงานตางดาว) 
  1) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
  2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนําเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                           
 ในชั้นเรียนสูประสิทธิภาพการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ (O-NET) 
  3) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอานการเขียนผานการเรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning)                          
 สูคุณภาพผูเรยีนในศตวรรษที่ 21 ของกลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร 
  4) โครงการพัฒนาทักษะการอาน และการเขียนภาษาไทย ในเขตพ้ืนที่สูง 
 3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซ
เบอร เปนตน 



 
 

 

  1) โครงการคายคุณธรรมสัมพันธสรางเสริมเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด  
  2) โครงการชุมนุมลูกเสือตานภัยยาเสพติด   
  3) โครงการสงเสริมสถานศกึษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
  4) โครงการปลูกฝงคณุธรรมนําใจใหหางไกลยาเสพ 
  5) โครงการคายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพ 
 ติดสําหรับนักศึกษา กศน.อําเภอภูซาง   
  6) โครงการการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม : ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม 
ภัยจาก 
 ไซเบอร 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ 
เปาประสงค 
 1. กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ                  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตัวชี้วัด 
  1) สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึนเมื่อเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา (50 : 50) 
  2) สัดสวนผูเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผูเรยีน 
 สังคมศาสตร (30 : 70) 
  3) รอยละของผูเรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน 
 เพ่ิมข้ึน (รอยละ 42) 
  4) รอยละของผูไดรับเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาในสาขาที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 เพ่ิมข้ึน (รอยละ 2) 
  5) รอยละของผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความตองการของตลาดงานและ                          
 การพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น (รอยละ 62) 
  6) ระดบัความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ                        
 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น (ระดับมัธยมศึกษา 
 ตอนตน/ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปริญญาตรี) (A1/A2/B2) 
  7) จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในสาขาตามกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายที่ตรงตามขอมูล                        
 ความตองการกําลังคน (Demand) ในกลุมอุตสาหกรรมตางๆเพ่ิมข้ึน (30 คน) 
  8) ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ป) มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น (10.2 ป) 
  9) รอยละของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ป) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 หรือเทียบเทาขึ้นไปเพิ่มขึ้น (รอยละ 53) 
  10) รอยละของกําลังแรงงานในสาขาอาชีพตางๆที่ไดรับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมขึ้น  
 (รอยละ 6) 
  11) อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ไมนับ 
 ศึกษาตอ) ภายในระยะเวลา 1 ปเพิ่มขึ้น (80 คน) 
  12) อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใน 
 ระยะเวลา 1 ป เพิ่มขึ้น (80 คน) 



 
 

 

  13) รอยละของผูสําเรจ็การศกึษาที่ผานการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพ่ิมข้ึน  
 (รอยละ 100) 
  14) รอยละของผูสําเรจ็การศกึษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีสมรรถนะเปนที่พอใจของ 
 สถานประกอบการเพ่ิมขึ้น (รอยละ 68) 
เปาประสงค 
 2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะ
ดาน 
ตัวชี้วัด 
  1) สัดสวนการผลิตกําลังคนระดับกลางและระดบัสูงจําแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา                
 ในสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น (32 คน) 
  2) รอยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตร 
 โรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่กําหนดเพ่ิมข้ึน (รอยละ 100) 
  3) จํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนา 
 ประเทศเพ่ิมขึ้น (40 หลักสตูร) 
  4) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรยีนรูแบบบูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตร 
 เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตรหรือสะเต็มศึกษาเพิ่มข้ึน (รอยละ 45) 
  5) จํานวนหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ผูเรียนสามารถโอนยายหรือศึกษาตอเนื่องเพ่ิมข้ึน  
 (30 หลักสูตร) 
  6) จํานวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสําหรบัผูมีความสามารถพิเศษ 
 เพ่ิมข้ึน (10 หลักสูตร) 
  7) จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศกึษาที่มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ิมขึ้น (10 แหง) 
  8) รอยละของครูอาชีวศึกษาที่ผานการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพ่ิมข้ึน  
 (รอยละ 100) 
  9) รอยละของสถานประกอบการที่จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนตามความตองการของ 
 ตลาดงานเพ่ิมขึ้น  (รอยละ 100) 
  10) รอยละของภาคีเครือขายความรวมมือระหวางรัฐเอกชนสถานประกอบการสมาคม 
 วิชาชีพและหนวยงานที่จัดการศกึษาเพ่ิมขึ้น  (รอยละ 60) 
เปาประสงค 
 3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม                        
ทางเศรษฐกิจ 
ตัวชี้วัด 
  1) จํานวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู/นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนในการพัฒนา 
 ประเทศเพ่ิมขึ้น (8 โครงการ) 
กลยุทธ 
 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและ                      
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

1) โครงการเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 
2) โครงการการเขียนแผนธุรกิจ 
3) โครงการยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 



 
 

 

4) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ินและ 
 สถานประกอบการ 
 5) โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล  
 (CEFR)  
 สูการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

6) โครงการพัฒนาแนวคิดและเสริมสรางทักษะประกอบการ สําหรบัเยาวชนจังหวัดพะเยา 
7) โครงการพัฒนาหลักสูตร ทวิภาคใีนสาขาวิชาตามความตองการของตลาดแรงงาน 

 2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 
1) โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ประจําปงบประมาณ 2565 

  2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ และการนวดทางการกีฬา ตามแนวนโยบายลด 
 เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู สําหรบันกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  
 3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
  1) โครงการพัฒนาตนแบบนวัตกรรมดาน IoT ในภาคการผลิตและการบริการ 
  2) โครงการการพัฒนาศกัยภาพของครูในการจัดการเรยีนรูโดยใชวิจัยเปนฐานในการเรียนการสอน  
 สรางสิ่งประดิษฐคนรุนใหมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศกึษาในยุคการศึกษา 4.0 สําหรับครู 
 อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
เปาประสงค 
 1. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จําเปน                     
ในศตวรรษที่21 
ตัวชี้วัด 
  1) รอยละของผูเรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่21 เพ่ิมขึ้น (รอยละ 100) 
  2) รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและมีจิต 
 สาธารณะเพ่ิมขึ้น (รอยละ 100) 
  3) รอยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะทอน                      
 การสรางวินัยจิตสาธารณะและคุณลักษณะที่พึงประสงคเพ่ิมขึ้น (รอยละ 100) 
เปาประสงค 
 2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 
 
ตัวชีว้ัด 

 1) รอยละของเด็กแรกเกิด-5ป มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น (รอยละ 75) 
  2) คร/ูผูดูแลเด็กมีความรูและทักษะในการดแูลเด็กที่ถูกตองจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ                         
 หลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางรอบดานตามวัยเพิ่มขึ้น (รอยละ 100) 
  3) รอยละการอานของคนไทย (อายุตั้งแต 6 ป ขึ้นไป) เพิ่มขึ้น (รอยละ 3) 
  4) รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                     
 แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น (รอยละ 1.5) 



 
 

 

  5) ประชากรวัยแรงงาน (15–59 ป) มีจํานวนปการศกึษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น (รอยละ 10.4) 
  6) รอยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรูและประสบการณเพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษา 
 เพ่ิมข้ึน (รอยละ 6) 
  7) จํานวนผูสูงวัยที่ไดรับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมขึ้น  
 (3,100 คน) 
  8) จํานวนสาขาและวิชาชีพที่เปดโอกาสใหผูสูงวัยไดรับการสงเสริมใหทํางานและถายทอด 
 ความรู/ประสบการณเพ่ิมข้ึน (12 สาขา) 
เปาประสงค 
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรได                        
อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 
  1) รอยละของศูนยเด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมการเรียนรูไดคุณภาพและ 
 มาตรฐานเพิ่มขึ้น (รอยละ 55) 
  2) จํานวนสถานศึกษา/สถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย 
 และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพ่ิมข้ึน (420 แหง) 
  3) จํานวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุงพัฒนา 
 ผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมข้ึน (230 แหง) 
  4) จํานวนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร                       
 ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะที่สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น (16 แหง) 
  5) จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศกึษาที่จัดการเรยีนการสอนภาษาของประเทศสมาชิก 
 อาเซียน (+3) เพ่ิมขึ้น (22 แหง) 
  6) รอยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะ 
 การคิดวิเคราะหและความคิดสรางสรรคเพิ่มข้ึน (รอยละ 6) 
เปาประสงค 
 4. แหลงเรียนรูสื่อตําราเรียนนวัตกรรมและสื่อการเรยีนรูมีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชน 
 สามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
ตัวชี้วัด 
  1) จํานวนแหลงเรยีนรูที่ไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรยีนรู                     
 ตลอดชีวิตที่มีคณุภาพเพ่ิมข้ึน (500 แหง) 
  2) จํานวนสื่อสารมวลชนที่เผยแพรองคความรูหรือจัดรายการเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้น (35 สื่อ) 
  3) รอยละของชุมชนที่มีการจัดการแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น (รอยละ 70) 
  4) จํานวนสื่อตําราเรียนและสื่อการเรยีนรูที่ไดรับการพัฒนาโดยการมีสวนรวมจากภาครัฐและ 
 เอกชนเพ่ิมขึ้น (120 สื่อ) 
  5) มีระบบคลังขอมูลเก่ียวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถ 
 ใหบริการคนทุกชวงวัยและใชประโยชนรวมกันระหวางหนวยงานได (22 ระบบ) 
เปาประสงค 
 5. ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด 



 
 

 

  1) มีระบบและกลไกการทดสอบการวัดและประเมินความรูทักษะและสมรรถนะของผูเรยีน                      
 ทุกระดับการศึกษาและทุกกลุมเปาหมายที่มีประสิทธิภาพ (22 ระบบ) 
  2) มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไมไดรับการศึกษาและผูเรียนที่มี 
 แนวโนมจะออกกลางคัน (22 ระบบ) 
  3) จํานวนการเขาใชบริการคลังขอสอบเพ่ือการวัดผลการเรียนรูตามมาตรฐานหลักสูตรและ 
 มาตรฐานวิชาชีพจําแนกตามหลักสูตรและระดับชั้นเรยีนเพ่ิมขึ้น (60,000 ครั้ง) 
เปาประสงค 
 6. ครูอาจารยและบุคลากรทางการศกึษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 
  1) รอยละของครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาไดรับ                        
 การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น (รอยละ 92) 
  2) รอยละของครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับ                     
 ความตองการและยุทธศาสตรของหนวยงานเพิ่มข้ึน (รอยละ 100) 
  3) ระดบัความพึงพอใจของครอูาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการพัฒนาสมรรถนะ 
 และการใชประโยชนจากการพัฒนาเพ่ิมขึ้น (ระดับ 5) 
กลยุทธ 
 1. สงเสริมสนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยาง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 
  1) โครงการสงเสริมคณุภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดพะเยา 
  2) โครงการสรางชุมชนการเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจในผูสูงอายุ สังคมผูสูงอายุ และการดูแล 
 ผูสูงอายุผานกระบวนการพัฒนาและถายทอดความรูหลักสูตร “จากวัยเด็กสูผูสูงวัย” สําหรับเยาวชน  
 ในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา 
  3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการคดิ 
 วิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย 
  4) โครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
  5) โครงการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจังหวัดพะเยา 
 2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูสื่อตําราเรียนและสื่อการเรียนรูตางๆใหมีคุณภาพมาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
  1) โครงการพัฒนาแหลงเรยีนรู สื่อตําราภาษาลานนา 
 3. สรางเสริมและปรบัเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรมที่พึงประสงค 
  1) โครงการ จิตอาสา “ตาวิเศษ” 
  2) โครงการสานสัมพันธสายใยเยาวชนไทยเหนือ-ใต เพ่ือสรางสังคมแหงการเรยีนรูพหุวัฒนธรรม 
 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามการวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
  1) โครงการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบดวยระบบอิเล็กทรอนกิส (E-Exam)    
    2) โครงการจัดทําคลังขอสอบสําหรบัการวัดและประเมนิผลการเรียนรูดานทักษะความรู  
 ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 5. พัฒนาคลังขอมูลสื่อและนวัตกรรมการเรยีนรูที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  1) โครงการพัฒนาเครือขายครูนักวิจัยในการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทาง                         



 
 

 

 การเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
  1) โครงการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) สูชั้นเรียน 
  2) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ 
 การศึกษาตลอดชีวิต 
  3) โครงการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใชชุมชนการเรยีนรูทางวิชาชีพ (PLC)                         
 เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสูศตวรรษที่ 21 
  4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน.เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  5) โครงการสงเสริมการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู  
  6) โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือเพิ่มสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาของ 
 คร ูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (พะเยา) 

 ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
เปาประสงค 
1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด 
  1) สัดสวนนักเรียนปฐมวัย (3–5 ป) ตอประชากรกลุมอายุ 3–5 ป เพิ่มขึ้น (98 : 20) 
  2) ประชากรอายุ 6–11 ป ไดเขาเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน (รอยละ 100) 
  3) ประชากรอายุ 12–14 ป ไดเขาเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตนหรือเทียบเทาทุกคน  
 (รอยละ 94) 
  4) สัดสวนนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา (15–17 ป) ตอประชากรกลุมอายุ                            
 15–17 ป เพ่ิมขึ้น (รอยละ 92) 
  5) ประชากรวัยแรงงาน (15–59 ป) มีจํานวนปการศกึษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น (10.4 ป) 
  6) รอยละของเด็กในวัยเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษไดรบัการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
 เพ่ิมข้ึน (จําแนกตามกลุมประเภทของความจําเปนพิเศษ) (รอยละ 80) 
  7) อัตราการเขาเรยีนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสูงขึ้น 
 (รอยละ 100/85/55/55) 
  8) รอยละของผูเรียนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
 (รอยละ 85) 
  9) อัตราการออกกลางคนัของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง (รอยละ 1) 
  10) ผูเรียนระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา 15 ป  
 (รอยละ 100) 
  11) จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องคกรท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนรวมตามรูปแบบ/ 
 หลักสูตรสําหรับผูที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการผูดอยโอกาสผูมีความสามารถพิเศษ)  
 เพ่ิมข้ึน (487 แหง) 
  12) จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องคกรท่ีจัดการศึกษาตามรูปแบบ/หลักสูตร 
 สําหรบัผูที่มีความตองการจําเปนพิเศษเพ่ิมขึ้น (487 แหง) 
  13) มีหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษากลุมการศึกษาเฉพาะดานเฉพาะทางกลุมท่ีมี                           



 
 

 

 ความตองการจําเปนพิเศษในทุกระดับการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบนอกระบบและตาม 
 อัธยาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน (2 หลักสูตร) 
  14) ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเขาเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามฐานะทาง 
 เศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง (รอยละ 0.8) 
  15) ความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                            
 (O-NET) ของนักเรียนระหวางพื้นที่/ภาคการศกึษาในวิชาคณติศาสตรและภาษาอังกฤษลดลง 
 (รอยละ 8) 
  16) จํานวนสถานศึกษาที่ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU)  
 ลดลง (1 แหง) 
เปาประสงค 
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศกึษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรบัคนทุกชวงวัย 
ตัวชี้วัด 
  1) รอยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลดวยระบบ DLIT,  
 DLTV, ETV และผูเรียนมีคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 เพ่ิมข้ึน (รอยละ 2) 
  2) รอยละของผูใชอินเทอรเน็ตเพื่อการคนควาหาความรูเพ่ิมขึ้น (รอยละ 100) 
  3) มีสื่อดิจิทลัเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสงเสริมการมีอาชีพเพ่ิมขึ้น (22 สื่อ) 
เปาประสงค 
3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุมถูกตองเปนปจจุบันเพ่ือการวางแผน                          
การบริหารจัดการศกึษาการติดตามประเมินและรายงานผล 
ตัวชี้วัด 
  1) มีระบบคลังขอมูลเก่ียวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถ 
 ใหบริการและใชประโยชนรวมกันระหวางหนวยงานได (22 ระบบ) 
  2) ระดบัความพึงพอใจของบุคคลและหนวยงานในการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลและ 
 สารสนเทศทางการศึกษาสูงข้ึน (รอยละ 4) 
กลยุทธ 
 1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช/ผลิตสื่อ 
 การเรียนการสอนสําหรับสงเสริมการอานออกเขียนไดในเด็กที่มีความบกพรอง 
  2) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสําหรับคนพิการ ประจําป 2565   
  3) โครงการหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสูการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 
  4) โครงการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรยีนรู (นักเรียนพิเศษ)  
 จังหวัดพะเยา 
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศกึษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
  1) โครงการจัดกระบวนการเรยีนการสอนผานสมารทโฟน ประจําป 2565 
 3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได 
  1) โครงการจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 



 
 

 

เปาประสงค 
 1. คนทุกชวงวัยมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมมีคุณธรรมจริยธรรมและนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
ตัวชี้วัด 
  1) รอยละของศูนยเด็กเล็กและสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมท่ีสรางความตระหนัก                       
 ในความสําคัญของการดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น (รอยละ 100) 
  2) รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนัก                                   
 ในความสําคัญของการดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมความมีคุณธรรมจริยธรรมและการ 
 ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น (รอยละ 90) 
  3) รอยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการอบรม/พัฒนาในเรื่องการสรางเสริม 
 คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น (รอยละ 90) 
  4) จํานวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสีเขียวและหองเรียนสีเขียวเพ่ิมขึ้น (รอยละ 90) 
  5) จํานวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรยีนคณุธรรมเพ่ิมข้ึน (245 แหง) 
เปาประสงค 
 2. หลักสูตรแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมคุณธรรม
จริยธรรมและการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
ตัวชี้วัด 
  1) จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศกึษาที่จัดการเรยีนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ      
 การสรางเสริมคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น (249 แหง) 
  2) จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศกึษาที่จัดการเรยีนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝง 
 คุณธรรมจริยธรรมและการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 
 (249 แหง) 
  3) จํานวนแหลงเรยีนรูที่ไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรยีนรู                       
 ท่ีสงเสริมในเรื่องการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น (68 แหง) 
  4) จํานวนสื่อการเรียนรูในสื่อสารมวลชนท่ีเผยแพรหรือใหความรูเก่ียวกับการสรางเสรมิ 
 คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น (8 สื่อ) 
เปาประสงค 
 3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
ตัวชี้วัด 
  1) จํานวนงานวิจัยที่เก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น 
 (6 งานวิจัย) 
 
  2) จํานวนฐานขอมูลดานการศึกษาที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขาตางๆ เพิ่มขึ้น 
 (2 ฐานขอมูล) 
กลยุทธ 
 1. สงเสริมสนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมมีคุณธรรมจริยธรรมและนําแนวคิดตาม                  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดาํเนินชีวิต 
  1) โครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองสูสังคม 



 
 

 

  2) โครงการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม โดยผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  3) โครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 
  4) โครงการสนับสนุนสงเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
  5) โครงการสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงสูการปฏิบัติ 
  6) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูตางๆที่เกี่ยวของกับ
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  1) โครงการปลูกฝงจิตสํานึกรักษโลก รักษสิ่งแวดลอม 
 3. พัฒนาองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรมดานการสรางเสรมิคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- 

 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึษา 
เปาประสงค 
 1. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
ตัวชี้วัด 
  1) รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปน 
 พิเศษอยางเรงดวนที่ไมผานเกณฑการประเมินคณุภาพภายนอกลดลง (รอยละ 3) 
  2) รอยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น  
 (รอยละ 90) 
  3) รอยละของสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจตอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น 
 (รอยละ 85) 
  4) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของผูเรยีน                         
 ท่ีเรียนในกลุมสถานศึกษาที่เขาสูระบบการบริหารจัดการแนวใหมสูงข้ึน (รอยละ 3.3) 
  5) ระดบัความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชนในการใหบริการการศึกษาของกลุม 
 สถานศึกษาที่เขาสูระบบการบริหารจัดการสูงข้ึน (รอยละ 90) 
  6) จํานวนสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมขึ้น (100 แหง) 
  7) อัตราคาใชจายดานบุคลากรตอนักเรยีนลดลง (รอยละ 0.02) 
เปาประสงค 
 2. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและ
พ้ืนที ่
 
ตัวชี้วัด 
  1) จํานวนเครือขายการศึกษาที่มีศักยภาพและความพรอมในการสงเสริมสนับสนุนการจัด 
 การศึกษาเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน (6 แหง) 
  2) จํานวนองคกรสมาคมมูลนิธิหรือหนวยงานอ่ืนที่เขามาจัดการศึกษาหรือรวมมือกับ 
 สถานศึกษาทั้งของรัฐเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น (12 แหง) 
  3) จํานวนสถานประกอบการที่เขารวมการจัดการศึกษากับสถานศึกษาสถาบันการศกึษา 



 
 

 

 จําแนกตามระดับประเภทการศึกษาและสาขาวิชาเพ่ิมขึ้น (12 แหง) 
  4) สัดสวนผูเรียนเอกชนสูงข้ึนเม่ือเทียบกับรัฐ (22 : 78) 
  5) สัดสวนการมีสวนรวมสนับสนนุการศึกษาของภาคเอกชนภาคประชาชนและภาคีเครือขาย 
 เมื่อเทียบกับรัฐจําแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น (25 : 75) 
  6) จํานวนมาตรการ/แนวทางการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสรางแรงจูงใจในการ 
 มีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมเพ่ิมขึ้น (2 แนวทาง) 
กลยุทธ 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  1) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพการจัด 
 การศึกษาของสถานศึกษา 
  2) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดวยการขับเคลื่อนระบบประกัน 
 คุณภาพภายในสถานศึกษา ในสังกัด สพม.เขต 36 
  3) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดวยการขับเคลื่อนระบบประกันคณุภาพภายใน 
 สถานศึกษา 
 2. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
  1) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของเครอืขาย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 
 ตามบาน 
  2) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที ่4 โครงการ/งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด ที่ 4 สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธที่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัว            
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูการปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล 
 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับเปนพระมหากษัตริย  
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ความวา “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชนของประชาชนชาวไทย                        
ทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                       
บรมนาถบพิตร คือ การสรางคนดี สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จึงทรงมีพระราโชบายเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแหง
องคพระบรมชนกนาถในการสรางคนดีใหแกบานเมือง โดยทรงมุงใหการศึกษาตองสรางพ้ืนฐานแกนักเรียน                          
4 ดาน ประกอบดวย (1) การมีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง (2) การมีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม (3) การมีงาน
ทํา-มีอาชีพ และ (4) การเปนพลเมืองดี  
 ดังนั้น เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยสิริ
ราชสมบัติเปนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 แหงพระบรมราชจักรีวงศ กระทรวงศึกษาธิการ                        
จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนอมนําพระราโชบายดานการศึกษา มาเปนหลักชัยในการสรางนักเรียนเปน
คนดีและพัฒนาใหเปนคนเกง สูการปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอยางเปนรูปธรรม ดวยการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยาจึงจัดโครงการน้ีขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอบานเมือง เปนพลเมืองดีและมีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม และดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและประกวดผลงานเก่ียวกับการดําเนินงานตามพระราโชบายดาน
การศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จํานวน 1  ครั้ง 
 2) นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 - 4 
 เชิงคุณภาพ 
 ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอบานเมือง เปนพลเมืองดีและมีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม และดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสงเสรมิการเรียนรูสะทอนความรักและการธํารงรักษาสถาบัน
หลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

 
ทุกแหง 



 
 

 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของผูเรียนที่มีเจตคติท่ีดีตอบานเมือง เปนพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมี
คุณธรรม และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รอยละ 100 

6. วิธีดําเนินการ /ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและประกวดผลงานเก่ียวกับการ

ดําเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของสมเดจ็พระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 1) จัดประกวดเรียงความ 
 2) จัดประกวดแตงกลอน 
 3) จัดประกวดโครงงาน 
 4) จัดประกวดการดําเนินวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครอบครวันักเรียน ชวงชั้นที่ 2-4  

กันยายน 2565  

2. ศึกษาดูงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และโครงการพระราชดําริ กันยายน 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 - 4 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ (เดือน/ป) 
 สิงหาคม – กันยายน  2565 
10. งบประมาณ 1,048,400  บาท พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 1) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดงานและกําหนดกิจกรรมประกวดแขงขัน   
  - อาหารวางและเครื่องดื่ม (20 คน 35 บาท 2 มื้อ รวม  1,400  บาท 
  - อาหารกลางวัน (20คน มื้อละ 150 บาท 1 มื้อ   รวม  3,000  บาท 
 2) จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําเกณฑการประกวด   
            - อาหารวางและเครื่องดื่ม (50 คน มื้อละ 35 บาท 4 ม้ือ)   รวม 7,000 บาท 
   - อาหารกลางวัน (50 คน มื้อละ 150 บาท 2 มื้อ)   รวม  15,000 บาท 
 3) จัดมหกรรมการนําศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ 
   - คาอาหารวางและเครื่องด่ืมสําหรับผูเขารวมกิจกรรมประกวด  
   - อาหารวางและเครื่องดื่ม (1,000 คน มื้อละ 35 บาท 2 ม้ือ)  รวม 35,000 บาท 
  - อาหารกลางวัน (500 คน มื้อละ 150 บาท 1 มื้อ)   รวม 75,000 บาท 
    - คาอาหารสําหรบัผูเขารวมกิจกรรมประกวด คณะกรรมการดําเนินงานและเจาหนาที่  
 อาหารวางและเครื่องดื่ม 500 คน ม้ือละ 35 บาท 2 มื้อ รวม  35000 บาท 
 อาหารกลางวัน 500 คน มื้อละ 150 บาท 1 มื้อ  รวม  75,000 บาท 
   - คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินบุคคลภายนอก  จํานวน 30 คน (30 คน คนละ  
 2,000 บาท) รวม 60,000 บาท 
   - คาเชาเครื่องเสียง จํานวน 3 ชุด 3 วัน รวม  100,000  บาท 



 
 

 

  - คาเชาเต็นท 100 เตนท  รวม  40,000 บาท 
   - คาเชาสถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรมประกวด 1 แหง รวม  50,000  บาท   
  - คาปายประชาสัมพันธบริเวณหนาสถานที่จัดงาน ปายไวนิล ขนาด 2.4 x 4.8 ตารางเมตร 
 ตารางเมตรละ 200 บาท  (จํานวน 4 ผืน ผืนละ 2,500 บาท) รวม   10,000  บาท 
   - คาจัดทําเอกสารประกอบการประกวดกิจกรรม 600 ชุด ชุดละ 70 บาท รวม 42,000  บาท 
   - คาใชจายในการดําเนินการนําผลงานการประกวดมาแสดงผลงาน จํานวน 30 บูธ บูธละ  
 10,000 บาท รวม  300,000  บาท 
   - มอบรางวัลแกผูไดรับการคัดเลือกผลงาน  จํานวน  22 รางวัล  เปนเงิน 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. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :              

- 
 การบริหารความเสี่ยง :                

- 
12. หนวยงานรับผิดชอบ  
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ผูเรียนทุกชวงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  “คายยุวกาชาดสูคานิยมหลัก 12 ประการ เฉลิมพระเกียรติเจาฟามหาจักรี” 
2. หลักการและเหตุผล  
 กิจกรรมยุวกาชาดเปนกิจกรรมหนึ่ งของสํานักงานยุวกาชาด  สภากาชาดไทยท่ีจัดขึ้นเพื่อ                           
เปดโอกาสใหเยาวชน  ชาย-หญิง  ที่อยูในสถานศึกษาทุกสังกัด  และเยาวชนนอกระบบโรงเรียนไดมีโอกาสพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  โดยเฉพาะในดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานการปลูกฝงใหเยาวชนเปน
ผูเสียสละทําตนใหเปนประโยชน  มีระเบียบวินัยในตนเอง  มีความรับผิดชอบ สามารถทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนได



 
 

 

อย า ง มี ค ว า มสุ ข   เ ป นผู ท่ี รั กษ าสุ ขภ าพอน า มั ย ขอ งต น เอง   น อกจ ากนี้ กิ จ กร รมของ ยุ ว ก าช าด                           
ยังสอดคลองกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของงานการศึกษานอกโรงเรียน  ท่ีมุงเนนใหเยาวชนนอกระบบโรงเรียน
ไดรูจักพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  ชมุชนและสังคม  มีคุณธรรมจริยธรรม  ระเบียบวินัย   
ความรับผิดชอบ  และสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
                  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภูซาง  เห็นความสําคัญและประโยชน
ของกิจกรรมยุวกาชาดที่มีตอเยาวชนนอกระบบโรงเรียน   จึงไดจัดทําโครงการ “คายยุวกาชาดสูคานิยมหลัก        
12 ประการ เฉลิมพระเกียรติเจาฟามหาจักรี” ข้ึนเพ่ือสงเสริมใหเยาวชนนอกระบบโรงเรียน เปนกําลังของ
สภากาชาดไทย    เปนคนดีมีคุณธรรม ตามคานิยมหลัก 12 ประการและเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ                           
องคอุปนายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชมมายุ ครบ 
60 พรรษา 
3. วัตถุประสงค 

 1) เพื่อใหยุวกาชาดมีความรูความเขาใจในคานยิมหลัก 12 ประการ   
 2) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รฐัสีมาคุณากรปยชาติ  

สยามบรมราชกุมารี พระชมมายุ ครบ 60 พรรษา 
4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ   

 1) ยุวกาชาด นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กศน.อําเภอภูซาง

ไดรบัการพัฒนา จํานวน 100  คน  

 2) ครู  จํานวน 10 คน 

 เชิงคุณภาพ 

 ยุวกาชาดมีความรูความเขาใจในคานิยมหลัก 12 ประการ   
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
- ยุวกาชาด นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน กศน.
อําเภอภูซาง 
- ครู 

 
100 คน 

 
10 คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของยุวกาชาดมีความรูความเขาใจในคานิยมหลัก 12 ประการ   

 
รอยละ 100 

 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน   
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดคายยุวกาชาดสูคานิยมหลัก 12 ประการเฉลิมพระเกียรติเจาฟา

มหาจักรี 
มกราคม 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
   ยุวกาชาด นักศกึษา กศน. ในอําเภอภูซาง 



 
 

 

8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 กศน. อําเภอภูซาง ตําบลเชียงแรง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

9. ระยะเวลาดําเนินการ (เดือน/ป) 

 มกราคม 2565 

10. งบประมาณ  
 งบประมาณจํานวนทั้งสิ้น 115,000.- บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)   
 -  คาตอบแทนคณะวิทยากร                                                       = 10,000.- บาท                                                                 
 -  คาจางทําอาหารสําหรับนักศึกษา (100X10X80) .                         = 80,000.- บาท                                           
 - คาสถานที่และที่พักรายหัว หัวละ 150.- บาท (150 X100)        = 15,000.- บาท                                                                                       
 - คาวัสดุ คาปาย คาถายเอกสาร        = 10,000.- บาท                                                        
 รวมทั้งสิ้น  115,000.- บาท    (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน ) 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :  - 
 การบริหารความเสี่ยง : - 
12. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา    

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ยุวกาชาดเปนพลเมืองดีมีคุณธรรม ตามคานิยมหลัก 12 ประการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา “ปองกันการทุจริต” (ภายใตชื่อโรงเรยีนสุจริต) 
2. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตการคอรรัปชั่นไดฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปกครอง            
ในรูปแบบสมบูรณายาสิทธิราช ที่สรางความสัมพันธเชิงอํานาจสังคมแนวดิ่งระหวางผูปกครองและผูถูกปกครอง 
(Vertical Relations) มีการเอื้อเฟอ เอ้ือประโยชน จุนเจือกันในวงญาติ (Nepotism) ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญใหเกิด
การคอรรัปชั่นในสังคมไทย การคอรรัปชั่นเปรียบเสมือนโรคเรื้อรังกัดกินการพัฒนาประเทศมา โดยตลอด                       



 
 

 

โดยประเทศไทยตองมีการสูญเสียงบประมาณไปกวาปละแสนลาน หรือประมาณ  รอยละ 10-30 ของงบประมาณ
รายจายประจําป ซึ่งถือวาเปนสัดสวนท่ีสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีการคอรรัปชั่นนอย อยาง นิวซีแลนด
เดนมารก ฟนแลนด และ สิงคโปร เมื่อศึกษาสถานการณการคอรรัปชั่นของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ
องคการเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ(Transparency International-TI) พบวา ในชวงป พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2554
หรือตลอด 16 ปดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย             
ไดคะแนนเฉลี่ย 3.31 (ประเทศท่ีมีการจัดการคอรัปชั่นดีข้ึนแลวตองมีคะแนนขั้นต่ําไมนอยกวา 5 คะแนน)  ซึ่งถือวา
สถานการณคอรรัปชั่นของประเทศไทยยังมีแนวโนมอยูในระดับสูงกวาประเทศเพ่ือนบานท่ีมีการบริหารจัดการดีอาทิ 
สิงคโปรและฮองกง (Transparency International, 2011) ดังนั้นหากรัฐบาลตองการแกไขปญหา จะตองปลูกฝง
คานิยมการไมทุจริตใหกับเด็กนักเรียนใหมีจิตสํานึกของการมีคุณธรรม ไมมุงหวังแตผลประโยชนสวนตัว ก็จะชวยให
ปญหาเหลานี้ลดนอยลง จากปญหาและความสําคัญดังกลาวทางโรงเรียนจึงไดจัดโครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ปองกันการทุจริต” ภายใตชื่อโรงเรียนสุจริตเพื่อใหนักเรียน              
มีคุณลกัษณะที่พึงประสงคทั้ง 5 ดาน ตามกรอบตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคของสํานักงานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และสํานักงานเจตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งภายใตการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตระหนักและเห็นวาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” เปนเรื่องที่มี
ความสําคัญอยางยิ่ง จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกัน 
การทุจริต” (ภายใตชื่อโรงเรียนสุจริต) เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนเพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะ 
5 ประการของโรงเรียนสุจริต ไดแก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียงและจิตสาธารณะ 
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา ครูบุคลากรในโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัด ตระหนักรูและเขาใจ                
การเสริมสรางคุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (ภายใตชื่อโรงเรียนสุจริต) 
 2) เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
โรงเรียนสุจริต (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ใหกับโรงเรียนตนแบบและโรงเรียนเครือขาย 
เพื่อพรอมรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
 3) เพื่อใหนักเรียนแกนนําโรงเรียนตนแบบสุจริต เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10 และรอยละ 20 
ตระหนักรูและเขาใจกระบวนการปลูกฝงในเรื่องการปองกันการทุจริตในสถานศึกษาสงผลใหเกิดคุณลักษณะ 5 ดาน
ของโรงเรียนสุจริตตอตัวผูเรียน 
4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1) ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบโรงเรียนสุจริต จํานวน 18 โรงเรยีน 
2) ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร จํานวน 36 คน 
3) โรงเรียนสุจริตตนแบบ เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10 และเครือขายโรงเรยีนสุจริต  

รอยละ 20 จํานวน 31 โรงเรยีน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 เชิงคุณภาพ 

1) ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบโรงเรียนสุจริตในสังกัดทราบและเขาใจแนวทางการดําเนิน
กิจกรรมใหสอดคลองกับมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 



 
 

 

2) โรงเรียนสุจริตตนแบบและเครือขายในสังกัดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียนสุจริต (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  เพื่อพรอม
รับการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

3) เพื่อใหนักเรียนแกนนําโรงเรียนตนแบบสุจริต เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10 และเครือขาย
โรงเรียนสุจริต รอยละ 20 ตระหนักรูและเขาใจกระบวนการปลูกฝงในเรื่องการปองกันการทุจริตในสถานศึกษา
สงผลใหเกิดคณุลักษณะ 5 ดานของโรงเรยีนสุจริตตอตัวผูเรียน 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1) ผูบรหิารสถานศึกษาและครผููรับผิดชอบโรงเรียนสุจริต  
2) โรงเรยีนสุจริตตนแบบ เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10 และเครือขายโรงเรียนสุจริต 

รอยละ 20 

 
18 โรงเรยีน 
31 โรงเรยีน 

เชิงคุณภาพ 
1.)  รอยละของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบโรงเรียนสุจริตในสังกัดท่ีทราบและเขาใจ

แนวทางการดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับมาตรฐานโรงเรยีนสุจริต 
2.)  รอยละของโรงเรียนสุจริตตนแบบและเครอืขายในสังกัดที่มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของโรงเรียนสุจริต (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  เพ่ือพรอมรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

3.)  รอยละของนักเรียนแกนนําโรงเรียนตนแบบสจุริต เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10 
และเครือขายโรงเรยีนสุจริต รอยละ 20 ตระหนักรูและเขาใจกระบวนการปลูกฝงในเรื่อง
การปองกันการทุจริตในสถานศึกษาสงผลใหเกิดคุณลักษณะ 5 ดานของโรงเรียนสุจริตตอ
ตัวผูเรียน 

 
รยละ 80 

 
รยละ 80 

 
 

รอยละ 100 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 36 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาความรูโครงการเสริมสราง

คุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ปองกันการทจุริต” โรงเรียนเครอืขายโรงเรยีนสุจริต 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1.1 แจงโรงเรียนในสังกัดคัดเลือกนักเรียน 
เพื่อเขารวมกิจกรรม 
1.2 จัดกิจกรรมพัฒนาความรูโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
“ปองกันการทจุริต” โรงเรียนเครอืขายโรงเรยีนสุจริต 

กุมภาพันธ – มีนาคม 
2565 

 

2.  กิจกรรมท่ี 2 ประชุมชี้แจงการประเมนิ ITA 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1.1 จัดทําคูมือ การประเมิน ITA ของโรงเรยีน 

กุมภาพันธ – มีนาคม 
2565 

 



 
 

 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1.2 จัดประชุมชี้แจงโรงเรียนสุจริตตนแบบและ

เครือขาย เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับการประเมิน ITA 
ของโรงเรียน 

3. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน เมษายน 2565  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารโรงเรียนสุจริตตนแบบและเครือขาย 

โรงเรียนสุจริต รอยละ 10 และ รอยละ 20 จํานวน 31 โรงเรยีน 
พฤศจิกายน 
2564 

 

2. โรงเรียนสุจริตตนแบบดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
โครงการ สพฐ.ใสสะอาด  

ธันวาคม 
2564 

 

3. เครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 10  ทั้ง 10 โรงเรียนมีการดําเนินการ 
จัดตั้งบริษัทสรางการดีขึ้นในโรงเรียน  

มกราคม 
2565 

 

4. จัดอบรม ป.ป.ช.สพฐ.นอย และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โรงเรยีนสุจริต 
เครอืขาย รอยละ 20 จํานวน 20 โรงเรียน  

เมษายน 
2565 

 

5. จัดคายเยาวชน “คนดีของแผนดิน” ใหกับนักเรียนแกนนํา 
โรงเรียนตนแบบสุจริต โรงเรียนเครือขายสุจริต รอยละ 10 และ รอยละ 
20 จํานวน 31 โรงเรยีน 

เมษายน 
2565 

 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ผูบริหาร ครู และนักเรยีน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 และสํานักงาน
เจตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และสํานักงานเจตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
9. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหวางเดือนมกราคม – เมษายน 2565   
10. งบประมาณ รวม 105,800 บาท (หนึ่งแสนหาพันแปดรอยบาทถวน) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 36 
จํานวน 27,300 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามรอยบาทถวน)  

 
 
รายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรม 
คาใชจาย รวม

งบประมาณ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 



 
 

 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนาความรูโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา“ปองกันการทุจริต” โรงเรียนเครือขาย
โรงเรียนสุจริต 
คาใชจาย 
1.1 คาอาหารกลางวัน 1 วัน 1 มื้อๆ ละ 120 บาท 
จํานวน 90 คน 
1.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  2 มื้อๆ ละ 35 บาท 
รวม 70 บาท 
1.3 คาวัสดุ-อุปกรณ 

 
 

 
 
 
 
 

10,800 
 

6,300 
 

5,550 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10,800 
 

6,300 
 

5,550 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA จํานวน 
30 คน 
คาใชจาย 
       2.1 คาอาหารกลางวัน 1 วัน 1 มื้อๆ ละ 120 
บาท 
       2.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆ ละ 35 
บาท 

  
 
 

3,600 
 

1,050 

  
 
 

3,600 
 

1,050 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)  27,300  27,300 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 
งบประมาณทั้งสิ้น 78,500 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน) โดยถัวจายทุกรายการ ดังน้ี 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารโรงเรียนสุจริตตนแบบและโรงเรยีนสุจริต

เครอืขาย รอยละ 10 และ รอยละ 20 เพ่ือชี้แจงการดําเนินงานโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการ
ทุจริต” ประจําปงบประมาณ 2565 จํานวน 31 โรงเรียน 
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง/เครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จํานวน 31 คนๆ 130 บาท เปนเงิน 4,030 บาท 
- คาเอกสารแนวทางการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคณุธรรมจริยธรรมและ    
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จํานวน 31 เลมๆ ละ 30 บาท เปนเงิน 930 บาท  

4,960 
 

2. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนสุจริตตนแบบ จํานวน 1 โรงเรียน เพื่อไป 
ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการ สพฐ.ใสสะอาดฯ เปนเงนิ  

10,000 

3. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนสุจริตเครือขาย รอยละ 10 เพื่อเปนคาใชจายใน 
การดําเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดี จํานวน 10 โรงเรยีน โรงเรยีนละ             
2,000 เปนเงิน 

20,000 
 

4. จัดคายเยาวชน “ดีของแผนดิน” ใหกับโรงเรยีนตนแบบสุจริตและเครือขาย
โรงเรียนสุจริต รอยละ 10 และเครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 20 ที่เขารวม
โครงการโรงเรยีนสุจริต จํานวน 31 โรงเรียน เปนเงิน 

10,000 
 



 
 

 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับ ป.ป.ช.สพฐ.นอย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

ของเครือขายโรงเรียนสุจริต รอยละ 20  จํานวน 20 โรงเรียน เปนเงนิ  
10,000 

 
6. นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของโรงเรียนสุจริตตนแบบ โรงเรียนสุจริต

เครอืขาย รอยละ 10 โรงเรียนสุจริตเครือขาย รอยละ 20  และเปนคาใชจาย 
ในการเดินทางเขารวมประชุมโครงการ “โรงเรยีนสุจริต” กับสวนกลาง 

23,540 

7. สรุปรายผลการดําเนินงานของโรงเรยีนในโครงการให สพฐ. - 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
  ความเสี่ยง 
 1) การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย กลยุทธ จุดเนน หรือแนวทางการดําเนินงานโรงเรียน
สุจริตของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2) หวงระยะเวลาในการดาํเนินงานตามโครงการกับบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไมสัมพันธ
กันอาจทําใหการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 3) การปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานสภานักเรียนในสถานศึกษาทําใหกิจกรรมตามโครงการ               
ไมตอเนื่องและขาดความย่ังยืน 
  การบริหารความเสี่ยง 

 1) กําหนดเปาหมายของการดําเนินงานโดยมุงเนนผลลัพธที่เกิดกับตัวนักเรียนเปนสําคัญ 
 2) บูรณาการการดําเนินงานบางกิจกรรมของโครงการรวมกันเพื่อใหทันตามหวงระยะเวลาการดําเนินงานของ

โครงการ 
12. หนวยงานรับผิดชอบ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พะเยา เขต 1 

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1) ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียงและ 
จิตสาธารณะ ยึดม่ันในคณุธรรม จริยธรรม 
 2) ปญหาการทุจรติลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ สงเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2. หลักการและเหตุผล  



 
 

 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดจัดใหมีการดําเนินโครงการสภานักเรียนอยางตอเนื่อง 
เพื่อพัฒนานักเรียนใหไดเรียนรูบทบาทหนาที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตระหนักถึง
ความเปนไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎ กติกา ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ                     อยู
รวมกันอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับคานิยมไทย 12 ประการ โดยไดกําหนดใหกิจกรรมสภานักเรียนเปนกิจกรรมใน
จุ ด เน นของสํ านั กงานเขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษาทุ ก เขต และ กํ าหนดมาตรการในการดํ า เนิ นงานกิจกรรม                           
สภานักเรียนระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินงานสงเสริมสภานักเรียน และ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อเสริมสรางนักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยม 12 ประการ  
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา    เขต 
1 ไดกําหนดพันธกิจสงเสริมใหผูเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อเปนการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจําป 2565 
3. วัตถุประสงค  
 1) เพ่ือใหครูผูดูแลสภานักเรียนมีความรู ความเขาใจ และสามารถสนับสนุนบทบาทของสภานักเรยีนได 
 2) เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจวิถีประชาธิปไตยผานกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตยใน
โรงเรียนพัฒนา 
4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
               1) คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนในสังกัดทุกแหง 
               2) ครูที่รบัผิดชอบงานกิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนในสังกัดทุกแหง  
 เชิงคุณภาพ 
 1) ครูผูดแูลสภานักเรียนมีความรู ความเขาใจ และสามารถสนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนได 
 2) นักเรียนมีความรู ความเขาใจวิถีประชาธิปไตยผานกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1) โรงเรียนในสังกัดเขารวมการแขงขันโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  
2) โรงเรียนในสังกัดเขารวมการแขงขันกิจกรรมสภานักเรียนในงานศลิปหัตถกรรม 
นักเรียน ประจําปการศึกษา 2564 ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 
ไมนอยกวารอยละ 80 
ไมนอยกวารอยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
1) รอยละของครูผูดูแลสภานักเรียนที่มีความรู ความเขาใจ และสามารถสนับสนุน
บทบาทของสภานักเรยีนได 
2) รอยละของนักเรียนที่มีความรู ความเขาใจวิถีประชาธิปไตยผานกิจกรรม 
สภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 
รอยละ 80 

 
รอยละ 80 

 

6. วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน 



 
 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 36 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมทําความเขาใจผูบริหารสถานศึกษา 

 
พฤศจิกายน 2564  

2. สงเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรยีน ธันวาคม 2564  
3. พัฒนาครูผูดูแลสภานักเรียน มกราคม 2565  
4. พัฒนาสภานักเรียน มิถุนายน 2565  
5. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมแขงขันสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่

การศกึษา 
กรกฎาคม 2565  

6. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมแขงขันสภานักเรียน 
ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน และการแขงขันระดับตางๆ  

กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2565 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. คัดเลือกประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน 

ระดบัเขตพื้นทีการศึกษา 
พฤษภาคม 2565  

2. คัดเลือกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2565                          

กรกฎาคม 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ครแูละนักเรียน 
8. พื้นที่เปาหมาย 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
และโรงเรียนในสังกัด 
9. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
10. งบประมาณ   
 จํานวนรวม 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 36 
 จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. ประชุมทําความเขาใจผูบริหารสถานศึกษา - - - - 
2.สงเสรมิกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตย
ในโรงเรยีน 
คาใชจาย 

- - - - 

3. พัฒนาครูผูดูแลสภานักเรียน 28,000 - - - 
3.1 คาตอบแทนวิทยากร  3,600 - - 
3.2 คาเบี้ยเลี้ยง  - 15,600 - 



 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

3.3 คาพาหนะ  - 1,000  
3.4 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  - 6,500 - 
3.5 วัสดุสํานักงาน  -  1,300 
4. พัฒนาสภานักเรียน 127,650 - - - 
4.1 คาตอบแทนวิทยากร  9,000 - - 
4.2 คาเบี้ยเลี้ยง  - 62,400 - 
4.3 คาที่พัก  - 26,000 - 
4.3 คาพาหนะ  - 1,000 - 
4.4 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  - 26,000 - 
4.5 วัสดุสํานักงาน  - - 3,250 
5. สงเสริม สนบัสนุนกิจกรรมแขงขันสภานักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

17,350    

5.1 คาเบี้ยเลี้ยง  - 3,600 - 
5.2 คาพาหนะ  - 7,000 - 
5.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  - 1,500 - 
5.4 วัสดุสํานักงาน  - - 750 
5.5 คาจางเหมาจัดทําเกียรติบัตรพรอมกรอบ  - 2,700 - 
5.5 คาจางเหมาจัดทําโลรางวัล  - 1,800 - 
6. สงเสริม สนบัสนุนกิจกรรมแขงขันสภานักเรียน
ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน และการแขงขัน
ระดับตางๆ 

27,000    

 6.1 คาตอบแทนวิทยากร  3,600 - - 
 6.2 คาเบี้ยเลี้ยง  - 15,600 - 
 6.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  - 6,500 - 
 6.4 วัสดุสํานักงาน  - - 1,300 
7. ติดตามและสรุปผลการดําเนินงาน - - - - 

รวมงบประมาณ 200,000 16,200 177,200 6,600 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 
 งบประมาณรวม 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) 

ท่ี กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
1. คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืม สําหรับนักเรียนผูเขาประชุมและคัดเลือก

คณะกรรมการสภานักเรียน  เจาหนาที่/ผูเก่ียวของ จํานวน 180 คน ๆละ 130 บาท   
(ครั้งที่ 1) 

23,400 

2. คาตอบแทนวิทยากรหลัก 1 คน จํานวน 6 ชม. ๆละ 600 บาท 3,600 
3. คาวิทยากรกลุม 5 คน จํานวน 6 ชม. ๆ ละ 300 บาท 9,000 
4. คาอาหาร อาหารวางและเครื่องด่ืม  สําหรับคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่ 10,400 



 
 

 

ท่ี กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
/และเจาหนาที่/ผูเก่ียวของจํานวน  80 คน คนละ 130 บาท (ครั้งที่ 2) 

5. คาตอบแทนวิทยากรหลัก 1 คน จํานวน 6 ชม. ชม.ละ 600 บาท 3,600 
6. คาพาหนะ/คาจางเหมารถยนต สําหรับนักเรียน ครูผูรับผิดชอบ ศึกษาดูงานโรงเรียน

ตนแบบสภานักเรียน 
22,500 

7. คาของที่ระลึกในการศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน 1,500 
8. คาถายเอกสารที่ใชในการอบรม 1,000 
 รวมทั้งสิ้น 75,000 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 

 1) การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย กลยุทธ จุดเนน หรือแนวทางการดําเนินงานกิจกรรม
สภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  

 2) หวงระยะเวลาในการดําเนินงานตามโครงการกับงบประมาณที่ไดรับไมสมัพันธกันอาจทําให 
การดําเนินงานบางกิจกรรมไมเปนไปตามแผนงานท่ีวางไวและผลการดําเนินงานอาจไมครอบคลุมตามเปาหมายและ
วัตถุประสงค 

 3) การปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานสภานักเรียนในสถานศึกษาทําใหกิจกรรมโครงการตาม ไมตอเนื่องและ 
ขาดความย่ังยืน 

 การบริหารความเสี่ยง 
 1) กําหนดเปาหมายของการดําเนินงานโดยมุงเนนผลลัพธที่เกิดกับตัวนักเรียนเปนสําคัญ 
 2) บูรณาการการดําเนินงานบางกิจกรรมของโครงการรวมกันเพื่อใหทันตามหวงระยะเวลาการดําเนินงานของโครงการ 
  3) จัดทําคูมือการดําเนนิงานสภานักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อเปนองคความรูและแนวทาง 

การปฏิบัติงานแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ใหสามารถดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
12. หนวยงานรับผิดชอบ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 1 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 นักเรียนสามารถดําเนินชีวิคตามหลักวิถีประชาธิปไตย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  การประกวดวาดภาพ ในหัวขอ “เด็กยุคใหม ไมเอาคอรรัปชั่น”  



 
 

 

2. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตคอรรปัชัน เปนอุปสรรคตอความเจริญกาวหนาในการพัฒนาองคกร สังคม และประเทศชาติ 
รัฐบาลไดใหความสําคัญและใหยึดม่ันในการปฏิบัติงานราชการ การดําเนินงานของหนวยงานในทุกภารกิจดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรมาภิบาล ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และตอตานการทุจริตคอรรัป
ชันทุกรูปแบบมาอยางตอเน่ือง โดยปลูกฝงการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบใหเปนหนึ่งในวัฒนธรรมองคกร ปญหา
ทุจริตคอรรัปชันเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศ หากเราไมสามารถแกปญหาดังกลาวได การพัฒนา
ประเทศใหเกิดความย่ังยืนก็จะไมประสบความสําเร็จ เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีจิตสํานึก “ยึดมั่นความซื่อสัตย 
สุจริต มีคุณธรรม ธรรมาภิบาล ดวยหัวใจ” และ “สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต” สรางความรู ความเขาใจ และ
ตระหนักถึงภัยการทุจริตคอรรัปชันและจะไมทนตอการทุจริต 
 จากความเชื่อที่วาสังคมจะเขมแข็งและมีพลังตองเริ่มตนดวยการปลูกจิตสํานึกและคานิยม                    
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชันตั้งแตวัยเด็ก สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงไดจัดทําโครงการประกวด
วาดภาพ ในหัวขอ “เด็กยุคใหม ไมเอาคอรรัปชั่น” ขึ้น  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดแสดงออกทางทัศนคติ ความคิด 
จิตสํานึกความซื่อสัตย สุจริต ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ตามแนวทางยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  

3. วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงภัยการทุจริตคอรรัปชัน 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 จัดการประกวดวาดภาพ ในหัวขอ “เด็กยุคใหม ไมเอาคอรรัปชั่น” 1 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน นักศกึษา รอยละ 100 มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงภัยการทุจริตคอรรัปชัน 

5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาที่เขารวมโครงการ 

 
รอยละ 70 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของนักเรียน นักศึกษา มีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงภัยการ
ทุจริตคอรรัปชัน 

 
รอยละ 100 

 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. จัดประชุมชี้แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ ตุลาคม 2565 
2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ตุลาคม 2565 
4. จัดการประกวดวาดภาพ ในหัวขอ “เด็กยุคใหม ไมเอาคอรรัปชั่น” พฤศจิกายน 2565 
5. คัดเลือกผลงาน พฤศจิกายน 2565 
6. ประกาศผล/มอบรางวัล ธันวาคม 2565 
7. สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ ธันวาคม 2565 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 



 
 

 

 นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพในจังหวัดพะเยาทุกแหง 

8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 สถานศึกษาในจังหวัดพะเยา ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพในจังหวัดพะเยา 

9. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ตุลาคม - ธันวาคม 2565 

10. งบประมาณ พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
จํานวน  45,900 บาท (สี่หมื่นหาพันเการอยบาทถวน)  รายละเอียดดังนี้ 

ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย (บาท) 
จํานวนเงิน  

(บาท) 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมชี้แจงหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

    

1. คาใชสอย     
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 30×1×1 คน×ม้ือ×หนวย 30 900 

รวมกิจกรรมที่ 1 900 
กิจกรรมท่ี 2 คัดเลือกผลงาน (3 วัน)     
1. คาใชสอย     
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

คณะทํางาน 
50×6×1 คน×ม้ือ×หนวย 30 9,000 

 - คาอาหารกลางวันคณะทํางาน 50×3×1 คน×ม้ือ×หนวย 80 12,000 
 - คาใชจายในการเดนิทางไป

ราชการ 
   5,000 

2 คาวัสดุ     
 - คาวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการ

ดําเนินงาน 
  5,000 5,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 31,000 
กิจกรรมท่ี 3 มอบรางวัล/สรปุรายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการ 

    

1. คาใชสอย     
 - คารางวัลแกผูไดรับรางวัล

ชนะเลิศ 
2×1 คน×หนวย 2,000 4,000 

 - คารางวัลแกผูไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 

2×1 คน×หนวย 1,500 3,000 

 - คารางวัลแกผูไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 

2×1 คน×หนวย 1,000 2,000 

2. คาวัสดุ     



 
 

 

 - คาวัสดุ อุปกรณท่ีใชใน การ
สรุปรายงาน 

  5,000 5,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 14,000 
รวมทั้งส้ิน 45,900 

หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 ความรวมมือของสถานศึกษากลุมเปาหมาย 
 การบริหารเส่ียง 
 จัดประชุมหารือหนวยงานที่ เก่ียวของ และขอความรวมมือไปยังสถานศึกษากลุมเปาหมายให
ประชาสัมพันธใหนักเรียน นักศึกษาสงผลงานเขาประกวด 

12. หนวยงานรับผิดชอบ 
 กลุมพัฒนาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 นักเรียน นักศกึษามีความซื่อสัตย สุจริต ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กลยุทธที่ 2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นที่สูง พื้นท่ีตามแนว
ตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม                   
กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
2. หลักการและเหตุผล  
 ภาษาไทยในฐานะภาษาประจําชาติที่คนไทยทุกคนตองเรียนรู เ พ่ือการดํารงตนในสังคมและ                      
ความเขมแข็งของการเรียนรูอื่น ๆอยางมีประสิทธิภาพ เด็กและเยาวชนไทยตองเห็นความสําคัญของภาษาไทย                 
ในฐานะภาษาชาติ ซึ่งเปนสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีคนไทยทุกคนตองรวมกันอนุรักษและใชภาษาไทยอยางถูกตอง
เหมาะสมสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหนวยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับการศึกษา รูสึกสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาที่สุดมิได ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอนอมถวายความ
อาลัย และความจงรักภักดีนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ดวยการอัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส
อันเกี่ยวกับการศึกษาและ เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน นักเรียนไดตระหนักถึงหนาที่ ภารกิจสําคัญของตน 
และนอมนํา ในแนวพระราชดําริอันเกี่ยวกับการศึกษาและพระอัจฉริยภาพดานอักษรศาสตร ดานภาษาไทยของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระองคทรงศึกษาภาษาไทย  เมื่อทรงเจริญวัย
แลว เมื่อครั้งยังทรงดํารงตําแหนงสมเด็จพระอนุชาธิราช ทรงศึกษาภาษาไทยบางเล็กนอย จากพระอาจารยที่ไป
ถวายพระอักษร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลเมื่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเสด็จนิวัติพระนครครั้ง
สุดทาย พระองคจึงไดทรงศึกษาภาษาไทยอยางจริงจัง เพราะทรงถือวา ภาษาไทยเปนภาษาที่สําคัญท่ีสุดของไทยจึงได
สงเสริมและสนับสนุ ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ตามโครงการ
รักษภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2565 เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่ก ารศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึ งได เห็นความจํ า เปน เรงด วน                        
ในการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยทุกโรงเรียนใหสอดคลองกับมาตรการของ
กระทรวงศึกษาธิการและกลยุทธจุดเนนของ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไดจัดโครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูภาษาไทยและพัฒนาสื่อการเรียนรูภาษาไทยอันเปนการพัฒนาคุณภาพการอาน
ออกเขียนไดและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย ใหเปนไปตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเปนการสงเสริม เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได เพื่อนอมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยจัดกิจกรรมการแขงขัน
ทักษะดานภาษาไทย เพ่ือสงเสริมสมรรถนะทักษะ และความสามารถดานภาษาไทยของครูผูสอน ศึกษานิเทศก และ
ผูเรียนรวมทั้งสรางขวัญและกําลังใจใหแกสถานศึกษาที่สงเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยใหประสบ
ผลสําเร็จตอไปจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค 
                1) เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ดานการศึกษาและพระอัจฉริยภาพดานอักษรศาสตรและทรงเปนแบบอยางแหงการเรียนรูทุกดาน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
 2) เพื่อใหครูผูสอนภาษาไทยมีความรูและเทคนิคกระบวนการเรยีนการสอนภาษาไทย 
 3) เพื่อใหนักเรียนมีสมรรถนะความสามารถและทักษะดานภาษาไทยสูงขึ้น 



 
 

 

4. เปาหมาย 
       เชิงปริมาณ 
 1) พัฒนาครูผูสอนภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด จํานวน 85 โรง 
 2) พัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
 3) สนับสนุนสรางความเขมแข็งกลุมโรงเรียนดานการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาไทย จํานวน 6 กลุม 
        เชิงคุณภาพ 
 1) ครูผูสอนภาษาไทยมีความรูและเทคนิคกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
 2) นักเรียนมีสมรรถนะความสามารถและทกัษะดานภาษาไทยสูงขึ้น 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
- พัฒนาครผููสอนภาษาไทยโรงเรยีนในสังกัด  
- พัฒนานักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 1 - ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3  
- กลุมโรงเรียน  

 
85 โรง 
ทุกคน 
6 กลุม 

เชิงคุณภาพ 
- รอยละของครผููสอนภาษาไทยโรงเรียนในสังกัดที่มีความรูและเทคนิคกระบวนการ
เรียนการสอนภาษาไทยเพิ่มขึ้น 
- รอยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะความสามารถและทักษะดานภาษาไทยสูงข้ึน 

 
รอยละ 95 

 
รอยละ 95 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน   
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. แจงใหโรงเรียน/กลุมโรงเรยีน และศูนยเครือขายการจัด

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรยีนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ในสังกัดฯ  ทุกโรงเรียน  รณรงคสงเสริมให
สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถและทักษะดานภาษาไทยใหแกนักเรียน รวมทั้ง
จัดการแขงขันสมรรถนะความสามารถและทักษะดานภาษาไทย 
ตามรายละเอียดการแขงขัน ระดับ  ประเภทและหลักเกณฑการ
แขงขันโครงการรักษภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  
ประจําป 2565  
     สําหรับการแขงขันเรียงความครูผูสอน และศึกษานิเทศก
ภาษาไทย ขอความรวมมือประชาสัมพันธใหครูผูสอนและ
ศึกษานิเทศกภาษาไทย สงผลงานโดยตรงไปยังสถาบันภาษาไทย
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร   

พฤษภาคม 
2565  

2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยาเขต 1 กําหนด วัน เวลา  
สถานท่ี จัดการแขงขันโครงการรักษภาษาไทยเนื่องในวัน
ภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2565 ระดับกลุมโรงเรียนและระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยดําเนินการจัดการแขงขันโครงการรักษ

มิถุนายน 2565 
 



 
 

 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  ประจําป 2565 ระดับ
กลุมโรงเรยีน ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้ 
- การจัดการแขงขันระดับประถมศึกษา จัดแขงขันเปนกลุม 6 
กลุมโรงเรยีน จํานวน 8 รายการ และระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
มอบใหโรงเรียนบานจําไก ทําหนาที่ประธานศนูยเครือขายจัด
การศึกษาโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพะเยาเขต 1  จัดแขงขันเปนกลุม 4 กลุม   เปนราย
อําเภอตามพื้นที่ตั้งของโรงเรียน 4 อําเภอ (อําเภอเมืองพะเยา 
อําเภอดอกคําใต  อําเภอภูกามยาวและอําเภอแมใจ)  จัดการ
แขงขันจํานวน  5  รายการ โดยขอความรวมมือประสาน
ดําเนินการจัดการแขงขัน   
ตามรายการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กําหนด เพ่ือคัดเลือกรายการแขงขันท่ีชนะเลิศการแขงขันลําดับ       
ท่ี 1 ทุกรายการ เขาแขงขันระดับเขตพ้ืนที่  สงรายงานผลการ
แขงขัน ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาพะเยาเขต 1 ทราบและ
ใหโรงเรยีนท่ีไดชนะเลิศการแขงขันลําดับที่ 1 ในระดับประถม
ศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน มอบหมายใหครูผูควบคุมได
นํานักเรียนท่ีชนะเลิศระดับประถมศึกษาตามกลุมโรงเรียน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไปแขงขันในระดับเขตพ้ืนที่ตาม
กําหนดตอไป 
- การกําหนดแขงขันระดับเขตพ้ืนที่  โดยจัดแขงขันทั้งระดับ
ประถมศกึษา จํานวน 8 รายการ และระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 5 รายการ 

 รายละเอียดและเกณฑการแขงขันตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด  ดําเนินการโดยคณะกรรมการ
จัดการแขงขันสมรรถนะความสามารถและทักษะดานภาษาไทย 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจําป 2565 
- ใหโรงเรียนสงผลงานของนักเรียนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับ
เขตพ้ืนที่ เพื่อสงตอไปแขงขันระดับประเทศ ทราบ และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยาเขต 1 จะไดรวบรวมสงผล
งานนักเรียนเขารวมแขงขัน ตามระยะเวลา ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดตอไปสําหรับการ 
แขงขันเรียงความครผููสอนภาษาไทย และศึกษานิเทศก 

  

 ภาษาไทย ประเภทบุคคล ตามรายละเอียดที่กําหนดนั้น  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เชิญชวนใหสง 
ผลงานโดยตรง ไปยังสภาบันภาษาไทย  สํานักวิชาการและ

  



 
 

 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร 10300  
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 
สงเสริมสนบัสนุนและจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาไทย 
โดยใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะความสามารถและทักษะของผูเรียนดาน
ภาษาไทยตามความสามารถและความสนใจ อยางตอเนื่อง 
- ประชาสัมพันธและยกยองเชิดชูเกียรติ 

3. สรุปรายงานผล กันยายน 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ขึ้นไป ไดรับการพัฒนาดานการอานออกเขียนได นักเรียน 
ที่มีความสามารถภาษาไทยเปนพิเศษไดรับการสงเสริมสนับสนุน 
 2)  ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดรบัการพัฒนาทักษะเทคนิคความรูความสามารถ 
ในการสอนภาษาไทยที่การอานออกเขียนได และการอานเพื่อความเขาใจไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ใน 4 อําเภอ  
(อําเภอเมืองพะเยา แมใจ ดอกคําใตและภูกามยาว) 

9. ระยะเวลาดําเนินการ (เดือน/ป) 
 พฤษภาคม - กันยายน 2565 
10. งบประมาณ            
              งบประมาณ  จํานวน  151,000  บาท  (หนึ่งแสนหาหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) มีรายละเอียด 
การใชงบประมาณ ดังนี้                    

ที่  กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
1. การประชุมคณะกรรมการตามแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการ

ตัดสินการแขงขันสมรรถนะความสามารถและทักษะ 
ดานภาษาไทยโครงการรักษภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ  
ประจําป 2565 ดําเนินการดังนี้ 
1.1 จัดจางอาหารวาง จํานวน 70  คน คนละ 1 มื้อๆละ  30  บาท  เปนเงิน 
1.2 จัดจางสําเนาเอกสารประกอบการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการแขงขัน และ
เอกสารที่เก่ียวของกับการแขงขันสมรรถนะความสามารถและ 
ทักษะดานภาษาไทย ทุกรายการ เปนเงนิ 

 
 
 
 

2,100 
 
 

3,000 
2. การจัดกิจกรรมการแขงขันสมรรถนะความสามารถและทักษะดานภาษาไทยโครงการ

รักษภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2565            
 

 

 



 
 

 

ที่  กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
 2.1 คาตอบแทนคณะกรรมการแขงขันตามรายการที่กําหนด จํานวน 300 บาท/

รายการ/คน จํานวน  60 คน คนละ 300 บาท  เปนเงิน   
2.2 คาอาหารสําหรบันักเรียนท่ีเขาแขงขัน ตามจํานวนแขงขันทุกรายการ จํานวน            
70 บาท/คน  นักเรียนเขาแขงขันทุกรายการ จํานวน  68  คน คนละ 70  บาท                      
เปนเงิน                       
2.3 คาจัดจางปายโครงการรักษภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2565 
ประเภทปายไวนิล ขนาด 2 X 4 เมตร เปนเงนิ 
2.4 คาจัดจางเครื่องเสียงในพิธีเปดการจัดกิจกรรมการแขงขันตามโครงการ รักษ
ภาษาไทย เน่ืองในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2565 เปนเงนิคาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 
และที่พัก สําหรับการนํานักเรียนเขารวมแขงขันระดับชาติ ตามรายการที่กําหนด โดยใช
งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ตลอด
ชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมการยกระดับคุณภาพ 
การเรียนรูภาษาไทย เปนคาใชจายในการเดินทางรวมแขงขันความสามารถทาง
ภาษาไทยนักเรียน ระดับประเทศ ดังน้ี 

 
18,000 

 
 

4,760 
 

1,000 
2,000 

3. 3.1 คาพาหนะในการเดินทางรวมกับแขงขันความสามารถทางภาษาไทยระดับประเทศ  
สําหรับครูผูควบคุมและนักเรียนท่ีคัดเลือกเขารวมแขงขันฯ 
ระดับประถม 3 รายการ และมัธยมศึกษาตอนตน 3 รายการ  เปนเงิน 
3.2 คาที่พักในการเดินทางรวมกับแขงขันความสามารถทางภาษาไทยระดับประเทศ 
จํานวน 6 หอง 1 คืนๆละ 1,000 บาท เปนเงิน    
3.3 คาเบี้ยเลี้ยง (6X240X2)  เปนเงนิ     
3.4 คาอาหารสําหรบันักเรียน (12X70X4)  เปนเงิน 

15,000 
 
 

6,000 
 

2,880 
3,760 

4. 

 

คาเบ้ียเลี้ยงในการเดนิทางไปราชการและคาพาหนะไปราชการตามคําสั่งฯสําหรับ

ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโครงการ เปนเงิน 

สงเสริมและสนับสนนุการจัดกระบวนการเรยีนการสอน สงเสริมสมรรถนะ
ความสามารถและทักษะของผูเรียนดานภาษาไทยตามความสามารถและความสนใจ 
คัดเลือกนักเรยีนที่มีความสามารถหรือสนใจและมีทักษะเขาแขงขันทักษะภาษาไทย 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดใหทุกกลุมโรงเรียน
ดําเนินการ 
- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสรางความเขมแข็งกลุมโรงเรยีนดานการพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาไทยโดยจัดสรรงบประมาณใหกลุมโรงเรยีน จํานวน 6 กลุมโรงเรียน 

โรงเรียนละ 5,000 บาท เปนเงิน 

การใชงบประมาณอ่ืนๆ ตามที่ไดรบัจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษา กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาไทยที่ สพฐ.โอนจัดสรรนั้น              
ใหเสนอขออนุมัติดําเนินการตอไป  เปนเงิน             

 

9,000 

 
 
 
 

 

 

30,000 
 
 
 

63,400 

 รวม 151,000 



 
 

 

(ขอถัวจายทุกรายการ) 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :         

- 
 การบริหารความเสี่ยง :        

- 
12. หนวยงานรับผิดชอบ  
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสูงขึ้น รอยละ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรแกนนาํเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นเรียน 
สูประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

2. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนด กลยุทธในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน    ใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีจุดเนน ดานผูเรียน ที่กําหนดไววา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก           
การทดสอบระดับชาติ O-net กลุมสาระหลัก เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 3  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 36 จึงมีความจําเปนจะตองจัดทําโครงการอบรม     เชิง
ปฏิบัติการบุคลากรแกนนําเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในชั้นเรียนสูประสิทธิภาพการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ขึ้น เพื่อสรางรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระหลัก สําหรับใหโรงเรียน
นําไปใชพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนตามเปาหมายที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกําหนดไว 
3. วัตถุประสงค  

  เพื่อใหไดรปูแบบการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุมสาระหลัก  
4. เปาหมายของโครงการ 

 เชิงปริมาณ   
 สรางรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระหลัก สาํหรับโรงเรียนในสงักัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 18 แหง 

 เชิงคุณภาพ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรยีน 5 กลุมสาระหลัก 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
จํานวนโรงเรยีนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 
18  โรง 

เชิงคุณภาพ 
ระดับความสําเร็จในการสรางรูปแบบการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุมสาระหลัก 

 
5 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 

1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของกับการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มกราคม 2565 
2. ถอดบทเรยีนจากโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-net สูง ใน 5 กลุม

สาระการเรยีนรู 
กุมภาพันธ 2565 

3. สรางรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีนาคม 2565 
4. ประเมินรูปแบบฯ โดยคณะกรรมการประเมินรูปแบบ พฤษภาคม 2565 
5. จัดทําคูมือการใชรูปแบบและเผยแพรใหกับโรงเรียนในสังกัด พฤษภาคม 2565 
6. นํารูปแบบไปทดลองใชกับโรงเรยีนที่มีผลสัมฤทธิ์ตํ่า พฤษภาคม 2565 
7. สรุป รายงานการดําเนินโครงการ มิถุนายน 2565 



 
 

 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ผูบริหาร ครูและนักเรียน สถานศึกษาในสังกัด 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
9. ระยะเวลาดําเนินการ 
  มกราคม - มิถุนายน 2565 
10. งบประมาณ 
  จํานวน 365,000 บาท (สามแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) ถัวจายทุกรายการ 

ที่ กิจกรรม งบประมาณ 
1. คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง ผูบริหาร คณะครู และศึกษานิเทศก  

ที่ถอดบทเรียนจํานวน 300 คนละ 150 บาท 
45,000 

2. คาพาหนะ คาตอบแทน และคาที่พัก คณะกรรมการประเมินรูปแบบ 50,000 
3. คาพาหนะ คาที่พัก ของคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 10,000 
4. จัดสรรใหโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย ทดลองใชรูปแบบ จํานวน 6 โรงเรียนๆ 

ละ 35,000 บาท 
210,000 

5. คาจัดทําเอกสารจํานวน 350 เลม ๆ ละ 100 บาท 35,000 
6. คาวัสดุ อุปกรณ 5,000 
7. คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ สําหรับนิเทศติดตาม 10,000 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 

 การนําความรูที่ไดรับจากการอบรม/การเขารวมกิจกรรมและเอกสารเผยแพรไปใชในการ 
จัดการเรียนรูในชั้นเรียน 

 การบริหารความเสี่ยง 
  การนิเทศ ติดตามการออกแบบการเรียนรูและการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนโดยศกึษานิเทศกอยางตอเนื่อง 

12. หนวยงานรับผิดชอบ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระหลัก จากการทดสอบระดับชาติ O-net สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอานการเขียนผานการเรียนรูเชิงรกุ (Active Learning)                        

สูคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ของกลุมโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถ่ินทุรกันดาร  

2. หลักการและเหตุผล 

 นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผานมา โดยเฉพาะรัฐบาลในปจจุบัน ไดแสดง

เจตนารมณอยางชัดเจนที่จะสงเสริมพัฒนาการศกึษาของประเทศ โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะสอดคลอง

ตามบริบทสังคมในศตวรรษท่ี 21 สําหรับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป กําหนดใหนักเรียนมีความรูความสามารถ  ใน

การอานและการเขียน รูจักแกปญหา มีศักยภาพการสื่อสาร รูจักคิดวิเคราะห มีความคิดสรางสรรคและสามารถ

ทํางานรวมกันเปนทีม เพ่ือเปนการวางรากฐานใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสการเรียนรูเทาเทียมกันนําประเทศให

รอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยยึดหลักใหการศึกษาเปนประโยชนตอประชาชนทั้งปวง เนน

คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเท่ียงธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา และมีการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ

ที่สงเสริมและสนับสนุนใหทุกฝายรวมรับผิดชอบการจัดการศึกษา และมีสวนรวมปฏิรูปการเรียนรู และ

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหนวยงานหลักในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ไดกําหนดนโยบายสําคัญในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหผูเรียนอานออกเขียนไดเพ่ือนําไปสูการอานคลองเขียนคลอง และเพ่ือการเรียนรูอ่ืน ๆ 

แตปจจุบันยังมีพ้ืนที่ที่มีผูเรียนจํานวนหนึ่งที่มีปญหาการอานและการเขียนภาษาไทยท่ีตองเรงพัฒนา โดยเฉพาะใน

กลุมของนักเรียนโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร นอกจากน้ีจะเห็นไดวา การอานและการเขียนยังคงเปนทักษะท่ี

นักเรียนสวนใหญไมใหความสําคัญเทาที่ควรและรูสึกเบื่อหนาย สวนหนึ่งอาจเปนเพราะครูภาษาไทยสวนใหญยัง

จัดการเรียนรูโดยการบรรยาย ดังที่ พรทิพย แข็งขันและคณะ (2555) กลาววาเหตุที่ครูภาษาไทยเลือกใชวิธีการ

บรรยายในการจัดการเรียนรู เพราะเชื่อวาเปนวิธีท่ีสะดวกและรวดเร็วแตวิธีการนี้ครจูะเปนผูสรางความรูและสงผาน

ความรูนั้นไปสูนักเรียน โดยที่นักเรียนไมมีโอกาสสรางความรูดวยตนเองเปนเหตุใหนักเรียนไมเห็นความสําคัญของ

ภาษาไทยการจัด การเรียนรูอานเขียนภาษาไทยควรเปลี่ยนบทบาทของนักเรียนจากการเปน “ผูรับ” มาเปน

“ผูเรียน” และเปลี่ยนบทบาทของครูจาก “ผูสอน” มาเปน “ผูจัดกิจกรรมการเรยีนรู” ดังนั้น ครูภาษาไทยจึงควรลด

การบรรยายในชั้นเรียนและใชเทคนิค Active Learning ซึ่งเนนกระบวนการคิดและใหนักเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรยีนรูที่ตื่นตัว 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงเห็นเปนความจําเปนท่ีตองเรงพัฒนา

คุณภาพผูเรียน โดยสงเสริมการพัฒนาใหนักเรียนอานออกเขียนได และตอยอดไปสูการอานคิดวิเคราะหในระดับที่

สูงขึ้น จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอานการเขียนผานการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

สูคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ของกลุมโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร เพ่ือมุงพัฒนาประสิทธิภาพของครูใน

การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใหมีเทคนิควิธีสอนเพ่ือซอมเสริมฝกทักษะภาษาไทยใหนักเรียนอาน

และเขียนภาษาไทยไดตามมาตรฐานหลักสูตร 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหครูผูสอนในกลุมโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถ่ินทุรกันดารมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรม

การเรียนรูการสอนอาเขียนภาษาไทยผานการเรยีนรูเชิงรุก (Active Learning)  

 2)  เพื่อใหนักเรียนในกลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารมีประสิทธิภาพการอานการเขียนภาษาไทย

สูงขึ้น 

 

 



 
 

 

4. เปาหมายของโครงการ 

 เชิงปริมาณ 

 1) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการอานและการเขียนผานการเรียนรูเชิงรุก (Active 

Learning) ใหแก ครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศกึษาปท่ี 1-3 ในโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จํานวน 50 คน 

 2) จัดหาสื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการอานและการเขียนผานการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)   

กลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จํานวน 12 โรง 

 3) จัดทําคูมือการพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มประสิทธิภาพการอานและการเขียนผานการเรียนรูเชิง

รุก (Active Learning) กลุมโรงเรยีนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร จํานวน 50 เลม 

 4) จัดคายเพ่ิมประสิทธิภาพการอานและการเขียนนักเรียนผานการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

ใหแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ในกลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร จํานวน 80 คน 

 เชิงคุณภาพ 

 1) ครูผูสอนในกลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูการสอนอาเขียนภาษาไทยผานการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  

 2) นักเรียนในกลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพการอาน                         

การเขียนภาษาไทย 

5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศกึษาปท่ี 1-3 ในกลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดาร 
- จํานวนนักเรียนสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ในกลุมโรงเรยีนพ้ืนที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร 

 
50 คน 
80 คน 

เชิงคุณภาพ 
- รอยละของครูผูสอนในกลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดารมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูการสอนอาเขียนภาษาไทยผานการเรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning)  

 
รอยละ 80 

 
 

6. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. การอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการอานและการเขียน

ผานการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
ตุลาคม 2564 

2. จัดทําคูมือการพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มประสิทธิภาพการอานและการ
เขียนผานการเรยีนรูเชิงรุก (Active Learning) 

ตุลาคม 2564 

3. จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณเพิ่มประสิทธิภาพการอานและการเขียนผานการ
เรยีนรูเชิงรุก (Active Learning) 

พฤศจิกายน 2564 

4. คายเพ่ิมประสิทธิภาพการอานและการเขียนนักเรียนผานการเรยีนรูเชิงรุก 
(Active Learning) 

มีนาคม 2565 

5. นิเทศ กํากับ ติดตาม มีนาคม 2565 
6. สรุปผลการดําเนินงาน พฤษภาคม 2565 

 



 
 

 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 1) ครูผูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ในกลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดาร สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 2) นักเรียนสอนภาษาไทยชั้นประถมศกึษาปที่ 1-3 ในกลุมโรงเรยีนพ้ืนที่สูงในถ่ินทุรกันดาร สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
9. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
10. งบประมาณ 

ที่ รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคา 

ตอหนวย 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. คาตอบแทน     
 คาตอบแทนวิทยากร 6x6x2 คนXชั่วโมงxวัน 600 43,200 

2. คาใชสอย     
 กิจกรรมอบรม 2 วัน  

คาจางเหมาบริการอาหารกิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การอานและการเขียนครูผูสอน 

50x3x2 คนXม้ือxวัน 150 45,000 

 กิจกรรมคาย 1 วัน  
คาจางเหมาบริการอาหารกิจกรรมคาย
เพิ่มประสิทธิภาพการอานและการเขียน
นักเรียน 

80x3x1 คนXม้ือxวัน 150 36,000 

 คาจัดทําคูมือการพัฒนาการเรียนการสอน
เพิ่มประสิทธิภาพการอานและการเขียน 

50x1 คนXเลม 150 15,000 

 คานิเทศติดตาม 4x2 ครั้งXหนวย 1,000 8,000 
3 คาวัสดุ     
 คาวัสดุผลิตสื่อ/อุปกรณท่ีเหมาะสมในการ

เพิ่มประสิทธิภาพการอานและการเขียน 
   120,000 

 คาวัสดุเบ็ดเตล็ดในการดําเนินงาน    10,000 
รวมทั้งสิ้น 277,200 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 ความเสี่ยง 

 ครูผูสอนภาษาไทยและนักเรียนไมเขารวมโครงการกิจกรรมครบรอยละ 100 ตามกลุมเปาหมาย 

 การบริหารความเสี่ยง 

 ประชุมวางแผน สรางความตระหนักและทํา MOU ความรวมมือในการพัฒนารวมกันกับโรงเรียนและ

ผูบรหิาร 



 
 

 

12. หนวยงานรับผิดชอบ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 คุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของโรงเรยีนพ้ืนที่สูงใน

ถิ่นทุรกันดารสูงข้ึน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยในเขตพ้ืนที่สูง  
2. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง                     
การแกปญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ีอานไมออกเขียนไมได จึงกําหนดนโยบายและเปาหมายใหนักเรียน                      
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตองอานออกเขียนได ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ข้ึนไปตองอานคลองเขียนคลอง ซึ่งนโยบาย
ดังกลาวเปนจุดเนนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินการเสมอมา ในปการศึกษา 2559 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมอบหมายใหสํานักทดสอบทางการศึกษาดําเนินการสรางและ
พัฒนาเครื่องมือประเมินการอานออกเขียนไดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
และทําการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 
 จากผลการประเมินการอานออก อานรูเรื่อง และเขียนได ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-4                             
ในปการศึกษา 2560 พบวา กลุมนักเรียนท่ีผลการประเมินการอานออกเขียนไดอยูในระดับรั้งทาย คือมีคาเฉลี่ยรอย
ละอยูในระดับต่ําสุดและมีนักเรียนอยูในระดับปรับปรุงมากที่สุด ไดแก กลุมนักเรียนท่ีอยูกับบุคคลอื่นที่ไมใชญาติ 
ผูปกครองมีการศึกษาระดับประถมศึกษา/ต่ํากวา ผูปกครองที่มีอาชีพเกษตรกรและรับจาง ผูปกครอง                       
มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท และนักเรียนที่อยูตามรอยตะเข็บชายแดนของประเทศและหรือเปนจังหวัดที่มี
ชนเผาพื้นเมืองอาศัยอยูตามภูเขาสูงท่ีไมไดใชภาษาไทยเปนหลักในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  
 จังหวัดพะเยามีสถานศึกษาที่อยูบนพื้นที่สูงและมีนักเรียนชนเผาอยูจํานวนหนึ่งซึ่งจากการเขารวม
ประเมินการอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 พบวานักเรียน                       
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ยังมีนักเรียนบางสวนยังอานไมออกเขียนไมได และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-4                      
ยังอานและเขียนไมคลอง เพื่อใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 4 อานออกเขียนได รอยละ 100 สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาทักษะการอาน และ                  
การเขียนภาษาไทยในเขตพ้ืนที่สูง ข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหครใูนโรงเรยีนเขตพ้ืนที่สูงใหมีเทคนิค/วิธีสอน และนวัตกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียน                 
มีทักษะการอานออก อานรูเรื่อง และเขียนได 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 จัดอบรมความรูเก่ียวกับเทคนิค วิธีสอน สื่อ นวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ใหแก
ครูผูสอนสาระภาษาไทย โรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูง จํานวน 30 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ครูผูสอนสาระภาษาไทย โรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูง ที่เขารับการอบรม รอยละ 80 มีความรูเกี่ยวกับ
เทคนิค วิธีสอน สื่อ นวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1) จํานวนสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่สูง 
2) จํานวนครูผูสอนสาระภาษาไทย โรงเรียนในเขตพื้นที่สูง ที่เขารับการอบรม 

 
5 โรงเรียน 

30 คน 
 

 



 
 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
รอยละของครูผูสอนสาระภาษาไทย โรงเรียนในเขตพื้นที่สูง ท่ีเขารับการอบรมมีความรู
เก่ียวกับเทคนิค วิธีสอน สื่อ นวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

 
รอยละ 80 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดอบรมสรางประสบการณการสอนอาน การเขียน ผาน

ประสบการณตรง/สถานการณจริงใหครูภาษาไทยชั้น ป.1-6 
ทุกคน 

เมษายน 2565  

2. สรางพัฒนาและใชแบบฝกการอาน การเขียนผาน
ประสบการณตรงตามความสามารถของนักเรียน 

พฤษภาคม 2565  

3. พัฒนาหองเรยีนมาตรฐานภาษาไทย มิถุนายน 2565  
4. นิเทศ ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู มถิุนายน-สิงหาคม 

2565 
 

5. ประเมินความสามารถการอานออก เขียนได นักเรียนชั้น ป.1 
อานคลอง เขียนคลอง ชั้น ป. 2-4  อาน คิด วิเคราะหตาม
แนวการประเมินผล O-Net ใหกับครู ป.5-6 

สิงหาคม 2565  

6. ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่ประสบ
ผลสําเร็จของครูผูสอนภาษาไทย 

กันยายน 2565  

7. สรุปและรายงานผล กันยายน 2565  
6. กลุมเปาหมายของโครงการ 
     1) โรงเรียนในเขตพื้นที่สูง จํานวน 5 โรงเรยีน 
     2) ครูผูสอนภาษาไทย จํานวน 30 คน 
7. พื้นท่ีเปาหมาย 
     1) โรงเรียนในเขตพื้นที่สูง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จํานวน 1 
โรงเรียน 
     2) โรงเรียนในเขตพื้นที่สูง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 3 
โรงเรียน 
     3) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน จํานวน 1 โรงเรยีน 
 8. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
10. งบประมาณ 
 จํานวน 130,000 บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นบาทถวน ) 

ที่ รายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
 งบดําเนินงาน     

1. คาตอบแทน     

 คาตอบแทนวิทยากร  6 x 1 ชม. x คน 1,200 7,200 
 



 
 

 

ที่ รายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
2. คาใชสอย     
 คาจางเหมาบริการอาหาร 3 x 30 มื้อ x คน 150 13,500 
 คาจางเหมาอาหารวาง 6 x 30 มื้อ x คน 35 6,300 
 คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงผูเขาอบรม 3 x 30 เท่ียว x คน 300 27,000 
 คาท่ีพักผูเขาอบรม 1 x 30 คืน x คน 1,000 30,000 
 คาท่ีพักวิทยากร 1 x 1 คืน x คน 1,200 1,200 
 คายานพาหนะวิทยากร 2 x 1 เที่ยว x คน 2,500 5,000 
 คาจัดทําโล 3 โล 1,500 4,500 
 คาจัดทําคูมือการพัฒนาการอาน

เขียน 
50 เลม 50 2,500 

 คาจัดทําเกียรติบัตรพรอมกรอบ 30 ฉบับ 150 4,500 
 คาหองประชุม 3 วัน 2,500 7,500 
 คาเบ้ียเลี้ยงในการนิเทศ ติดตาม 

ประเมินผล 
คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงในการนิเทศ 

5 x 2 
 
5 

วัน x คน 
 

วัน 

120 
 

800 

1,200 
 

4,000 
3. คาวัสดุ     
 - คาวัสดุผลิตสื่อ/อุปกรณสาํหรับการ

พัฒนาการอาน การเขียน 
- คาวัสดุเบ็ดเตล็ดในการดําเนินงาน 

   9,600 
 

6,000 
รวม 130,000 

หมายเหตุ : ขอใชงบประมาณในลักษณะขอถัวจายตามจํานวนจริงทกุรายการ 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
     ความเสี่ยง 
      การเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการพัฒนาของผูบรหิารโรงเรียนและครูผูสอน 
     การบริหารความเสี่ยง 
       ประชุมชี้แจงสรางความตระหนักถึงความสําคัญของปญหาใหกับผูบริหารโรงเรียนและคณะครู 
12. หนวยงานรับผิดชอบ 
       สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
      1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 สามารถอานออกเขียนได ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 – 6 สามารถอาน
คลองเขียนคลองทุกคน 
       2) ผลการประเมินดานการอานการเขียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 

 

 

 



 
 

 

กลยุทธท่ี 3. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม                      
ภัยจากไซเบอร เปนตน 

1. ชื่อโครงการ  คายคุณธรรมสัมพันธสรางเสริมเยาวชนไทย หางไกลยาเสพติด 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบัน สังคมมีความเจริญกาวหนาดวยวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมอยางรวดเร็ว คนสวนใหญ             
จึงยึดติดอยูกับความสําเร็จทางวัตถุกันมากจนขาดความเอาใจใสในเรื่องของ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามของ
วัฒนธรรมไทย ปญหายาเสพติดใหโทษและอาชญากรรมตางๆ จึงไดเกิดข้ึนเปนเงาตามตัว โดยเฉพาะปญหาเยาวชน 
ในในปจจุบันขาดการยังยั้งในการนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิต มีแนวโนมในการดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดขาด
ศีลธรรม ปญหาเหลานี้จึงควรไดรับการสนใจและเยียวยาใหกับเยาวชนของชาติ  เปนปญหาที่ตองปองกันและแกไข
ดวยศีลธรรม หากเยาวชนเหลานั้นไดรับการเรยีนรูและอบรมสั่งสอนในเรื่องศีลธรรมดวยความสมบูรณแลวพวกเขาก็
จะเปนบุคคลที่มีคณุภาพ คือ “เกง ดี มีประโยชน” การอบรมในเรื่องของศีลธรรมที่มีประสิทธิภาพนั้นจะตองอบรม
ทั้งทางดานคณุธรรมและจริยธรรมควบคูกันไป รวมถึงการใหความรูเรื่องยาเสพติดใหโทษ พรอมทั้งจะตองอาศัยการ
ปฏิบัติโดยตนเองดวย เพ่ือใหถูกตองตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาทางดาน
พระพุทธศาสนาของจังหวัดพะเยา จึงไดจัดใหมีโครงการคายคุณธรรมสัมพันธสรางเสริมเยาวชนไทยหางไกล                
ยาเสพติดขึ้น เพ่ือใหการอบรมนักเรียนและเยาวชนของชาติ ใหไดมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามสมควรแกวัยเพ่ือจะ
ไดรูถึงหลักธรรมคําสอนที่ดีงาม มีความศรัทธาใกลชิดกับพระพุทธศาสนา และจะไดพัฒนาตนเอง พรอมทั้งยกระดับ
จิตใหมั่นคงในศีลธรรมมีจิตสํานึกหางไกลยาเสพติด เพ่ือสังคมท่ีนาอยูตอไป 
3. วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความรูเก่ียวกับพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะชีวิต เกิดภูมิคุมกันยาเสพติด 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ทั้ง 9 อําเภอ อําเภอละ 50 คน รวมจํานวน 450 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนมีความรูเก่ียวกับพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะชีวิต เกิดภูมิคุมกันยาเสพติด 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ทั้ง 9 อําเภอ อําเภอละ 50 คน  

 
450 คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของเด็กและเยาวชนท่ีมีความรูเก่ียวกับพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะชีวิต เกิด
ภูมิคุมกันยาเสพติด 

 
รอยละ 90 

6. วิธีดําเนินการ /ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ติดตอประสานงานเด็กและเยาวชน และสถานที่จัดอบรม มีนาคม 2565  
2. จัดอบรมนักเรยีนและเยาวชนสรางภูมิคุมกันยาเสพติด เมษายน 2565  



 
 

 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 เด็กและเยาวชนพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา ทั้ง 9 อําเภอ 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตพะเยา 
 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาปรัง 
 3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหยวนวิทยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ  
 กุมภาพันธ - พฤษภาคม 2565 
10. งบประมาณ พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคณู) 
 งบประมาณ จํานวน 500,000 บาท  

ที่ กิจกรรม งบประมาณ 
1. คาสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) 2 คน x 600 บาท x 2 ชม. x 2 วัน x 3 ครั้ง 14,400 

2. คาสมนาคุณวิทยากร (มิใชบุคลากรของรัฐ) 2 คน x 1,200 บาท x 2 ชม. x 2 วัน x 3 
ครั้ง 

28,800 

3. คาอาหารกลางวัน 
- 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 

 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหยวนวิทยา 150 บาท x 110 รูป/คน x 4 มื้อ   66,000 

4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
- 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 

 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหยวนวิทยา 35 บาท x 4 มื้อ x 110 รูป/คน 15,400 

5. คาเบี้ยเลี้ยง 210 บาท x 10 รูป/คน  x 2 วัน x 3 ครั้ง 12,600 

6. คาเชาที่พัก 2 คน x 2 คืน x 750 บาท x 3 ครั้ง 9,000 

7. คาพาหนะ และคาน้ํามนั คารถโดยสาร อําเภอพะเยา อําเภอแมใจ และอําเภอ                   
ภูกามยาว 13,400 บาท x 3 คัน 

40,200 

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

14,700 

 

 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาปรัง 70 บาท x 160 รูป/คน 11,200 

 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหยวนวิทยา 70 บาท x  110 รูป/คน 7,700 

9. คาดําเนินการจัดสถานที่  6,200 

 

 



 
 

 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :   - 
 การบริหารความเสี่ยง :   - 
12. หนวยงานรับผิดชอบ  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1) เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต เกิดภูมิคุมกันยาเสพติด 
 2) ปญหายาเสพติดลดลง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ ชุมนุมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 

2. หลักการและเหตุผล  

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด รวมกับสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินโครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยไดรวมกัน                      
ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการสงเสริมกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด เพื่อสงเสริมและสนับสนุนขยายกิจกรรม
ลูกเสือตานภัยยาเสพติดลงสูสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 และไดรวมกันพัฒนา “คูมือการ
ฝกอบรมลูกเสือ ตานภัยยาเสพติด” เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการฝกอบรมลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด ตานภัยยาเสพ
ติดในสถานศึกษา โดยเนนกิจกรรมกลุมสัมพันธ การเรียนรูเรื่องยาเสพติด การสรางอุดมการณตานภัยยาเสพติด ทักษะชีวิต
การปองกันยาเสพติด การปองกันยาเสพติด การชุมนุมรอบกองไฟและการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานดาน
การตอตานยาเสพติดภายในโรงเรียน 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 36 ไดขับเคลื่อนโครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติดอยาง
ตอเนื่อง โดยปการศึกษา 2558 ดําเนินการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญ และฝกอบรมลูกเสือตานภัย
ยาเสพติด ปการศึกษา 2559 สงเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา                    
ปการศึกษา 2560 การขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 

 ดังนั้นเพื่อความตอเนื่อง ยั่งยืน โรงเรียนสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเสริมสราง
ความเขมแข็งในการดาํเนินงานในระดับเครือขายสหวิทยาเขต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จึง
ไดจัดทําโครงการชุมนุมลูกเสือตานภัยยาเสพติด ประจําป 2565 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค  

 1) เพ่ือใหลูกเสือ เนตรนารีมีความรู ความเขาใจในการปองกันชวยเหลือผูอื่นใหหางไกลจาก 
ยาเสพติดดวยกระบวนการลูกเสือ 

 2) เพ่ือใหผูบังคับบัญชาลูกเสือมีความรู ความเขาใจและสามารถสนับสนุนการทํางานตามบทบาทของ
ลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1) ลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัดโรงเรียนละ 16 คน เขารวมกิจกรรมตามโครงการ 
  2) ผูบังคบับัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญในสังกัดโรงเรียนละ 2 คน เขารวมกิจกรรมตามโครงการ 
  เชิงคุณภาพ 

1) ลูกเสือ เนตรนารีมีความรู ความเขาใจในการปองกันชวยเหลือผูอ่ืนใหหางไกลจากยาเสพติด 
ดวยกระบวนการลูกเสือ 

2) ผูบังคับบัญชาลูกเสือมีความรู ความเขาใจและสามารถสนับสนุนการทํางานตามบทบาท 
ของลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1) ลูกเสือ เนตรนาร ีในสังกัด  
2) ผูบังคบับัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญในสังกัด  

 
โรงเรยีนละ 16 คน
โรงเรียนละ 2 คน 

 

 



 
 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1) รอยละของลูกเสือ เนตรนารีที่มีความรู ความเขาใจในการปองกันชวยเหลือผูอ่ืนให
หางไกลจากยาเสพติดดวยกระบวนการลูกเสือ 
2) รอยละของผูบังคับบัญชาลูกเสือที่มีความรู ความเขาใจและสามารถสนับสนนุการ
ทํางานตามบทบาทของลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 

 
รอยละ 100 

 
รอยละ 100 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือตานภัยยาเสพติด  พฤษภาคม – 

มิถุนายน 2565 
 

2. ทบทวนการจัดตั้งหนวยลูกเสือตานภัยยาเสพตดิในสถานศึกษา 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
- ทบทวนแตงตั้งผูบังคับบัญชาลูกเสือหนวยลูกเสือตานภัยยาเสพ
ติดในสถานศึกษาอยางนอย 1 คน 
- ทบทวนจัดตั้งหนวยลูกเสือตานภัยยาเสพติด  
- โรงเรียนจัดทําทําหนังสือขอรับสมุดบันทึกความดีประจําตัว
ลูกเสือตานภัยยาเสพติดและแบดจไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษาตนสังกัด 

มิถุนายน 2565  

3. สนับสนุนใหลูกเสือตานภัยยาเสพติดขับเคลื่อนกิจกรรมเฝาระวัง
ปญหายาเสพติด  
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
- จัดตั้งทมี “สายตรวจในโรงเรียน” 
- จัดกิจกรรมปองกัน เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติด 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2565 

 

7. กลุมเปาหมายโครงการ 
 1) ลูกเสือ เนตรนารี  
  2) ผูบังคบับัญชาลูกเสือสามัญรุนใหญ 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
9. ระยะเวลาดําเนินการ 

 มีนาคม - กันยายน พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

10. งบประมาณ 

 จํานวน 472,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถวน) (ตามตารางรายละเอียดคาใชจาย 
ของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2565) ทั้งนี้ ขอถัวจายตามจริงทุกรายการ รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดทําและเสนอโครงการ - - - - 
กิจกรรมท่ี 2 วางแผนการดาํเนินงานตาม
โครงการ 

8,700 - - - 

2.1 คาเบี้ยเลี้ยง  - 7,200 - 
2.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  - 1,500 - 
กิจกรรมท่ี 3 ประสานโรงเรียนคัดเลือกตัวแทน
ลูกเสือ เนตรนารเีขารวมกิจกรรมชุมนุม 

- - - - 

กิจกรรมท่ี 4 จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือตานภัยยา
เสพติด 

445,000 - - - 

     4.1 คาเบี้ยเลี้ยง  - 280,000 - 
     4.2 คาที่พัก  - 40,000 - 
     4.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  - 75,000 - 
     4.4 วสัดุสํานักงาน  - - 50,000 
กิจกรรมท่ี 5 ทบทวนการจัดตั้งหนวยลูกเสือตาน
ภัยยาเสพติดในสถานศกึษา 

15,000    

     5.1 คาจางเหมาจัดทําสมุดบันทึกความดี  - 10,000 - 
     5.2 คาจางเหมาจัดทําแบดจ  - 6,000 - 
กิจกรรมท่ี 6 สนับสนุนใหลูกเสือตานภัยยาเสพ
ติดขับเคล่ือนกิจกรรมเฝาระวังปญหายาเสพติด 

- - - - 

กิจกรรมท่ี 7 กํากับ ติดตามผลการดําเนิน
โครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด 

- - - - 

กิจกรรมท่ี 8 สรุป/รายงานผลการดําเนินงานใน
ระบบ Nispa 

3,300 - - - 

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

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 

 1) การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย กลยุทธ จุดเนน หรือแนวทางการดําเนินงานกิจกรรม
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  



 
 

 

 2) หวงระยะเวลาในการดําเนินงานตามโครงการกับงบประมาณท่ีไดรับไมสัมพันธ กันอาจทําให                               
การดําเนินงานบางกิจกรรมไมเปนไปตามแผนงานท่ีวางไวและผลการดําเนินงานอาจไมครอบคลุมตามเปาหมายและ
วัตถุประสงค 

 3) การปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานลูกเสือ เนตรนารี และงานยาเสพติดในสถานศึกษาทําใหกิจกรรม
โครงการตามไมตอเนื่องและขาดความยั่งยืน 

 การบริหารความเสี่ยง 
 1) กําหนดเปาหมายของการดําเนินงานโดยมุงเนนผลลัพธที่เกิดกับตัวนักเรียนเปนสําคัญ 
 2) บูรณาการการดําเนินงานบางกิจกรรมของโครงการรวมกันเพื่อใหทันตามหวงระยะเวลาการดําเนินงานของ

โครงการ 
 3) จัดทําคูมือการดําเนินงานลูกเสือตานภัยยาเสพติดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพ่ือเปนองค

ความรูและแนวทางการปฏิบัติงานแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ใหสามารถดําเนินงานไป                       
ในทิศทางเดยีวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
12. หนวยงานรับผิดชอบ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ปญหายาเสพติดลดลงดวยกระบวนการลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ สงเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาเยาวชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนคนท่ีสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจมีคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข หางไกลจากยาเสพติด สื่อ
ลามกอนาจาร เกมออนไลน การพนันและการทะเลาะวิวาท ซึ่งเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคมไมยอมรับ ถือเปนกล
ยุทธ ท่ีสําคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไดมอบหมายใหสถานศึกษาทุกแหง ดําเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตั้งแตป 2541 จนถึงปจจุบัน โดยการประสานแผนงานกับทุกภาค
สวนและระดมทรัพยากรจากทุกหนวยงานในการจัดทําองคความรูและประสานงานเปนกลไกขับเคลื่อนงาน                     
ในสถานศึกษา ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบาย ที่มุงสรางพลเมืองดีที่
ตื่นตัวและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได และทําใหการศึกษานําการแกปญหาสําคัญของสังคม รวมทั้ง
ปญหาการคอรรัปชั่น  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาผูเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ โดยการปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และ                      
สรางจิตสํานึกในการหางไกลจากยาเสพติด  เพ่ือเปนการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับสถานศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ประจําป 2565 ข้ึน เพ่ือใหสถานศึกษาเปนสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด 
สามารถดําเนินการตามนโยบายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ และ 
เปนสถานศึกษาตนแบบดีเดนได 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทั้งในและนอกสถานศกึษา 
4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
        โรงเรียนในสังกัดที่เขารวมโครงการ 18 โรงเรยีน 
 เชิงคุณภาพ 
 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทั้งในและนอกสถานศึกษาลดลง 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัดท่ีเขารวมโครงการ  

 
18 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดและอบายมุขท้ังในและนอกสถานศึกษาลดลง 

 
รอยละ 80 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. แจงนโยบายแกผูบรหิารสถานศกึษาในที่ประชุมผูบริหาร

ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2564  

2. คัดกรองนักเรียน ประจําภาคเรียนท่ี 2/2564 พฤศจิกายน 2564  
3. แจงโรงเรยีนในสังกัดประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐาน พฤษภาคม 2565  
4. คัดกรองนักเรียน ประจําภาคเรียนท่ี 1/2565 มิถุนายน 2565  



 
 

 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
5. ปรับปรุงขอมูล 

5.1 ขอมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 
5.2 ขอมูลในระบบกําลังพลผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด 
5.3 ขอมูลสารสนเทศประกอบการปฏิบัติงาน 

มิถุนายน 2565  

6. กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
6.1 แตงต้ังคณะกรรมการตัดสินโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่
เปนเลิศ 
6.2 ประกาศรับสมัครโรงเรียนที่มีความพรอม สงผลงานเขารับการ
คัดเลือก 
6.3 ประเมินผลงานเอกสาร 
6.4 จัดงานแสดงผลงานของโรงเรยีน เพ่ือการประเมินเชิงประจักษ 
6.5 คณะกรรมการดําเนินการตัดสิน 
6.6 ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล 
6.7 รายงานผลการคัดเลือกไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือรับการ
พิจารณาในลําดับตอไป 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2565 

 

7. ประชุม/ประสานสานแผนกับหนวยงานที่เก่ียวของ ธันวาคม 2564 – 
สิงหาคม 2565 

 

8. สรุปผลการดําเนินการ สิงหาคม  2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ผูบริหาร ครู และนักเรยีนในสังกัด 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
9. ระยะเวลาดําเนินการ 
 พฤศจิกายน  2564 - สิงหาคม 2565 
10. งบประมาณ 
 จํานวน  100,000 บาท รายละเอียดดังน้ี : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1  แจงนโยบายแกสถานศึกษาใน
สังกัด 

- - - - 

กิจกรรมท่ี 2 คัดกรองนักเรียน ประจําภาคเรียน
ท่ี 2/2564 

- - - - 

กิจกรรมท่ี 3 แจงโรงเรียนในสังกัดประเมิน
ตนเองตามเกณฑมาตรฐาน 

- - - - 

กิจกรรมท่ี 4 คัดกรองนักเรียน ประจําภาคเรียน
ท่ี 1/2565 

- - - - 



 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 5 ปรับปรงุขอมูล 32,700    
5.1 คาเบี้ยเลี้ยง  - 15,600 - 
5.2 คาตอบแทนวิทยากร  3,600 - - 
5.3 คาพาหนะ  - 500 - 
5.4 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  - 6,500 - 
5.4 วัสดุสํานักงาน  - - 6,500 
กิจกรรมท่ี 6 ยกยองเชิดชูเกียรติโรงเรียน 
ท่ีมีผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 

41,300    

6.1 คาเบี้ยเลี้ยง  - 16,800 - 
6.2 คาพาหนะ  - 3,500 - 
6.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   - 7,000 - 
6.4 วัสดุสํานักงาน  - - 14,000 
กิจกรรมท่ี 7 ประชุม/ประสาแผนกับหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ 

24,480    

6.1 คาเบี้ยเลี้ยง  - 2,880 - 
6.2 คาพาหนะ  - 21,600 - 
กิจกรรมท่ี 8 สรุปผลการดําเนินการ     
คาจางเหมาจัดทําเอกสารรายงาน 1,520 - 1,520 - 
รวมงบประมาณ 100,000 3,600 75,900 20,500 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ  
 ความเสี่ยง 

1) การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย กลยุทธ จุดเนน หรือแนวทางการดําเนินงาน 
ดานยาเสพติดและอบายมุขของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหนวยงานที่
เก่ียวของ 

2) หวยระยะเวลาในการดําเนินงานตามโครงการกับงบประมาณที่ไดรบัไมสัมพันธกันอาจทําใหการ
ดําเนินงานบางกิจกรรมไมเปนไปตามแผนงานที่วางไวและผลการดําเนินงานอาจไมครอบคลุมตาม
เปาหมายและวัตถุประสงค 

 3) การปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานศึกษาทําใหกิจกรรมโครงการตามไมตอเนื่องและ
ขาดความยั่งยืน  
 การบริหารความเสี่ยง 
 1) กําหนดเปาหมายของการดําเนินงานโดยมุงเนนผลลัพธที่เกิดกับตัวนักเรียนเปนสําคญั 
 2) บูรณาการการดําเนินงานบางกิจกรรมของโครงการรวมกันเพื่อใหทันตามหวงระยะเวลา           
การดําเนินงานของโครงการ 
  3) จัดทาํคูมือการปฏิบัติงานยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา เพื่อเปนองคความรูและ 
แนวทางการปฏิบัติงานแกครูและบุคลากรทางการแนะแนวในสังกัด ใหสามารถดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได
อยางมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

12. หนวยงานรับผิดชอบ 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ปญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ ปลูกฝงคุณธรรมนําใจ ใหหางไกลยาเสพติด 

2. หลักการและเหตุผล   
 ปจจุบันสังคมไทยกําลังประสบปญหาวิกฤต จากสถานการณปญหายาเสพติดท่ีไดแพรระบาดและกําลัง
ทวีความรุนแรงมากขึ้น เปนผลใหเยาวชนที่เปนอนาคตของชาติ หลงผิดเขาสูวงจรของการซื้อขายและ   เสพยาเสพ
ติดเพิ่มมากขึ้นซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาประเทศ และเปนการทําลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนอนาคตอันจะ
สงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ และปญหายาเสพติดไดนํามาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรม
ตางๆในสังคม เชน การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการกอปญหาอาชญากรรมอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย ซึ่งทําใหมี
ผลกระทบตอสังคมโดยรวม  ซึ่งปจจุบันรัฐบาลไดมีนโยบายในการแกไขปญหายาเสพติดตามหลักยุทธศาสตร 5 รั้ว
ปองกัน คือ รั้วชายแดน , รั้วชุมชน , รั้วสังคม , รั้วครอบครัว และรั้วโรงเรียน ซึ่งจากทั้ง 5 รั้วปองกันนี้ จะเห็นไดวา 
รั้วเยาวชน และรั้วโรงเรียน เปนยุทธศาสตรที่รัฐบาลใหความสําคัญเปนอยางย่ิง เนื่องจากเปนรากฐานและเปน
ทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ 
 ดังนั้น  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จึงไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว และเห็นวาทุกภาคสวน
ของสังคมควรมีบทบาทในการแกปญหายาเสพติดรวมกัน เพื่อจะทําใหปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดลดลง
และใหสถานศึกษาเปนสถานศึกษาสีขาว ท่ีปลอดสารเสพติด  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ                        
จึงไดรวมมือกับสถานพินิจและคุมครองเด็กจังหวัดพะเยาจัดโครงการนี้ขึ้น 
3.วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยงมีความรูเก่ียวกับพิษภัยของยาเสพติดและมีภูมิคุมกันยาเสพติด 
4. เปาหมายของโครงการ   
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาที่เปนกลุมเสี่ยง จํานวน  100 คน 
 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียน นักศึกษากลุมเสี่ยงมีความรูเก่ียวกับพิษภัยของยาเสพติดและมีภูมิคุมกันยาเสพติด 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่เปนกลุมเสี่ยงเขารวมโครงการ   

 
100 คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของนักเรียน นักศึกษาเปนกลุมเสี่ยงเขารวมโครงการมีความรูเก่ียวกับพิษภัย
ของยาเสพติดและมีภูมิคุมกันยาเสพติด 

 
รอยละ 100 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน   
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. สนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษาแตละชั้นป ทําโครงการหารายได

ระหวางเรียน   
กรกฎาคม 2565  

2. จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจปญหายาเสพติด 
นันทนาการ กีฬา 

กรกฎาคม 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ  
 นักเรียน  นักศึกษาท่ีเปนกลุมเสี่ยงของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
 



 
 

 

8. พื้นท่ีเปาหมาย  
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ  
 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565 
10. งบประมาณ   
 งบประมาณรวม 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน) 
 1.) สนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษาแตละชั้นป ทําโครงการหารายไดระหวางเรียน  โครงการละ                       
5,000 บาท จํานวนนักเรียน 10 คนๆ ละ 500 บาท/1โครงการ  จํานวน 6 โครงการ 
 2.) จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจปญหายาเสพติด นนัทนาการ กีฬา จํานวน  70,000  บาท 
 - คาวัสดุจัดกิจกรรม       50,000  บาท 
 - คาอาหารวาง จํานวน  100 คน คนละ 100 บาท x 2 ม้ือ  20,000  บาท 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 1.) สถานที่ไมมีความพรอมและไมเอ้ือตอการจัดโครงการ 
 2.) การประชาสัมพันธไมท่ัวถึง ประชาชนที่สนใจเขารวมโครงการอาจจะไมทั่วถึง 
 การบริหารความเสี่ยง  
 1.) จัดหาเทคนิคและกิจกรรมเพ่ือกระตุนความสนใจของผูเขารวมโครงการ 
 2.) จัดในสถานที่ท่ีมีความพรอม  
12. หนวยงานรับผิดชอบ  
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
 นักเรียน นักศึกษามีทักษะชีวิต มีภูมิคุมกันยาเสพติด ปญหายาเสพติดลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ คายอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดสําหรับนักศึกษา กศน. 
อําเภอภูซาง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  และพระราชบัญญัติลูกเสือ  
สอดคลองกับคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 82/2552   ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552 เรื่องการกําหนดยุทธศาสตร และกลไกการ
ปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  และตามนโยบายรัฐมนตรี วาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดการดําเนินงาน
สถานศึกษา 3 ดี เพ่ือใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3 ดาน  คือ   ดานประชาธิปไตย (Democracy)  ดานคุณธรรม 
จริยธรรม (Decency)  และ ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free) มาเปนแนวทางใหสถานศึกษาดําเนินการนั้นรัฐบาลมี
นโยบายดานการศึกษาเพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย  โดยคํานึงถึงความเสมอภาค ความ
เปนธรรมใหเกิดขึ้นแกประชากรทุกกลุม โดยสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอยางมีคุณคาตั้งแตกอนวัยเรียนจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการศึกษาชุมชนเพ่ือใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต โดยสนับสนุน คาเลา
เรียน คาหนังสือเรียน คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางทั่วถึง เพื่อเพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไมเสีย
คาใชจาย ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนการดําเนินการดังกลาว อยางมีประสิทธิภาพ สํานักงาน กศน.จึงกําหนดกรอบการ
จัดกิจกรรม ตามนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมจากการเรียน
ปกติใหกับนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมอาสายุวกาชาดเปนกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน
เปนผูมีจิตอาสา มีความเสียสละในการชวยเหลือผูอ่ืน  
             ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภูซาง  ตระหนักในบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตอ
ผูเรียนในสถานศึกษา อันที่จะทําใหไดรับความรู  ความสามารถ  และประสบการณที่จะมุงเนนใหนักศึกษารูจักการหลีกเลี่ยง
หางไกลยาเสพติด โดยใชกิจกรรมการฝกอบรมทักษะและกระบวนการลูกเสือวิสามัญ ในการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม และการอยู
รวมกันในสังคมตามระบอบประชาธิปไตยไดอยางยั่งยืน จึงไดจัดโครงการนี้ข้ึน   
3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหนักศึกษามีความรู เขาใจพิษภัยของยาเสพติด เกิดภูมิคุมกันยาเสพติด ผานกระบวนการลูกเสือ 
4. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 
  นกัศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอภูซาง  

ไดรบัการพัฒนา จํานวน 80 คน   
 เชิงคุณภาพ 

       นักศึกษามีความรู เขาใจพิษภัยของยาเสพติด เกิดภูมิคุมกันยาเสพติด ผานกระบวนการลูกเสือ 

5. ตัวช้ีวัดคาเปาหมาย 
       นักศึกษาที่เขารวมรบัการอบรม ไมนอยกวารอยละ 80  รวมกิจกรรมครบตามหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
จํานวนนักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อําเภอภูซาง ที่เขารวมโครงการ 

 
80 คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของนักศึกษาที่มีความรู เขาใจพิษภัยของยาเสพติด เกิดภูมิคุมกันยาเสพติด 
ผานกระบวนการลูกเสือ 

 
รอยละ 100 



 
 

 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน   

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ข้ันวางแผน (Plan) 

1.1 ประชุมผูท่ีเก่ียวของ 
1.2 เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ธันวาคม 2564  

2. ข้ันปฏิบัติ (Do) 
ชี้แจงวัตถุประสงคโครงการใหผูที่รวมโครงการไดรับทราบและจัด
กิจกรรม 
1.) ประวัติลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญกับการบริการ 
2.) วินัยลูกเสือ และความเปนระเบียบเรียบรู (ระเบียบแถว,
บุคคลมือเปลา,ทาประกอบอาวุธ) 
3.) วิชาชาวคาย (4 ฐาน)  
4.) ลูกเสือวิสามัญ หางไกลยาเสพติด และมีภูมิคุมกันที่ดี  
5.) วิชาการบุกเบิก (เงื่อน) ทดสอบ 
6.) วิชาการเดินทางไกล 
7.) ชุมนุมรอบกองไฟ 

มกราคม 2565  

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

มกราคม 2565  

4. สรุปและรายงานผลโครงการ มกราคม 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 นักศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอภูซาง  
8. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 
10. งบประมาณ   
      งบประมาณ 69,300 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)   รายละเอียดดังนี้ 
       1) คาอาหาร  80 คน  x 6 มื้อ  x 70 บาท  เปนเงิน  33,600 บาท 
       2) คาอาหารวาง 80 คน x 5 มื้อ  x 25 บาท  เปนเงิน  10,000 บาท 
       3) คาที่พักผูเขารวมอบรม                                              เปนเงิน  2,000  บาท 
       4) คาเชาเต็นทนอน 15 หลังๆละ 300 บาท                          เปนเงิน  4,500 บาท 
       5) คาจางเหมาจัดสถานที่                 เปนเงิน  2,000  บาท 
       6) คาตอบแทนคณะวิทยากรลูกเสือ 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท   เปนเงิน  7,200  บาท 
       7) คาวิทยากรบุคคลภายนอก 6 ชั่วโมงๆ ละ 200 บาท          เปนเงิน 1,200   บาท 
       8) คาวัสดุ                                                                เปนเงนิ  8,800  บาท 
                                                                      รวมทั้งสิ้น  69,300  บาท                  



 
 

 

 หมายเหตุ   ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง    
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :   

- 
 การบริหารความเสี่ยง :  

- 
12. ผูรับผิดชอบโครงการ 
               ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 นักศึกษามีทักษะชีวิต มีภูมิคุมกันยาเสพติด ปญหายาเสพติดลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ การรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม : ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจาก                    
ไซเบอร 
2. หลักการและเหตุผล 
 การสิ้นสุดของยุคสงครามเย็นเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรความมั่นคงโลก
ภายใตกระแสโลกาภิวัฒน สงผลใหภัยคุกคามในรูปแบบเดิม (Traditional threats) หรือภัยคุกคามตามแบบ 
(Conventional threats) ที่กระทําโดยรัฐตอรัฐ ตออํานาจอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของรัฐ ซึ่งเปนภัย
คุกคามทางทหาร (Military threats) น้ันไดลดนอยลงอยางเห็นไดชัด ในขณะที่ภัยคุกคามในรูปแบบอื่นที่มิใช
คุกคามทางทหาร (Non-Traditional threats) กลับมาสรางปรากฏขึ้นใหเห็นโดยทั่วไปและมีแนวโนมท่ีจะทวีความ
รุนแรงขยายวงกวางไปทั่วโลก 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒนและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี มีแนวโนมสงผลกระทบตอความม่ันคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ 
โดยเฉพาะภัยคุกคามในรูปแบบใหม ไดแก ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร แนวโนมภัย
คุกคามในรูปแบบใหมจะเปนภัยที่มีความซับซอน หลากหลายมิติรวมกัน และจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สงผล
กระทบตอโครงสรางของสังคมไทยโดยตรง หากเราสามารถหาแนวทางปองกัน หรือสรางความรู ความเขาใจ ในการ
เตรียมการปองกันภัยคุกคามดังกลาวก็จะชวยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางความรู 
ความเขาใจใหแกผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ไดเล็งเห็นความสําคัญของ
ปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม จึงจัดทําโครงการ “การรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม : ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรค
อุบัติใหม ภัยจากไซเบอร” ขึ้น  
3. วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรูเก่ียวกับภัยคุกคามในรปูแบบใหม                      
(ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร) และแนวทางปองกันแกไข 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 จัดทําเอกสารเผยแพรใหความรูเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม (ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรค
อุบัติใหม ภัยจากไซเบอร) และแนวทางปองกัน แกสถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษา จํานวน                    
480 แหง 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับความรูเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม                      
(ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร) และแนวทางปองกัน 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
จํานวนสถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษา 

 
480 แหง 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับความรูเก่ียวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม (ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร) และแนวทาง
ปองกันแกไข 

 
รอยละ 80 

 

 



 
 

 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ตุลาคม 2564  
2. จัดหาวัสดุ/อุปกรณ ขอมูลสําหรบัจัดทําเอกสารเผยแพร ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564  
3. จัดประชุมคณะทํางาน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564  
4. จัดทําเอกสารเผยแพร/จัดสงเอกสารใหหนวยงาน ธันวาคม 2564 – กันยายน 

2565 
 

5. ประเมนิความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการ กันยายน 2565  
6. สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ กันยายน 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 นักเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา       
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 สถานศึกษาในจังหวัดพะเยาทุกสังกัด 
9. ระยะเวลาดําเนินการ (เดือน/ป) 
 ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565 
10. งบประมาณพรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
จํานวน  15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)  รายละเอียดดังนี้ 

ท่ี รายการ จาํนวน หนวยนับ 
ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

จํานวน 
เงิน 

(บาท) 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน      
1. คาใชสอย     
 - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 20×1×3 คน×มื้อ×หนวย 30 1,800 
 - คาจัดทําเอกสารเผยแพร 3,130 ฉบับ 1 3,130 
 - คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 20×3 คน×หนวย 200 1,200 
2. คาวัสดุ     
 - คาวัสดุในการจัดทําเอกสาร   1,000 1,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 7,130 
กิจกรรมท่ี 2 ติดตามโครงการ     
1. คาใชสอย     
 - คาจัดทําเอกสารติดตามโครงการ 3,130 ฉบับ 1 3,130 
2. คาวัสดุ     
 - คาวัสดุในการจัดทําเอกสารติดตาม

โครงการ 
  1,000 1,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 4,130 
 

 



 
 

 

ท่ี รายการ จาํนวน หนวยนับ 
ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

จํานวน 
เงิน 

(บาท) 
กิจกรรมท่ี 3 ประเมินความพึงพอใจและรายงาน
สรุปผลโครงการ 

    

1. คาใชสอย     
 - คาจัดทําเอกสารประเมินความพึงพอใจ 500 ฉบับ 1 500 
 - คาจัดทํารายงานสรุปผลโครงการ 20 เลม 100 2,000 
2. คาวัสดุ     
 - คาวัสดุในจัดทําเอกสารประเมิน 

ความพึงพอใจและรายงานสรุปผลโครงการ 
  1,240 1,240 

รวมกิจกรรมที่ 3 3,740 
รวมทั้งสิ้น 15,000 

หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 หนวยงานที่รับเอกสารอาจไมนําไปเผยแพรใหกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน
ของตน 
 การบริหารความเสี่ยง 
 ประชุม หารือ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และขอความรวมมือไปยังสถานศกึษากลุมเปาหมายให
ประชาสัมพันธเผยแพรใหนักเรียน นักศึกษา 
12. หนวยงานรับผิดชอบ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 นักเรียน คร ูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถรับมือกับภัยคุกคามในรปูแบบใหม (ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัตใิหม ภัยจากไซเบอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ 
กลยุทธที่ 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

1. ชื่อโครงการ เพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกลไกท่ีสําคัญยิ่งในการนําประเทศเขาสูสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 และ
เปนประเด็นหลักที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรประเทศไทย4.0 การเตรียมความพรอมกําลังคนทั้ง
ดานความรูทักษะ สมรรถนะที่จําเปนใหสามารถปรับตัวและรูเทาทันตอกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีพลวัต 
และการแขงขันอยางเสรีและไรพรมแดน จึงเปนความสําคัญจําเปนเรงดวนที่ประเทศตองเรงดําเนินการเพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ในสภาวการณปจจุบันของประเทศไทย การผลิตและพัฒนากําลังคนในภาคการศึกษายังคงเปนไปตาม
ศักยภาพและความพรอมของแตละสถาบันการศึกษา ประกอบกับคานิยมของผูเรียนที่ยังคงมุงเรียนสายสามัญ
มากกวาสายอาชีพ และใหความสําคัญกับปริญญาบัตรมากกวาความรูและสมรรถนะในการทํางานหลังสําเร็จ
การศึกษา สงผลใหไมสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง และพัฒนาผลิตภาพของงานเพ่ือการพัฒนาประเทศได
สภาวการณนี้กอใหเกิดปญหาการวางงาน การทํางานในระดับต่ํากวาวุฒิการศึกษา และการขาดแคลนกําลังคน
ระดับกลางที่เปนความตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงการไมสามารถ
สรางนวัตกรรมหรือมูลคาเพิ่มในผลผลิตของงานได 
 ดังนั้น จึงเปนความจําเปนเรงดวนที่รัฐและทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ จะตองรวมกันกําหนดกรอบทิศทาง
และเปาหมายการผลิตและพัฒนากําลั งคนที่ ชัด เจนในสาขาตาง  ๆ  เ พ่ือการผลิตกํ าลั งคนที่ต รง กับ                       
ความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อสรางกําลังคนใหมีสมรรถนะตอบสนองตอความตองการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รองรับพลวัตของโลกและการแขงขันในศตวรรษที่ 21 
และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงไดจัด
โครงการนี้ข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
 1)  เพื่อใหผูเรียนผูปกครอง มีความเขาใจและทัศนคติเชิงบวกตอการเรยีนสายอาชีพ 
 2)  เพื่อเพ่ิมสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาตอผูเรียนสายสามัญศึกษา 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) จัดทําขอมูลดานการศึกษาสายอาชีพเก่ียวของ  จํานวน 1 ครั้ง   
 2) พัฒนาครูแนะแนวประจําโรงเรียนดานเฉพาะดานอาชีพ โรงเรยีนละ 1 คน  
 3) จัดมหกรรมเปดโลกอาชีพ จํานวน 1 ครั้ง  
 4) จัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางสถานประกอบการกับหนวยงานทางการศึกษา  
 เพ่ือรับผูเรยีนเขารับการฝกประสบการณดานอาชีพ  จํานวน 1 ครั้ง     
 5.) จํานวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่เขารวมโครงการ 1,000 คน  
         เชิงคุณภาพ 
 1)  ผูเรียนผูปกครอง มีความเขาใจและทัศนคติท่ีดีตอการเรียนสายอาชีพ 



 
 

 

 2)  สัดสวนผูเรยีนสายอาชีพตอผูเรียนสายสามัญศึกษาสูงขึ้น 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
จํานวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไปที่เขารวมโครงการ  

 
1,000 คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของผูเรยีนสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 

 
รอยละ 5 

6. วิธีดาเนินการ /ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดทําขอมูลดานการศกึษาสายอาชีพเก่ียวของ มกราคม 2565  
2. ประชุมชี้แจงสรางความเขาใจนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

เก่ียวกับการเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายอาชีวศึกษาตอผูเรียน 
สายสามัญศึกษาใหแก ผูบริหารสถานศึกษาทุกสังกัด  
หนวยงานทางการศึกษาที่เก่ียวของ และผูปกครอง โดยใชกลไก
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด 

มกราคม 2565  

3. จัดทําแผนการรับนักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเทา 

กุมภาพันธ 2565  

4. พัฒนาครแูนะแนวประจําโรงเรียนดานเฉพาะดานอาชีพ มีนาคม 2565  
5. จัดมหกรรมเปดโลกอาชีพ มีนาคม 2565  
6. ประชุมรวมจัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวาง 

สถานประกอบการกับหนวยงานทางการศึกษา เพ่ือรับผูเรียน
เขารับการฝกประสบการณดานอาชีพ 

มีนาคม 2565  

7. สงเสริมใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไดฝกประสบการณ
อาชีพ 

ตุลาคม 2565  

8. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตร 
ของอาชีวศึกษา ใหสอดคลองกับตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

ตุลาคม 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 1)  ผูเรียนชวงชั้น 2-4 
 2)  ผูปกครอง   
 3)  สถานศึกษา  
 4)  หนวยงานทางการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
 5)  สถานประกอบการ 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ  
 มกราคม – ตุลาคม  2565 
 



 
 

 

10. งบประมาณ พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 งบประมาณรวม  2,297,500  บาท 
 1.) จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือเตรยีมขอมูลสําหรับการดําเนินงานและวางแผนดําเนินโครงการ 
จํานวน 30 คน 1 วัน  
     - อาหารวางและเครื่องดื่ม30 คน x35 บาท x2 มื้อ   รวม  2,100 บาท 
      - อาหารกลางวัน 30คนx150 บาท x1มื้อ รวม  4,500 บาท 
 2.) จัดประชุมเพ่ือทําขอมูลดานการศึกษาสายอาชีพเกี่ยวของเพ่ือการวางแผน   
  - อาหารวางและเครื่องดื่ม 60 คน x 35 บาท x 6 ม้ือ  รวม 12,600 บาท 
  - อาหารกลางวัน 60 คน x 150 บาท x 3 มื้อ  รวม 27,000 บาท 
 3.) จัดประชุมชี้แจงสรางความเขาใจนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   
  - อาหารวางและเครื่องดื่ม 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.) จัดทําแผนการรับนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา   
      - อาหารวางและเครื่องดื่ม 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.) พัฒนาครูแนะแนวประจําโรงเรียนดานเฉพาะดานอาชีพ   
      - อาหารวางและเครื่องดื่ม 100 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 3 รุน   รวม  21,000 บาท 
  - อาหารกลางวัน 100 คน x 150 บาท x 1 มื้อ x 3 รุน      รวม  45,000 บาท 
 6.) จัดทําบันทึกความเขาใจ (MOU)    
      - อาหารวางและเครื่องดื่ม 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.) สงเสริมใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาไดฝกประสบการณอาชีพ 
  - อาหารวางและเครื่องดื่ม100คนx35บาทx2ม้ือ รวม  7,000 บาท 
 8.) สงเสรมิสนับสนุนใหสถานศกึษาอาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตรของอาชีวศึกษา 
ใหสอดคลองกับตามความตองการของตลาดแรงงาน 
  - อาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ รวม 1,400 บาท 
  - อาหารกลางวัน 20 คน x 150 บาท x 1 มื้อ   รวม 3,000 บาท 
 9.) การนิเทศติดติดตามผลการดําเนินโครงการทุก 6 เดือน 3 ครั้ง   
     - คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิง 50,000บาท 3 ครั้ง รวม 150,000 บาท 
  - คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 15 คน x 240 บาท x 3 วัน  รวม 32,400 บาท 
 10.) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดําเนินโครงการและรายงาน  
       - อาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คน x 35 บาท x 2มื้อ   รวม 1,400 บาท 
  - อาหารกลางวัน 20 คน x 150 บาท x 1มื้อ รวม  3,000 บาท 
 11.) จัดประชุมปรับปรุงการดําเนินโครงการเพื่อดําเนินการในปตอไป  
        - อาหารวางและเครื่องดื่ม 20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ รวม 1,400 บาท 
        - อาหารกลางวัน 20 คน x 150 บาท x 1มื้อ รวม 3,000บาท 
 12.) จัดงานมหกรรมเปดโลกอาชีพ ตามบริบทของแตละจังหวัด (จํานวน 1,000 คน 1 วัน) 
(แนวทางการดําเนินงาน : เชิญผูเก่ียวผูเรียนตามกลุมเปาหมาย ผูปกครอง สถานศึกษา สถานประกอบการ 
เพื่อแสดงอาชีพตางๆ และหนวยงานทางการศกึษาและหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เสวนาผูที่ประสบความสําเรจ็ 
ที่จบการศึกษาสายอาชีพ  แสดงนวตกรรมดานอาชีพและวิชาการทางดานอาชีพของอาชีวศึกษาและสถาน
ประกอบการ  สถานประกอบการรับสมัครงาน) 



 
 

 

        - ประชุมวางแผนดําเนินงาน/ประชุมติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน  22,000 บาท 
(คาอาหารกลางวัน 50  คนx 150 บาท x 2วัน รวม 15,000  บาท) (คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน x 35 บาท 
x 4 มื้อ = 7,000  บาท) 
  - คาจางตกแตงสถานที่จัดกิจกรรม  800,000  บาท 
  - คาเชาเกาอ้ี 2,000 ตัวๆ ละ 5 บาท รวม  10,000  บาท 
  - คาเชาเต็นท 50 เต็นทๆ ละ 700 บาท รวม  35,000  บาท 
  - คาอาหารกลางวัน 1,000 คนๆ ละ 150 บาท รวม  150,000  บาท 
  - คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 1,000  คนๆ ละ 70 บาท รวม  70,000  บาท 
  - คาจางจัดทําแผนพับการจัดงาน 2,000 แผนๆ ละ 30 บาท รวม 60,000  บาท 
  - คาจางทําไวนิลปายงาน จํานวน 10 ปายๆ ละ 1,500 บาท เปนเงนิ  15,000  บาท 
  - คาพาหนะ จางเหมา 50 คนัๆ ละ 2,250 บาท  รวม  112,500  บาท 
  - คาวัสดุจัดกิจกรรม 50 เต็นทๆ ละ 10,000 บาท รวม  500,000  บาท 
  - คาวัสดุและอุปกรณอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรม รวม  40,000  บาท 
    รวม   1,814,500 บาท 
 13.) คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินการประชุมและจัดทาํเลมเอกสารรายงาน 100,000บาท 
    รวมทั้งสิ้น  2,297,500  บาท 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :  
 การประสานงานยากลําบาก 
 การบริหารความเสี่ยง :  
 ประสานงานโดยใชกลไกคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
12. หนวยงานรับผิดชอบ  
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1) ผูเรียนไดเรียนตามความถนัด และความสนใจอยางแทจริง 
 2) ลดการวางงาน การทํางานในระดับต่ํากวาวุฒิการศึกษา และการขาดแคลนกําลังคนระดับกลางที่
เปนความตองการของตลาดงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ การเขียนแผนธุรกิจ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การเขียนแผนธุรกิจเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะสําหรับนักเรียน นักศึกษาที่จะกาว
สูการเปนผูประกอบการในอนาคต  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา  จึงจัดโครงการนี้ขึ้น  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา  มี
ความรู  มีทักษะ  ในการเขียนแผนธุรกิจ และมีแนวความคิดในการที่จะกาวเขาสูการเปนผูประกอบการธุรกิจใน
อนาคตตอไป 
  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําเล็งเห็นความสําคัญในการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะท่ีสําคัญ  จําเปน
และมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  สงเสริมการ
ผลิต  และพัฒนากําลังคนที่มีความเช่ียวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนแผนธุรกิจ 
4. เปาหมายของโครงการ 
  เชิงปริมาณ 
 จัดอบรมและใหความรูเก่ียวกับองคประกอบของแผนธุรกิจ และจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
การเขียนแผนธุรกิจนักเรียน นักศึกษา  จํานวน 70 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน นักศึกษาที่เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ 

 
70  คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของนักเรียน นักศึกษาที่เขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนแผน
ธุรกิจ 

 
รอยละ 80   

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมเตรียมงานและมอบหมายตามภาระหนาที่ ธ.ค. 2564  
2. โครงการเขียนแผนธุรกิจ 

  - จัดอบรมและใหความรูเก่ียวกับองคประกอบของแผนธุรกิจ 
  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ 

ม.ค. 2565  

3. สรุปและรายงานผลการดาํเนินโครงการ ม.ค. 2565  

7.กลุมเปาหมายของโครงการ 

 นักเรียน นักศึกษา ในเขตพ้ืนที่อําเภอเชียงคํา  และอําเภอภูซาง   จํานวน  70  คน   

8. พื้นท่ีดําเนินการ 

 ในเขตพ้ืนที่อําเภอเชียงคํา  และอําเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา   



 
 

 

9. ระยะเวลาดําเนินการ  

 ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 

10. งบประมาณ  

 งบประมาณ จํานวน 23,350  บาท (สองหมื่นสามพันสามรอยหาสิบบาทถวน)  

 1.) คาอาหารกลางวัน จํานวน 70 คน มื้อละ 40x2 มื้อ  เปนเงินทั้งสิ้น  5,600  บาท 
 2.) คาอาหารวาง จํานวน 70 คน มื้อละ 25x4 มื้อ เปนเงินทั้งสิ้น  7,000  บาท 
 3.) คาตอบแทนวิทยากร  8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท เปนเงินทั้งส้ิน  9,600  บาท 
 4.) คาวัสดุจัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 70 เลม เปนจํานวน     1,750  บาท 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงโครงการ 
          ความเสี่ยง 
       ไมสามารถดําเนินการตามแผนที่วางไวได 
         การบริหารความเสี่ยง 
   วางแผนรวมกันเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินการ 
12. หนวยงานรับผิดชอบ 
            วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
             นักเรียน นักศึกษาที่เขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจสามารถเขียน
แผนธุรกิจไดและสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ ยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล   
 ความทาทายดานการศึกษาในศตวรรษที่  21 ในการเตรียมนักเรียน นักศึกษาใหพรอมกับชีวิต                      
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนการกําหนดแนวทางยุทธศาสตรในการจัดการเรียนรู โดยรวมกันสรางรูปแบบและ                       
แนวปฏิบัติในการเสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู โดยเนนท่ีองคความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะที่ เกิดกับตัวผู เรียน เพ่ือใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน                           
มีการเชื่อมโยงดานการคาและการลงทุน ทําใหตลาดแรงงานในอนาคตตองการคนที่มีศักยภาพในหลายดานรวมทั้ง
ความสามารถดานภาษาตางประเทศ การคิดวิเคราะห การสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จึงตองปรับ
ใหมีความเปนสากลมากขึ้นและผลจากการเปดประชาคมอาเซียน ทําใหการจัดการอาชีวศึกษามีบทบาทสําคัญมาก
ยิ่งขึ้น สถานศึกษาอาชีวศึกษาจึงควรสรางเครือขายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ทั้งดานการ
บริหารจัดการ ดานหลักสูตรการเรียน สื่อการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติใหมีความเปนสากลมากย่ิงข้ึน และดวย
สภาพปญหาปจจุบันกระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ยังไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณภาพตาม
เจตนารมณของแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาท่ีจะตองมีคุณภาพท้ังทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ สรางขีด
ความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
ใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการทํางานและชีวิตจริง โดยตองเรงหาวิธีการที่จะใหการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาทั้งทางดานการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
มากท่ีสุด ตลอดจนมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากล การจัดการอาชีวศึกษามาตรฐานสากลจึงเปน
นวัตกรรมทางการศึกษาที่เปนมาตรการเรงดวนในการยกระดับมาตรฐานการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานให
เทียบเทาสากล โดยใชตนแบบจากประเทศที่ไดรับการยอมรับดานการจัดการอาชีพอาชีวศึกษามาเปนแนวทาง
พัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของไทย ดวยเหตุขางตนวิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
พะเยา จึงไดจัดทําโครงการดังกลาวเพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปประสบความสําเร็จในการ
ใชภาษาอังกฤษได และมีโอกาสกาวสูความสําเร็จในชีวิตการทํางานและชีวิตประจําวัน 
3. วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ และมีความรูเกี่ยวกับ   การ
ใชภาษาอังกฤษสูงานอาชีพ 
4. เปาหมายของโครงการ   
 เชิงปริมาณ 
 จัดอบรมความรูเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษสูงานอาชีพใหแก 
  1) นกัเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จํานวน  25  คน 
  2) นกัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน  475  คน 
 3) ประชาชนทั่วไปในจังหวัดพะเยา จํานวน 100 คน  
 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษ และมีความรู 
เก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษสูงานอาชีพ 
 
 
 
 



 
 

 

5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
จํานวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่เขารวมโครงการ  

 
800 คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ และมี
ความรูเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษสูงานอาชีพ 

 
รอยละ 80 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน   
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมคณะทํางานวางแผนการอบรม มกราคม 2565  
2. จัดอบรมการใชภาษาอังกฤษพรอมสูงานอาชีพ กุมภาพันธ 2565  
3. สรุปและรายงานผล กุมภาพันธ 2565  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับทักษะการใชภาษาอังกฤษของ

ผูเรียนและประชาชน 
มกราคม 2565  

2. ประเมินผลและสรปุรายงานผลโครงการตอ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา และประสานงานความรวมมือกับหนวยงานและ
องคกรตาง ๆ 

กุมภาพันธ 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ  
 นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประชาชนทั่วไป
ในจังหวัดพะเยา  
8. พื้นท่ีเปาหมาย  
 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ  
 มกราคม - กุมภาพันธ 2565 
10. งบประมาณ  รวม 299,100บาท (สองแสนเกาหมื่นเกาพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
 จํานวน 107,300  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสามรอยบาทถวน) 

ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
1. คาตอบแทน     
 -  คาตอบแทนวิทยากร 1 x 8 คน x ชม. 600 4,800 

2. คาใชสอย     
 -  คาจางเหมาบริการอาหาร 1 x 500 มื้อ x คน 150 75,000 
 -  คาจางเหมาบริการอาหารวางและ 1 x 500 มือ x คน 35 17,500 



 
 

 

ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
เครื่องดื่ม 

3. คาวัสดุ     
 -  คาวัสดุสํานักงานและวัสดุเบ็ดเตล็ด

ในการดําเนินงาน 
   10,000 

รวม 107,300 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
 งบประมาณ จํานวน 191,800 บาท  (หนึ่งแสนเกาหมื่นหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
รวมงบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. คาอาหารกลางวัน จํานวน 100 คน ม้ือละ 180 x 2 มื้อ  36,000  
2. คาอาหารเย็น จํานวน 100 คน มื้อละ 180 X 1 ม้ือ 18,000  
3. คาอาหารวาง จํานวน 100 คน มื้อละ 50 บาท X 4 มื้อ 20,000  
4. คาตอบแทนวิทยากร 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 (12X 600 X 4) 28,800  
5. คาวัสดุจัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 100 เลม  10,000  
6. คาเชาที่พัก จํานวน 55 หอง หองละ 800 บาท 44,000  
7. คาพาหนะในการเดินทาง  35,000  
 รวม 191,800  

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 1. สถานที่ไมมีความพรอมและไมเอ้ือตอการจัดโครงการ 
 2. การประชาสัมพันธไมทั่วถึง ประชาชนที่สนใจเขารวมโครงการอาจจะไมทราบ 
 การบริหารความเสี่ยง  
 1. จัดหาเทคนิคและกิจกรรมเพื่อกระตุนความสนใจของผูเขารวมโครงการ 
 2. จัดในสถานที่ที่มีความพรอม เชน โรงแรม 
12. หนวยงานรับผิดชอบ  
 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพไดอยางเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่นและสถานประกอบการ 



 
 

 

2. หลักการและเหตุผล 
            ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 มุงเนนการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ                         
การอาชีวศึกษา ใหตรงตอความตองการของตลาดแรงงาน และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ รวมท้ังพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบใหมีคุณภาพสูงข้ึน โดยมีนโยบายใหการจัดการอาชีวศึกษามุงเนนใหผูเรียน                       
มีทักษะ ฝมือ ความเชี่ยวชาญ และพรอมที่จะทํางานไดทันทีเมื่อจบการศึกษา ดังนั้นหลักสูตรจึงเปนปจจัยท่ีสําคัญที่สงผลตอ
การเรียนรูของผูเรียน และคุณภาพของการจัดการศึกษา จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคํานึงถึงความยืดหยุน หลากหลาย ตอบสนองและสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน สถานประกอบการ ชุมชน และสภาพทองถ่ิน ตลอดจนเอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น เพื่อใหหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปงสอดคลองกับ                     
ความตองการของชุมชนทองถิ่นและสถานประกอบการ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปมีคุณภาพไป
ตามเกณฑมาตรฐาน งาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนทองถิ่นและสถานประกอบการขึ้น  
3. วัตถุประสงค 
             เพื่อใหไดหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป            
และมีความยืดหยุนหลากหลาย เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  
 4. เปาหมายของโครงการ 
      เชิงปริมาณ     
 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)      
 เชิงคุณภาพ 
 หลักสูตรสมรรถนะรายวิชาสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และ 
มีความยืดหยุนหลากหลาย เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
พัฒนาหลักสูตร 

 
3 ระดับ 

เชิงคุณภาพ 
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ใหมีความยืดหยุน หลากหลายเอ้ืออํานวย 
ตอการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ตอบสนอง 
ความตองการของผูเรียน สถานประกอบการทองถิ่น 
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6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 



 
 

 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
 

มีนาคม-เมษายน 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
   ครู บุคลากรทางการศึกษา เจาของสถานประกอบการ  
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
                 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 
9. ระยะเวลาดําเนินการ  
                 กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2565 
10. งบประมาณ  
 งบประมาณ รวม 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)  
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 

หมวดรายจาย 
ประเภทงบประมาณ/จํานวนเงิน 

งบดําเนินงาน งบอุดหนุน บํารุงการศึกษา อื่นๆ 
คาตอบแทน     
คาใชสอย    12,480 
คาวัสดุ    7,520 

รวม    20,000 

  11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
              ความเสี่ยง  
 สถานประกอบการยังไมคอยเขาใจและใหความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
              การบริหารความเสี่ยง  
 วิทยาลัยฯเชิญสถานประกอบการรวมประชุมทําความเขาใจในหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
12. หนวยงานรับผิดชอบ 
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอน  ฝายวิชาการ 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
           การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงานและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล (CEFR)                      
สูการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
2. หลักการและเหตุผล 



 
 

 

     ในปจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคญัยิ่งตอการศกึษาของชาติในทุกระดับ จึงมีความจําเปนท่ีตองจัด
ใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือเขาถึง
องคความรู  และกาวทันโลก พัฒนาตนเองเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนเสริมสรางสมรรถนะ
และความสามารถ   ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนความจําเปนเรงดวนของประเทศไทย สอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาลที่มุงพัฒนาคนไทยสูศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด 4.0 โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
แนวทางปฏิรูปการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล CEFR 
(Common European - Framework of Reference for Languages)  ซึ่งเนนภาษาเพ่ือการสื่อสาร CLT 
(Communicative Language - Teaching) อีกทั้ง จากผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-net) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ใน
ระยะที่ผานมา พบวา วิชาภาษาอังกฤษ มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ํากวามาตรฐานระดับประเทศมาอยางตอเนื่อง  
สอดคลองกับนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในจุดเนนขอท่ี 5  การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ฟง พูด อาน เขียนเพ่ือการสื่อสารตามกรอบ CEFR  อีกดวย 
 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญเรงดวนที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพของผูเรยีนไดพัฒนาทักษะและสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
อีกทั้งสงผลตอผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-net) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีเปนสากล (CEFR) สู
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
3. วัตถุประสงค 
    เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-net) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัดใหสูงข้ึน 
4. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดวยโปรแกรม
บทเรยีนมัลติมิเดีย แบบออนไลน ตามกรอบมาตรฐานสากล (CEFR) จํานวน 2,407  คน 

 เชิงคุณภาพ 
  1) รอยละ 90 ของชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 โรงเรยีนในสังกัดที่เขารวม
โครงการมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) กลุมสาระการเรยีนรูภาษาอังกฤษ สูงข้ึน 
  2) รอยละ 90 ผลการทดสอบวัดระดับทักษะภาษา อังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในสังกัดที่เขารวมโครงการอยูในเกณฑมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
5.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 



 
 

 

เชิงปริมาณ 
จํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 
2,407  คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ท่ีเขารวม
โครงการมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) สูงขึ้นเปรียบเทียบจากปท่ี
ผานมา 

 
รอยละ 80 

6. วิธีดําเนินการ/ ขั้นตอนดําเนินงาน/ กิจกรรมการดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. - ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคและแนวทางการ

ดําเนินงาน ใหแกคณะกรรมการดําเนินงาน และ
ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัด   
- รับสมัครโรงเรียนเขารวมโครงการ 
- จัดสรรงบประมาณ ดําเนินงานดานเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

กรกฎาคม 2564  

2. - โรงเรยีนดําเนินการสมัครเขาใชงานระบบ 
- โรงเรียนตรวจสอบสิทธิและความถูกตองของ
นักเรียนท่ีสมัครเขาใชงานในระบบ 
3) นักเรียนเขาใชงานตามระยะเวลาที่กําหนด 

สิงหาคม 2564- 
กุมภาพันธ 2565 

 

3. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ดวยระบบการเรียนออนไลน ตาม
กรอบมาตรฐานสากล (CEFR)  

ระยะที่ 1  ตุลาคม 2564 
(สิ้นภาคเรยีนท่ี 1/ 2565) 
ระยะที่ 2  กุมภาพันธ 2565 
(กอนการสอบ O-net) 

 
 

4. สรุปผล รายงาน กุมภาพันธ – มีนาคม 2565  

7.  กลุมเปาหมายโครงการ   
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
8.  พื้นท่ีเปาหมาย   
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2  จํานวน 121  โรงเรียน 
9. ระยะเวลาดําเนินการ    
 พฤษภาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565 
 
 
 
 
10. งบประมาณ รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขออนุมัติถัวจายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 



 
 

 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 
1. - ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคและแนวทางการ

ดําเนินงาน คณะกรรมการและครูผูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ  
- คาอาหารและอาหารวาง 
(121 คนๆละ155=18,600) 

 
 

18,755 
 

 
 

18,755 

2. จัดสรรบัญชีผูใชงานใหสถานศึกษา นักเรียน
ประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 
สมัครใชงาน และศึกษาบทเรียน ฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษตามกรอบการประเมิน CEFR               
ตามระยะเวลา (2,407 คนๆ ละ 250 บาท) 

- 
 

601,750 - 
 

601,750 

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
(กลุมโรงเรยีนละ 3,000 บาท จํานวน 8 ศูนยฯ) 

- 24,000 - 24,000 

4. - สรุปผล รายงาน 
- จัดทํารูปเลม (10 เลมๆละ100=1,000) 
  เกียรติบัตร (121 แผนๆละ20=2,420) 

 3,420  3,420 

 รวม - 647,900  647,900 

11. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช 
1. รอยละโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่สมัคร   
เขารวมโครงการ 

- การสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
 

2. รอยละผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-net) วิชาภาษาอังกฤษใน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
3 โรงเรียนในสังกัดที่เขารวมโครงการ มีระดับที่
สูงขึ้นจากปท่ีผานมา 

- การทดสอบ O-net 
 

- แบบทดสอบ O-net 

3. รอยละผลการทดสอบวัดระดับทักษะภาษา 

อังกฤษตามกรอบ CEFR  ชั้นประถมศกึษาปที่ 6 

และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัดที่เขา

รวมโครงการอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- ทดสอบ - แบบทดสอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษ 

 

 
 
 
12. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 



 
 

 

 ผูเรียน และโรงเรยีนจะตองมีความพรอมในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต                    
ทั้งดานอุปกรณ ทักษะการใชงาน 
 การบริหารความเสี่ยง 
 เตรยีมความพรอมโรงเรียนในเรื่องของอุปกรณและสัญญาณอินเทอรเน็ต 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสามารถใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ การพัฒนาแนวคิดและเสริมสรางทักษะผูประกอบการ สําหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา 
2. หลักการและเหตุผล 



 
 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เปาหมายท่ี 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยภาครัฐมีแนวทางในการเรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสูการใชประโยชนในเชิง
พาณิชยและเชิงสังคม อีกทั้งยังมีแนวทางในการพัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี                           
นําเทคโนโลยีเขาไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท้ังภาคการผลิตและการบริการ เพ่ือใหเกิดเปนนวัตกรรมในการ
เพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีเปาหมายหลักในการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให
มุงเนนไปในดานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดังกลาวดวยนวัตกรรมใหมๆ ท้ังตัวบุคคลและเยาวชนของชาติจําเปน                   
ที่จะตองทําการปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือกาวเขาสูสังคมของประเทศไทย 4.0 
 ในการนี้จังหวัดพะเยามีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอีกท้ังยังมี
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีความพรอมในการพัฒนาสูการเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยีได เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาวนั้น สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยารวมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ไดรวมกันออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือทําการจัดคายอบรมแบบเขมขน (Bootcamp) ใหกับเยาวชนที่กําลังศึกษา                            
ในมหาวิทยาลัย สถาบันวิทยาลัย  และอาชีวะในจังหวัดพะเยา โดยมี จุดมุ งหมายเ พ่ือพัฒนาศักยภาพ                              
ใหกลุมนักศึกษาเหลานี้ ใหมีความรูและความเขาใจ เพ่ือจะออกไปเปนผูประกอบเริ่มตนหนาใหมทางเทคโนโลยี อีก
ทั้งยังตองสรางทัศนคติที่ดีในการเปนผูประกอบการใหแกเยาวชนทุกคนที่ผานการอบรมในหลักสูตรน้ีอีกดวย 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเสรมิสรางทักษะในการพัฒนาแนวคิดในการแกปญหาโดยใชเทคโนโลยี ใหกับนิสิต/นักศกึษาใน
จังหวัดพะเยา 
 2) เพ่ือพัฒนาทักษะความเปนผูประกอบการอยางเขมขนใหแกนิสิต/นักศึกษา 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 จัดโครงการพัฒนาแนวคิดและเสรมิสรางทักษะผูประกอบการ สําหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา  1 ครั้ง 
โดยมีผูเขารวมดังนี้ 
  - นิสิต/นักศึกษาที่รวมโครงการไมนอยกวา 100 คน 
  - คร/ูอาจารยที่เขารวมโครงการไมนอยกวา 10 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  นิสิต/นักศึกษาเขาใจการพัฒนากระบวนการพัฒนาผูประกอบการทางเทคโนโลยีและสามารถเขียน
แผนธุรกิจได 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนผูเขารวมโครงการท้ังหมด 
- จํานวนโครงการทางเทคโนโลยีที่อยูในรปูแบบของแผนธุรกิจ BMC 

 
110 คน 

10 โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
รอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ 

 
รอยละ 80 

6. วิธีดําเนินการ / ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 



 
 

 

1. ประชุมคณะทํางานวางแผนการจัดกิจกรรม มกราคม 2565  
2. ประชาสัมพันธกิจกรรมและรับสมัครนิสิต / นักศึกษา มกราคม - กุมภาพันธ 2565  
3. จัดกิจกรรมพัฒนาแนวคิดและเสริมสรางทักษะ

ผูประกอบการ สําหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา   
มีนาคม 2565  

4. สรุปและรายงานผล เมษายน 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในจังหวัดพะเยาและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ   
 มกราคม-เมษายน 2565 
10. งบประมาณ 

ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอ

หนวย (บาท) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
1. คาตอบแทน     

 - คาตอบแทนวิทยากรและผูชวย 10x16 คน x ชม. 600 96,000 
2. คาใชสอย     

 กิจกรรมอบรม (2 วัน)     
 - คาจางเหมาในการประกอบ

อาหาร 
150x4 คนxมื้อ 80 48,000 

 - คาจางเหมาในการประกอบ
อาหารวางและเครื่องดื่ม 

150x4 คนxมื้อ 35 21,000 

 - คาที่พักวิทยากร 5x3 หองxวัน 1,000 15,000 
 - คาเชาสถานที่จัดงาน 2 วัน 10,000 20,000 

3. คาวัสดุ     
 - คาวัสดสุํานักงานและวัสดุ

เบ็ดเตล็ด 
  20,000 20,000 

รวมทั้งสิ้น 220,000 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 จํานวนผูเขารวมโครงการไมครบตามจํานวน 
 การบริหารความเสี่ยง 
 มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางทั่วถึง และเชิญตัวแทนหนวยงานเปาหมายรวม
เปนคณะกรรมการในการจัดกิจกรรม 
12. หนวยงานรับผิดชอบ 
 มหาวิทยาลัยพะเยา 



 
 

 

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 นิสิต/นักศกึษาในจังหวัดพะเยาไดรับการพัฒนาศักยภาพในการเปนผูประกอบการดวยเทคโนโลยี 
ผลงานจากโครงการสามารถตอยอดเปนตนแบบจริงไดในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรทวิภาคีในสาขาวิชาตามความตองการของตลาดแรงงาน 
2. หลักการและเหตุผล 



 
 

 

 ตามยุทธศาสตรแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขอที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน                     
การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เปาหมายที่ 1 กําลังคนมีทักษะ                 
ที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เปาหมายที่ 2 สถาบันการศกึษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน
เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรและเปาหมายในแผนการศึกษาชาติ การผลิตกําลังคนสูงานอาชีพจึงตองมีการพัฒนา
ใหตรงตามความตองการของภาคการผลิตและหรือบริการโดยการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนตองเนนการเรียนรู
แบบบูรณาการการเรียนดวยการปฏิบัติจริงและการประเมินตามสภาพจริงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง โดยกระบวนการจัดการศึกษาโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณฝกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใช เพื่อปองกันและแกปญหาในงานอาชีพ
และการดํารงชีวิต ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความถนัด ความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคล รวมทั้งใหมีการปลูกฝง
คุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของกําลังคนใหมีความยั่งยืนนั้น จําเปนอยางย่ิงที่สถานศึกษา
(ผูผลิต) และสถานประกอบการ (ผูใชบริการ) จะตองมีระบบความรวมมือกัน อยางใกลชิด ในการที่จะจัดทําหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีเพ่ือเรียนรูภาคทฤษฎีในสถานศึกษาและเรียนรูภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง 
สํานักงานศกึษาธิการจังหวัดพะเยาจึงไดจัดทําโครงการน้ีขึ้น 
3. วัตถุประสงค  
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีในสาขาวิชาที่เปนตามความตองการของตลาดแรงงาน 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เปาหมายเชิงปริมาณ  
 1) สถานศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพะเยา 9 แหง ลงนาม
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) รวมกับสถานประกอบการ เพื่อจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทวิภาคี อยางนอย
สถานศึกษาละ 3 สาขาวิชา 
 2) สถานศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนและสถานประกอบการรวมกันพัฒนา
หลักสูตรทวิภาคีในสาขาวิชาท่ีเปนตามความตองการของตลาดแรงงาน 
 เปาหมายเชิงคุณภาพ  
 ผูบริหารสถานศึกษา ผูประกอบการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100 มีความรู          
ความเขาในบทบาทหนาที่ และเห็นความสําคัญในความรวมมือเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีทักษะอาชีพอยาง
ยั่งยืน 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
- จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนในสถานศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา
ทั้งภาครฐัและเอกชนในจังหวัดพะเยา 9 แหง 
- จํานวนผูประกอบการ 

 
70 คน 

 
30 คน 

 

 

 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 



 
 

 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของผูบรหิารสถานศึกษา ผูประกอบการ ครแูละบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู ความเขาในบทบาทหนาที่ และเห็นความสาํคัญในความรวมมือเพื่อผลิตและ
พัฒนากําลังคนใหมีทักษะอาชีพอยางย่ังยืน 

 
รอยละ 100 

 
 

6.วิธีดําเนินการ  
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมเตรียมงาน และประสานสถานศึกษา สถานประกอบการ พฤศจิกายน 2564  
2. ประชุมความรวมมือ และ ลงนามในขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) 
ธันวาคม 2564  

3. ประชุมปฏิบัติการยกรางหลักสูตรทวิภาคีในสาขาวิชาที่
สถานศึกษาและสถานประกอบการตามขอตกลงในความรวมมือ 

 
มกราคม 2565 

 

4. ประชุมชี้แจงการใชหลักสูตรทวิภาคี ในสาขาวิชาที่สถานศึกษา
และสถานประกอบการตามขอตกลงในความรวมมือ 

 
เมษายน 2565 

 

5. ติดตาม ตรวจสอบ เก็บขอมูล ผลการดําเนินงาน ณ สถานศึกษา
และสถานประกอบการ  

 
มิถุนายน 2565 

 

6. จัดประชุมสัมมนา นําเสนอ แลกเปลี่ยน ผลการดําเนินงานฯ  
และมอบประกาศเกียรติคุณใหสถานศกึษา สถานประกอบการ   
ที่มีผลการดําเนินงานสามารถเปนแบบอยางที่ดีได 

กรกฎาคม 2565  

7. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กันยายน 2565  

7.กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา ผูประกอบการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 109 คน 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 สถานศึกษาที่เปดสอนประเภทอาชีวศึกษาในจังหวัดพะเยา 9 แหง ไดแก 
  - วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
  - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
  - วิทยาลัยเทคนิคดอกคําใต 
  - วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา 
  - วิทยาลัยเทคนิคปง 
  - วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียและแปซิฟค 
  - วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา 
  - มหาวิทยาลัยพะเยา 
  - สํานักงานการศึกษานอกโรงเรยีนและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ   
 ตุลาคม 2564– กันยายน 2565 
 
 
10. งบประมาณ พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ / รายละเอียดตัวคูณ 



 
 

 

 จํานวน  250,000  บาท (ตามตารางรายละเอียดคาใชจายของโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ.2565) 
       - คาอาหาร จํานวน 15 คน มื้อละ 180 บาท x 1 มื้อ  เปนเงินท้ังสิ้น  2,700 บาท 
 - คาอาหารวาง จํานวน 15 คน มื้อละ 100 บาท x 2 มื้อ  เปนเงนิท้ังสิ้น  3,000 บาท 
 - คาอาหาร จํานวน 50 คน มื้อละ 180 บาท x 1 มื้อ  เปนเงินท้ังสิ้น  9,000 บาท 
 - คาอาหารวาง จํานวน 50 คน มื้อละ 100 บาท x 2 มื้อ  เปนเงนิท้ังสิ้น  10,000 บาท 
 - คาอาหาร จํานวน 40 คน มื้อละ 180 บาท x 2 มื้อ  เปนเงินท้ังสิ้น  14,400 บาท 
 - คาอาหารวาง จํานวน 40 คน มื้อละ 100 บาท x 4 มื้อ  เปนเงนิท้ังสิ้น  16,000 บาท 
 - คาอาหาร จํานวน 109 คน มื้อละ 180 บาท x 1 มื้อ  เปนเงนิท้ังสิ้น  19,620 บาท 
 - คาอาหารวาง จํานวน 109 คน มื้อละ 100 บาท x 2 ม้ือ  เปนเงนิท้ังสิ้น  21,800 บาท 
 - คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตสวนบุคคล 3 คนัคัน ละ 4,00 กม. กม.ละ 4 บาท เปนเงนิท้ังสิ้น 
 4,800 บาท 
 - คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 12 คนๆ ละ 240 บาท/ วัน จํานวน 2 วัน เปนเงินทั้งสิ้น 5,760 บาท 
 - คาอาหาร จํานวน 109 คน มื้อละ 180 บาท x 1 มื้อ  เปนเงนิท้ังสิ้น  19,620 บาท 
 - คาอาหารวาง  จํานวน 109 คน มื้อละ 100 บาท x 2 มื้อ  เปนเงนิท้ังสิ้น  21,800 บาท 
   - คาจัดทําประกาศเกียรติคุณพรอมกรอบ จํานวน 9 รางวัล  เปนเงนิท้ังสิ้น 2,700 บาท 
 - คาสนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานฯ สถานศึกษาละ 10,000 บาท จํานวน 9 แหง 
    เปนเงนิท้ังสิ้น 90,000 บาท 
       - คาจัดทําเอกสารรายงาน  จํานวน 100 เลมๆ ละ 300 บาท  เปนเงินท้ังสิ้น 9,000 บาท 
 - คาใชจายอื่นๆ   เปนเงนิท้ังสิ้น 9,200 บาท 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 ไมสามารถดําเนินการตามแผนที่วางไว 
 การบริหารความเสียง 
 การประสานงานและวางแผนรวมกันกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
12. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1) สถานศึกษาผลิตและพัฒนากําลังคนไดสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 2) หนวยงาน สถานประกอบการพึงพอใจกําลังคนท่ีผลิตจากสถานศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา
ทั้งภาครฐัและเอกชนในจังหวัดพะเยา ทั้ง 9 แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธที่ 2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําปงบประมาณ 2565 
2. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการประกวดแขงขันทักษะความสามารถของนักเรียนนับไดวาเปนกิจกรรมสําคัญประการหนึ่งที่
จะชวยใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพในดานวิชาการ วิชาชีพ ศิลปหัตถกรรม และศักยภาพในดานอ่ืนๆ ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนมี
ความกระตือรือรน ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพ่ือความพรอมในการแขงขันทุกระดับ เพ่ือแสดงความเปนเลิศในดาน
วิชาการและศิลปหัตถกรรมแขนงตางๆ อยางเต็มท่ี อีกทั้งผลการประกวดแขงขัน ยังเปนเครื่องชี้วัดสภาพความสําเร็จของการ
จัดการเรยีนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของครู และสถานศึกษาในสังกัด เปนการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนได
เรียนรูและหาประสบการณในการเขาสูเวทีการประกวดในระดับตางๆ อันจะเปนประโยชนแกตัวนักเรียน รวมถึงการสงเสริม
สนับสนุนใหครูผูสอนมีความกาวหนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และเปนความภาคภูมิใจของทกุฝายท่ีเก่ียวของ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เขต 36  ในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบสงเสริมการ
จัดการศึกษาในระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพตามศักยภาพของเด็ก
และ เยาวชน จึงสงเสริมสนับสนุนสรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดแสดงศักยภาพทางดานศิลปะและวิชาการ ใน
กิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ จึงไดจัดทําโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
3. วตัถุประสงค 

 1) เพ่ือใหนักเรียนมีเวทีแสดงออกซึ่งศักยภาพทางดานวิชาการ วิชาชีพและศิลปหัตถกรรม 
ในแขนงตางๆ อยางทั่วถึง ตามรายการและเกณฑการแขงขันที่ สพฐ.กําหนด 
 2) เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในการแขงขันงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับกลุมโรงเรียน ระดับ
เขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับชาติ 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  
 นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ทุกชวงชั้น ทุกสาระการเรียนรู ไดรวมกิจกรรมการแขงขันศักยภาพ 
ในงานศลิปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับอยางทั่วถึง 
 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียนที่เปนตัวแทนระดับเขตเขารวมกิจกรรมการแขงขันในระดับภาคทุกคน ทุกทีม ไดรับรางวัล
เหรียญทองไมนอยกวารอยละ 90 และอยูในระดับ 1 – 10 ของภาคเหนือ 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรยีนในสังกัด ทุกชวงชั้น ทุกสาระการเรียนรู ไดรวมกิจกรรมการ
แขงขันศักยภาพในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ  

 
80 คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของนักเรียนที่เปนตัวแทนระดับเขตเขารวมกิจกรรมการแขงขันในระดับ
ภาค ไดรับรางวัลเหรียญทอง 

ไมนอยกวา 
รอยละ 90 และอยูในระดับ  

1 – 10 ของภาคเหนือ 
 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 



 
 

 

1. จัดกิจกรรมการประกวด/แขงขัน คัดเลือกตัวแทน 
ในระดับโรงเรียน 

สิงหาคม 2565  

2. จัดกิจกรรมการประกวด/แขงขัน คัดเลือกตัวแทน 
ในระดับเขตพ้ืนที่ 

กันยายน 2565  

3. จัดกิจกรรมการประกวด/แขงขัน คัดเลือกตัวแทน 
ในระดับภาค 

ธันวาคม 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 

 นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาพะเยา เขต 36   
8. พื้นท่ีเปาหมาย 

 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาพะเยา เขต 36   
9. ระยะเวลาดําเนินการ  

 สิงหาคม – ธันวาคม 2565 
10. งบประมาณ     

 งบประมาณ รวม 1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาท) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาละ 500,000  บาท ดังนี้ 
ที่ กิจกรรมหลัก รวมงบประมาณที่เสนอขอ 
1. จัดกิจกรรมการประกวด/แขงขัน คัดเลือกตัวแทนในระดับโรงเรียน - 
2. จัดกิจกรรมการประกวด/แขงขัน คัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่ 250,000 
3. จัดกิจกรรมการประกวด/แขงขัน คัดเลือกตัวแทนในระดับภาค 250,000 
 รวมท้ังสิ้น 500,000 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : ไมสามารถดําเนินงานตามแผน 
การบริหารความเสี่ยง : ประชุมวางแผนการดําเนินงาน ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ 

12. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เขต 36   
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 นักเรียนที่มีความเปนเลิศเฉพาะดานมีเวทีแสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจ 
 
 
 
 
 
1. ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ และการนวดทางการกีฬา ตามแนวนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 



 
 

 

 2. หลักการและเหตุผล 
 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ดานอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและการแพทย ในกลุมที่ 5                      
การสรางสรรคและวัฒนธรรม ใชความรูดานการบริการเพ่ิมมูลคาตามนโยบายไทยแลนด 4.0 มีแนวทาง                            
ใหยกระดับการใหบริการสปา การนวดแบบไทย เปนการดูแลสุขภาพแบบองครวม โดยใชภูมิปญญาไทยผสานกับ
ศิลปปองกันตัว เชนมวยไทย เพื่อเปนวิถีในการใหการดูแลสุขภาพสมัยใหม (พิมพเขียวไทยแลนด 4.0) ปจจุบัน
เยาวชนในระบบโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายสวนหน่ึงไมสามารถเรียนตอในระดับที่สูงข้ึนดวย
เหตุผลหลายอยางรวมไปถึงเหตุผลดานเศรษฐกิจ ที่ไมสามารถหาแหลงรายไดมาสนับสนุนการเรียนตอได 
 การพัฒนาหลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ และการนวดทางการกีฬาจากองคความรู  โดยอาศัย                       
องคความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย บูรณาการ                     
กับความรูและภูมิปญญาทองถ่ินของชนชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งการนวด โยคะ ฤาษีดัดตน การออกกําลัง
กายแบบพ้ืนบานและสปา เพ่ือถายทอดความรูใหเยาวชนระดับมัธยมศึกษาในชวงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู                      
ตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากจะเปนการสรางกิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบายของภาครัฐแลว ดวยตนทุนที่มาสูง
มาก ความรูจากกิจกรรมดังกลาวยังสามารถประกอบอาชีพหลักหากไมไดรับการศึกาตอ หรือสรางอาชีพเสริมรายได
ระหวางเรียน ชวยแบงเบาภาระของผูปกครอง เปนการพัฒนาเยาวชนใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 
ซึ่งในปจจุบันแรงงานดานการดูแลสุขภาพ ทั้งการนวดแผนไทย ผูฝกโยคะ และสปา รวมไปถึงผูที่จบการศึกษา                 
ในดานการนวดหรือการแพทยแผนไทย เปนที่ตองการของตลาดแรงงานจํานวนมากและมีรายไดดี เปนที่ตองการ                
ทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ การมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพดังกลาว จะชวยใหเยาวชนที่
เขาสูวัยแรงงานประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหกับ
ประเทศตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ และการนวดทางการกีฬาจากองคความรู ดานการนวด
แผนไทย ฤๅษีดัดตน และโยคะ สําหรับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู สําหรบันักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลาย 
 2) เพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจและเพ่ิมสมรรถนะของผูที่ตองการศึกษาตอในดานวิทยาศาสตรการกีฬา
หรือการแพทยแผนไทย 
4. เปาหมายโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ไดรับการถายทอดความรูหลักสูตรการนวดเพ่ือ
สุขภาพ และการนวดทางการกีฬา ไมต่ํากวา 500 คน 
 2) หนวยถายทอดหลักสูตรการนวดเพ่ือสุขภาพ และการนวดทางการกีฬา ไมต่ํากวา 4 หนวย  
 เชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียนท่ีไดรับการถายทอดความรูหลักสูตร มีความเขาใจในความรูและทักษะการนวด                  
เพื่อสุขภาพและการนวดทางการกีฬา  
 2) นักเรียนท่ีไดรับการถายทอดความรูหลักสูตร สามารถนําความรูไปหารายไดเสริมระหวางเรียนได 
และเลือกศึกษาตอในดานวิทยาศาสตรการกีฬาหรือการแพทยแผนไทย 
 
 
5. ตัววัด และคาเปาเหมาย 
 เชิงปริมาณ 



 
 

 

 1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ไดรับการถายทอดความรูหลักสูตร การนวดเพ่ือ
บําบัด และการนวดทางการกีฬาจากองคความรู ดานการนวดแผนไทย ฤาษีดัดตน และโยคะ ในชวงกิจกรรมเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู ไมต่ํากวา 1000 คน 
 2) หนวยถายทอดหลักสูตรการนวดเพ่ือบําบัด และการนวดทางการกีฬาจากองคความรู ดานการนวด
แผนไทย ฤาษีดัดตน และโยคะ ไมต่ํากวา 10 หนวย  
 เชิงคุณภาพ 
 1) รอยละ 80 นกัเรียนท่ีไดรับการถายทอดความรูหลักสูตร มีความเขาใจในความรูและทักษะการนวด
เพื่อบําบัด และการนวดทางการกีฬาจากองคความรู ดานการนวดแผนไทย ฤาษีดัดตน และโยคะ  
 2) รอยละ 20 นกัเรียนท่ีไดรับการถายทอดความรูหลักสูตร สามารถนําความรูไปหารายไดเสริม
ระหวางเรียนได และรอยละ 5 เลือกศึกษาตอในดานวิทยาศาสตรการกีฬาหรือการแพทยแผนไทย 
6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. พัฒนาหลักสูตรการนวดเพ่ือบําบัด และการนวดทางการกีฬา

จากองคความรูดานการนวดแผนไทย ฤาษีดัดตน และโยคะ 
โดยบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย  

ตุลาคม – ธันวาคม 
2564 

 

2. จัดตั้งหนวยถายทอดความรูหลักสตูร ในชวงกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารูแกนักเรียน 

มกราคม – สิงหาคม 
2565 

 

3. ถายทอดความรูหลักสูตร มกราคม – สิงหาคม 
2565 

 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในจังหวัดพะเยา 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
10. งบประมาณ 

ที่ รายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
1. คาตอบแทน 
 - คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ   12 x 12 คน x ชม. 600 86,400 
 - คาเบี้ยเลี้ยง 25 x 60 คน x วัน 240 360,000 

2. คาใชสอย 
 - คาจางเหมาบริการอาหาร 1 x 1000 ม้ือ x คน 200 200,000 
 - คาจางเหมาะบริการอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 
1 x 1000 ม้ือ x คน 35 35,000 

 - คาเชายานพาหนะ (รถตู + นํ้ามัน) 1 x 12 คัน x ครั้ง 2,800 33,600 
3. คาวัสดุ 



 
 

 

 - คาวัสดุสํานักงานและวัสดุเบ็ดเตล็ด                  
ในการดําเนินการ 

(เหมาจาย) 15,000 

4. คาครุุภัณฑ  
 - อุปกรณและคุรุภัณฑการนวดทาง

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

 รวม 970,000 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงตอโครง 
 ความเสี่ยง 
 การประชาสัมพันธไมทั่วถึง 
 การบริหารความเสี่ยง 
 ดําเนินการประชาสัมพันธลวงหนา 
12. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 เยาวชนมีความรูความเขาใจในทักษะการนวดเพื่อสุขภาพ และการนวดทางการกีฬาสามารถนําไป
ประกอบอาชีพเสริมรายไดระหวางเรียนและ มีทักษะสมรรถนะเพ่ือศึกษาตอระดับสูงข้ึนในดานวิทยาศาสตรการ
กีฬาหรือการแพทยแผนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธที่ 3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาตนแบบนวัตกรรมดาน IoT ในภาคการผลิตและการบริการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เปาหมายท่ี 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใชเทคโนโลยี                       
ใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet 
of Things หรือ IoT) ซึ่งเปนเทคโนโลยีท่ีสามารถเชื่อมโยงอุปกรณทุกสิ่งทุกอยาง ไมวาจะเปนบาน รถยนต และ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ สามารถเชื่อมโยงไดระหวางมนุษยและอุปกรณ และระหวางอุปกรณดวยกันเอง  ในป 
2020 คาดวาจํานวนของอุปกรณจะเชื่อมตอกันทั่วโลกจะมีมากถึง 50,000 ลานตัว ซึ่งการพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ 
โดยใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตในทุกสรรพจะสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการ และ
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมได อยางไรก็ดีปญหาประการหนึ่งคือการพัฒนาบุคลากรและการถายทอด
เทคโนโลยี/องคความรูเพ่ือรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยี IoT ที่เพ่ิมข้ึนนั้นยังเปนไปอยางชางๆ  ดังนั้น                    
การพัฒนาบุคลากรในประเทศไทยเพื่อใหสามารถรับกับกระแสเทคโนโลยี IoT ที่กําลังมีบทบาทเพิ่มข้ึนทุกวันจึงเปน
สิ่งสําคัญ และอาจไมสามารถรอใหเกิดพรอมกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตามปกติได อีกทั้งในภาคอุตสาหกรรมยัง
มีความตองการบุคลากรดาน IoT อยางสูงเพื่อมารวมในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการเพ่ือตอบสนอง                       
ความตองการของตลาด และผูบริโภค  
     มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะหนวยงานท่ีมีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ                      
เพื่อพัฒนาทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการในจังหวัดพะเยา อีกทั้งยังมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากร                             
เพื่อเสริมสรางอุตสาหกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญของการถายทอดเทคโนโลยี/ความรูเพื่อรองรับเทคโนโลยี IoT                  
ที่กําลังทีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจและสงัคมไทย โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรูและพัฒนาอินเทอรเน็ต
ในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) เพื่อเปนการสงเสริมใหกลุมเยาวชนเปาหมาย สามารถเขาถึงและไดแสดง
ไอเดียดานการประยุกตใชเทคโนโลยีดาน IoT รวมถึงการสรางสรรคผลานและนวัตกรรมดาน IoT ท่ีจะเปน
ประโยชนตอไปได 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสงเสริมแนวคิดในการใชเทคโนโลยี IoT ในการพัฒนาภาคการผลิตและการบริการ 
 2) เพ่ือเสรมิสรางทักษะของเยาวชนในการพัฒนาตนแบบนวัตกรรมดาน IoT 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตนแบบนวัตกรรมดาน IoT ในภาคการผลิตและการบริการ
สําหรับเยาวชนจังหวัดพะเยา  2 ครั้ง โดยมีนิสิต/นักศึกษาที่รวมโครงการไมนอยกวา 100 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 นิสิต/นักศกึษามีแนวคิดและสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี IoT เพื่อพัฒนาภาคการผลิตและ                     
การบริการ 
 
 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 



 
 

 

เชิงปริมาณ 
- จํานวนผูเขารวมโครงการท้ังหมด 
- จํานวนโครงการทางตนแบบนวัตกรรมดาน IoT 

 
100 คน 

10 โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
รอยละของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ 

 
รอยละ 80 

6. วิธีดําเนินการ / ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมคณะทํางานวางแผนการจัดกิจกรรม เมษายน 2565  
2. ประชาสัมพันธกิจกรรมและรับสมัครนิสิต / 

นักศึกษา 
เมษายน - พฤษภาคม 2565  

3. จัดกิจกรรมพัฒนาตนแบบนวัตกรรมดาน IoT ใน
ภาคการผลิตและการบริการสําหรบัเยาวชนจังหวัด
พะเยา  ครั้งที่ 1  

มิถุนายน 2565  

4. จัดกิจกรรมพัฒนาตนแบบนวัตกรรมดาน IoT ใน
ภาคการผลิตและการบริการสําหรบัเยาวชนจังหวัด
พะเยา  ครั้งที่ 2 

กรกฎาคม 2565  

5. สรุปและรายงานผล สิงหาคม 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในจังหวัดพะเยา และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ  
 เมษายน - สิงหาคม 2565 
10. งบประมาณ 

ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอหนวย 

(บาท) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
1. คาตอบแทน     
 - คาตอบแทนวิทยากรและผูชวย 4x18x2 คนxชม.xครั้ง 600 86,400 

2. คาใชสอย     
 กิจกรรมอบรม      
 - คาจางเหมาในการประกอบ

อาหาร 
70x6x2 คนxมื้อxครั้ง 80 67,200 

 - คาจางเหมาในการประกอบ
อาหารวางและเครื่องดื่ม 

70x6x2 คนxมื้อxครั้ง 35 29,400 

ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอหนวย 

(บาท) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 



 
 

 

 - คาที่พักวิทยากร 2x4x2 หองxวัน 1,000 16,000 
 - คาเชาสถานที่จัดงาน 3x2 วันxครั้ง 10,000 60,000 

3. คาวัสดุ     
 - คาวัสดสุํานักงานและวัสดุ

เบ็ดเตล็ด 
  20,000 20,000 

 - คาวัสดคุอมพิวเตอรและ
อิเล็กทรอนิกส 

25 ชุด 5,000 125,000 

รวมทั้งสิ้น 404,000 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 จํานวนผูเขารวมโครงการไมครบตามจํานวน 
 การบริหารความเสี่ยง 
 ประชาสัมพันธไปยังหนวยงานที่เก่ียวของอยางท่ัวถึง และเชิญตัวแทนหนวยงานเปาหมายรวมเปน
คณะกรรมการในการจัดกิจกรรม 
12. หนวยงานรับผิดชอบ 
 มหาวิทยาลัยพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 นิสิต/นักศกึษาในจังหวัดพะเยาไดรับการพัฒนาศักยภาพใชเทคโนโลยี IoT ชวยในภาคการผลิตและ
บริการ ผลงานจากโครงการสามารถตอยอดเปนตนแบบจริงไดในอนาคต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานในการเรียนการสอนและสราง
สิ่งประดิษฐคนรุนใหมเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สําหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 
2. หลักการและเหตุผล 
 อาชีวศึกษา หมายความวา กระบวนการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาคนในดานวิชาชีพ ระดับฝมือและ
ระดับเทคนิค การจัดการอาชีวศึกษาจึงจําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ การนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับ
การศึกษา และการมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระ รูปแบบของการ
จัดการอาชีวศึกษาตองมีการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี 
โดยมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒอิาชีวศึกษาแหงชาติ 3 ระดับมากํากับคุณวุฒิ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ ทั้งนี้เกณฑการประเมิน
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชา ตองครอบคลุมอยางนอย 3 
ดาน คือ ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย 
และทักษะทางปญญา ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะ ตองมีความสามารถ การ
สื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข และการจัดการและพัฒนางาน ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก 
ความสามารถในการประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมทั้งการประยุกตสูอาชีพ 
(ประชาคม จันทรชิต, 2558) 
 การพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในโลกยุคปจจุบันที่เปนโลกแหง 4.0 ที่มีการแขงขันสูงในเชิงธุรกิจที่เนนการสรางนวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค อาชีวศึกษาจึงจําเปนตองจัดการศึกษาที่ปรับเขาสูประเทศไทย 4.0 ดวยการปรับตนเองเปนอาชีวศึกษา 
4.0  ขยับจากอาชีวศึกษา 1.0 ที่ผลิตคนในยุคเกษตรกรรม ขยับจากอาชีวศึกษา 2.0 ที่ผลิตคนในยุคแรงงานทักษะ
ฝมือ  ขยับจากอาชีวศึกษา 3.0 ที่ผลิตคนเขาสูระบบแรงงานการผลิตสินคาสงออกมาเปนอาชีวศึกษา 4.0 ที่ผลิตคน
ยุคดิจิทัลเขาสูการควบคุมเครื่องจักรและสรางสรรคประดิษฐกรรม  อันนําไปสูผลิตภัณฑจากความคิด
สรางสรรค ผลิตคนท่ีจะไปประกอบอาชีพอิสระและเปนผูประกอบการสมัยใหมที่มีทักษะทํามาหากินไดดวยตนเอง 
(ปรัชญนันท  นิลสุข, 2560) 
 ท้ังนี้การที่จะทําใหผูเรียนหรือผูรับบริการมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีกําหนด ปจจัยสําคัญที่เปนตัว
ปอนของการพัฒนาระบบคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ก็คือปจจัยแรกหรือปจจัยนําเขา (Input)                        
ไมว าจะเปนหลักสูตร ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ตองมีคุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะอยาง                                
การจัดการศึกษาในยุคปจจุบันที่เปนยุคการศึกษา 4.0 กลไกสําคัญของการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
ได คือ ผูบริหารและครู ที่เปนกลไกหลักที่จะทําใหการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในยุค 4.0 ใหมีคุณภาพได ครูตองมี
การพัฒนาศักยภาพของตนเองทุกดานอยูเสมอพรอมรับกับการพัฒนาในยุคการศกึษา 4.0 นี้ 
 ดังนั้นจากหลักการและเหตุผลดังกลาว ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหนาที่หลักในการสงเสริมและ
พัฒนาการศึกษา การใหบริการทางวิชาการและการวิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะการพัฒนาศักยภาพของครูในการ
จัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research Based Learning) ในการเรียนการสอนและสรางสิ่งประดิษฐคนรุน
ใหมเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สําหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เพ่ือใหครูไดมี
ความรูความเขาใจในการการจัดการเรยีนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research Based Learning)                       จน
นําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนและใชงานวิจัยเปนฐานในการสรางและพัฒนาสิ่งประดิษฐคนรุนใหม เปนการ



 
 

 

พัฒนาองคความรูและสรางนวัตกรรมที่สามารถสรางผลผลิตท่ีมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได และเพิ่มอาชีพ
ไดอยางยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาชาติ 20 ป และแผนการศึกษาแหงชาติ 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพื่อถายทอดและพัฒนาความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research 
Based Learning) ในการเรียนการสอนและสรางสิ่งประดิษฐคนรุนใหมเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ใน
ยุคการศึกษา 4.0 สําหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
 2) เพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research 
Based Learning) ในการเรียนการสอนและสรางสิ่งประดิษฐคนรุนใหมของครูอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาแตละ
สาขาวิชา 
 3) เพ่ือสรางแหลงเรียนรูจากผลงานการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research Based 
Learning) ในการเรียนการสอนและสิ่งประดิษฐคนรุนใหมของครูและผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาจนนําไปสูการ
ตอยอดสูชุมชน 
4. เปาหมายโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) ครูไดรบัการถายทอดและพัฒนาความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
(Research Based Learning) ในการเรียนการสอนและสรางสิ่งประดษิฐคนรุนใหม 
 2) ไดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research Based 
Learning) ในการเรียนการสอนและสรางสิ่งประดิษฐคนรุนใหมของครูแตละสาขาวิชา 
 3) ไดแหลงเรียนรูจากผลงานการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research Based Learning) ใน
การเรียนการสอนและสิ่งประดิษฐคนรุนใหมของครูและผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาและการนําไปตอยอดสู
ชุมชน 
 เชิงคุณภาพ 
 1) ครูท่ีไดรับการถายทอดและพัฒนาความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
(Research Based Learning) เพื่อไปพัฒนาการเรียนการสอนและสรางสิ่งประดิษฐคนรุนใหมไดอยางมีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 2) ครูแตละสาขาวิชาในชุมชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชีพไดสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสรางสิ่งประดิษฐคนรุนใหมมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 3) มีแหลงเรียนรูจากผลงานการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research Based Learning) ใน
การเรียนการสอนและสิ่งประดิษฐคนรุนใหมของครูและผูเรียนที่สามารถสรางการเรยีนรู สรางรายได สราง
นวัตกรรม และสามารถนําไปตอยอดสูชุมชนไดอยางมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
5. ตัวช้ีวัดคาเปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1) ครูไดรบัการถายทอดและพัฒนาความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
(Research Based Learning) เพื่อไปพัฒนาการเรียนการสอนและสรางสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ไมต่ํากวา 200 คน 
 2) ครูไดสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพและสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการเรียนการ
สอน ไมต่ํากวา 5 สาขาวิชา 
 3. มีแหลงเรียนรูจากผลงานการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research Based Learning) ใน
การเรียนการสอนและสิ่งประดิษฐคนรุนใหมของครูและผูเรียน จํานวน 1 แหลงเรียนรู 
 



 
 

 

 เชิงคุณภาพ 
 1) รอยละ 80 ของครูไดรบัการถายทอดและพัฒนาความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัย
เปนฐาน (Research Based Learning) เพื่อนําไปพัฒนาการเรียนการสอนและสรางสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 
 2) รอยละ 80 ของครูไดสรางชุมชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชีพและสรางเครือขายความรวมมือในการ
จัดการเรียนการสอนและสรางสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 
 3) รอยละ 80 ของครูและผูเรียนไดแสดงผลงานการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research 
Based Learning) ในการเรยีนการสอนและสิ่งประดิษฐคนรุนใหมในแหลงเรยีนรู 
6. วิธีดําเนินการ/ ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. สรางหลักสูตรและเอกสารความรูการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัย

เปนฐาน (Research Based Learning) ในการเรยีน                 
การสอนและสรางสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 

ตุลาคม –  
ธันวาคม 2564 

 

2. ถายทอดและพัฒนาความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูโดย
ใชวิจัยเปนฐาน (Research Based Learning)                            
ในการเรยีนการสอนและสรางสิ่งประดิษฐคนรุนใหมใหครู 

มกราคม – 
เมษายน 2565 

 

3. สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรยีนรู โดย
ใชวิจัยเปนฐาน (Research Based Learning) ในการเรียนการ
สอนและสรางสิ่งประดิษฐคนรุนใหมของครแูตละสาขาวิชา 

มกราคม – 
สิงหาคม 2565 

 

4. สรางแหลงเรียนรูจากผลงานการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปน
ฐาน (Research Based Learning) ในการเรียนการสอนและ
สิ่งประดิษฐคนรุนใหมของครูและผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

เมษายน – 
กันยายน 2565 

 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ครูอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จํานวน 223 คน ประกอบดวย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิค
เชียงคํา วิทยาลัยเทคนิคดอกคําใต วิทยาลัยเทคนิคปง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
10. งบประมาณ 
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น  994,000  บาท 

ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอ
หนวย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. คาตอบแทน 
 - คาตอบแทนวิทยากร  10 x 36 คน x ชม. 1,000 360,000 

 

 

 



 
 

 

ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอ
หนวย 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

2. คาใชสอย 
 - คาจางเหมาบริการอาหาร 6 x 200 มื้อ x คน 200 240,000 
 - คาจางเหมาบริการอาหารวาง

และเครื่องดื่ม 
12 x 200 มื้อ x คน 35 84,000 

 - คาเดินทางวิทยากร (เหมาจาย) 10 x 6 คัน x ครั้ง 1,000 60,000 
3. คาวัสดุ 
 - คาวัสดุสํานักงานและเอกสารใน

การ 
  ดําเนินการ 

(เหมาจาย) 50,000 

 - คาวัสดุอุปกรณในการ
ดําเนินการจัดทําแหลงเรียนรู 

(เหมาจาย) 200,000 

 รวม 994,000 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงตอโครง 
 ความเสี่ยง 
 ครูติดภารกิจการสอนและอ่ืนๆ  
 การบริหารความเสี่ยง 
 ดําเนินการแจงลวงหนาเพื่อใหครูหลีกเลี่ยงภารกิจได 
12. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1) ครูมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research Based Learning) ใน
การเรียนการสอนและสรางสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 
 2) ครูแตละสาขาวิชาไดสรางชุมชนแหงการเรยีนรูทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
(Research Based Learning) ในการเรียนการสอนและสรางสิ่งประดษิฐคนรุนใหม 
 3) สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาไดแหลงเรยีนรูจากผลงานการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 
(Research Based Learning) ในการเรียนการสอนและสิ่งประดิษฐคนรุนใหมของครูและผูเรียนอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยาและการนําไปตอยอดสูชุมชน 
 4) ไดพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานในการเรียนการสอนและสราง
สิ่งประดิษฐคนรุนใหมเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 สําหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา  
 
 
 
 
 



 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพฒันาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
กลยุทธที่ 1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยาง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 

1. ชื่อโครงการ สงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดพะเยา  
2. หลักการและเหตุผล 

 จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูสูงอายุตองเผชิญกับปญหาในการปรับตัว เพ่ือใหสอดคลอง
กับสังคมในปจจุบัน ทั้งในดานความคิด ความเขาใจ และคานิยมตางๆ ซึ่งกอใหผูสูงอายุเกิดความนอยใจ 
ความเครียด ความคับของใจ แยกตัวออกจากสังคม ขาดสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว ทอแทและเบื่อหนาย
ในชีวิต ประกอบกับวัยสูงอายุเปนวัยที่ตองเผชิญกับรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบใหมตองออกจากงาน มีรายไดลดลง 
ภาวะสุขภาพเสื่อมลง มีโรคทางกายเพ่ิมมากขึ้น มีสารชีวเคมีและฮอรโมนลดลง การสูญเสียสิ่งสําคัญของชีวิต เชน 
การสูญเสียคูชีวิตเพราะตายจาก การสูญเสียบุตรเพราะแยกไปมีครอบครัว การสูญเสียตําแหงหนาที่การงาน การ
สูญเสียสถานภาพหรือบทบาททางสังคม ตลอดจนการสูญเสียการเปนท่ีพึ่งของครอบครัวสิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัย
สําคัญที่สงผลกระทบตอจิตใจของผูสูงอายุ หากผูสูงอายุไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากบุคคลใกลชิดดวยแลว จะยิ่ง
สงเสริมใหผูสูงอายุวาเหว  มีภาวะซึมเศราและความรูสึกมีคุณคาในตนเองลดลงจนเกิดความรูสึกสิ้นหวัง แยกตัวออก
จากสังคม เปนผลใหเกิดความผิดปกติทางจิตใจซึ่งอาจเปนการบั่นทอนกําลังใจในการดําเนินชีวิตได สังคมทุกภาค
สวนจึงจําเปนตองตื่นตัว เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการสรางสังคมที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพความ
ตองการใหผูสูงอายุสามารถเปนสวนหนึ่งของสังคมอยางแทจริงและยั่งยืนตอไปในอนาคต  

 จึง ไดจั ดทําโครงการสง เสริมคุณภาพชีวิ ตผู สู งอายุ  ประจําป งบประมาณ 2561-2565 ข้ึน                           
เพื่อสงเสริมสุขภาพรางกาย จิตใจ และสังคม ใหแกผูสูงอายุ โดยการมีสวนรวมของหนวยงาน ชุมชนและองคกร                      
ในทองถ่ินตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูสูงอายุเห็นคุณคาในตนเอง มีความรู สามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องตนไดและ                             
มีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 ผูสูงอายุ  9 อําเภอ ในจังหวัดพะเยา จํานวน  40,000  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ผูสูงอายุเห็นคุณคาในตนเอง มีความรู สามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องตนไดและมีสวนรวม 
ในกิจกรรมของชุมชน 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
ผูสูงอายุ  9 อําเภอ ในจังหวัดพะเยา  

 
40,000  คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของผูสูงอายุที่เห็นคุณคาในตนเอง มีความรู สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง
เบ้ืองตนไดและมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน 

 
รอยละ 90  

 



 
 

 

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

1) สรางแหลงเรยีนรู จํานวน 9 แหง 
2) กิจกรรมการเรยีนรูสําหรับผูสูงอายุเชิงบูรณาการ
รวมกับภาคีเครือขาย ประกอบดวย กิจกรรมดังนี้ 
- กิจกรรมสงเสริมการรักการอาน 
- กิจกรรมสงเสริมอาชีพ 
- กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมถายทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
- กิจกรรมดานดนตรี 
- กิจกรรมนันทนาการ 
3) กิจกรรมคนหาและพัฒนาแกนนําผูสูงอายุ ใหมีทักษะ
ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และสามารถายทอด
องคความรูและภูมิปญญา ดังนี้ 
- พัฒนาแกนนําผูสูงอายุดานการถายทอดองคความรู 
- ศึกษาดูงานเพิ่มเติมองคความรูจากแหลงเรยีนรูทั้งใน
และนอกพื้นที่ 
- พัฒนาแกนนําในการเชื่อมโยงองคความรูภูมิปญญา 
กับวิทยาการสมัยใหม 
4) กิจกรรมการจัดฝกอบรมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม
สําหรับผูสูงอายุและสามารถมีรายไดท่ีดูแลตนเองได 
- การจักสาน 
- คหกรรม 
- ศิลปะประดิษฐ 
- เกษตรกรรม 
- อ่ืนๆ 
5) การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพของผูสูงอายุ 
- กีฬา 
- ดนตร ี
- สันทนาการ 

ตุลาคม 2564  

7. กลุมเปาหมาย 
 ผูสูงอายุ  9 อําเภอ ในจังหวัดพะเยา 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 ทุกอําเภอ ในจังหวัดพะเยา  
9. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ  2565 



 
 

 

10. งบประมาณ 
 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จากสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  7,150,000 บาท  (เจ็ดลานหนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) 
ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
1. สรางแหลงเรียนรู จํานวน 9 แหง แหงละ 1 ลาน รวม 9 อําเภอ 900,000 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู สาํหรับผูสูงอายุเชิงบูรณาการรวมกับภาคเีครือขาย 1,800,000 
  - กิจกรรมสงเสริมการรูการอาน  
  - กิจกรรมสงเสริมอาชีพ  
  - กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  
  - กิจกรรมถายทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญา  
  - กิจกรรมดานดนตรี  
  - กิจกรรมนันทนาการ  

3. การคนหาและการพัฒนาแกนนําผูสูงอายุใหมีทักษะในการจัดกิจกรรม  
เพ่ือพัฒนาสังคม และสามารถถายทอดองคความรูและภูมปิญญา 

900,000 

 
- พัฒนาแกนนําผูสูงอายุดานการถายทอด 
องคความรู 

 

  - ศึกษาดูงานเพ่ิมเติมองคความรูจากแหลงเรียนรูในและนอกพื้นที่  
  - พัฒนาแกนนําในการเชื่อมโยงองคความรูภูมิปญญากับวิทยาการสมัยใหม  

4. การจัดกิจกรรมฝกอบรมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุและสามารถมี
รายไดที่ดูแลตนเองได 

2,700,000 

  - การจักสาน  
  - คหกรรม  
  - ศิลปประดิษฐ  
  - เกษตรกรรม  
  - อ่ืนๆ  

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

รวม 7,150,000 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : ไมสามารถดําเนินงานตามแผน 
 การบริหารความเสี่ยง : ประชุมวางแผนการดาํเนินงาน ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ 
12. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ผูสูงอายุ มีสุขภาพทางกาย ทางจิต และทางจิตวิญญาณที่ดีสามารถอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ การสรางชุมชนการเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจในผูสูงอายุ สังคมผูสูงอายุ และการดูแลผูสูงอายุ 
ผานกระบวนการพัฒนาและถายทอดความรูหลักสูตร “จากวัยเด็กสูผูสูงวัย” สําหรับเยาวชน ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตราที่ 3 ของพระราชบัญญัติผูสูงอายุ ระบุไววา ผูสูงอายุคือบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปบริบูรณข้ึน
ไป ซึ่งสอดคลองกับการกําหนดอายุเกษียณของขาราชการหรืออายุการทํางานโดยทั่วไป การกําหนดการเกษียณของ
ขาราชการหรืออายุการทํางานเนื่องจากเห็นวาบุคคลที่มีอายุ 60 ปเปนตนไปเขาสูวัยชราภาพหรือสูงอายุ 
สมรรถภาพทางกายและสุขภาพตางเริ่มถดถอย สําหรับเยาวชนตามความหมายของพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานคือบุคคลท่ีมีอายุไมต่ํากวา 14 ป แตยังไมถึง 18 ปบริบูรณ สวนเด็กตามความหมายขององคการ
สหประชาชาติคือมนุษยทุกคนที่มีอายุต่ํากวา 18 ป จากอายุที่แตกตางกันมากระหวางเด็กกับผูสูงอายุ ตาม
ความหมายขางตน ทั้งยังมีความแตกตางกันทางดานรางกาย สมรรถภาพทางกายรางกาย การดํารงชีวิต                    
วิถีแหงความคิด ทําใหในหลายครั้งเกิดความขัดแยงกันทั้งทางดานความคิดและการกระทําระหวางเด็กและผูใหญ
ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (aging society) และจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ (aged 
society) ในอีก 5 ปขางหนา (ค.ศ. 2021/ พ.ศ. 2564) (วาสนา อิ่มเอม และกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ, 
2557) นั้นหมายความวาจํานวนผูสูงอายุมากขึ้นแตจํานวนเด็กและเยาวชนจะลดลง แมผูสูงอายุจะผานประสบการณ
ตางๆ มามากมายจนตกผลึกทางความคิดในหลายๆ ดาน แตเมื่ออายุมากขึ้นจําเปนจะตองพึ่งพาคนรอบขางท้ังใน
ดานการดํารงชีวิตประจําวันทั่วไปและคาใชจายในดานตางๆ 
 การสรางชุมชนการเรียนรูสําหรับเยาวชนอายุ 7 – 18 ป เพื่อสรางความเขาใจในผูสูงอายุ สังคม
ผูสูงอายุ และการดูแลผูสูงอายุ จะเปนกระบวนการทางสังคมที่สรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวและชุมชน 
ผานการพัฒนาสูตรและถายทอดความรูหลักสูตร “จากวัยเดก็สูผูสูงวัย” เพ่ือใหครอบครัวและชุมชนมีบทบาทในการ
ดูแลผูสูงอายุดวยความเขาอกเขาใจ ทั้งผูสูงอายุที่อยูในครอบครัวและผูสูงอายุที่อาศัยอยู                       เพียง
ลําพัง ทั้งยังสรางโอกาสใหผูสูงอายุยอมรับในความคิด การกระทํา และการแสดงออกของเด็กและเยาวชน สราง
ความเข็มแข็งอยางย่ังยืนใหกับคณุภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาชาติ 20 ป 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือพัฒนาและถายทอดความรูหลักสูตร “จากวัยเด็กสูผูสูงวัย” สรางความเขาใจในผูสูงอายุ สังคม
ผูสูงอายุและการดูแลผูสูงอายุของเยาวชน 
 2) เพ่ือสรางชุมชนการเรียนรูตนแบบของเยาวชนในชุมชนและเครือขายชุมขน ในการสรางกิจกรรม
การดูแลผูสูงอายุทั้งท่ีอยูอาศัยในครอบครัวและผูท่ีอยูอาศัยเพียงลําพัง 
 3) เพ่ือสรางความเขาอกเขาใจ และความมีปฎิสัมพันธท่ีดีระหวางเยาวชนและผูสงูอายุ 
 4) เพ่ือพัฒนากิจกรรมตนแบบตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 
4. เปาหมายโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) เยาวชนไดรับการถายทอดความรูหลักสูตร “จากวัยเด็กสูผูสูงวัย” เพื่อสรางความเขาใจในผูสูงอายุ 
สังคมผูสูงอายุ และการดูแลผูสูงอายุ ของเยาวชน 
 2) ชุมชนการเรียนรูตนแบบของเยาวชน ในการสรางกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ  
 3) ผูสงูอายุไดรับการดูแลจากเครือขายชุมชนตนแบบ 
 เชิงคุณภาพ 
 1) เยาวชนที่ไดรับการถายทอดความรูหลักสูตร “จากวัยเด็กสูผูสูงวัย” เพ่ิมสรางความเขาใจใน
ผูสูงอายุ สังคมผูสูงอายุ และการดแูลผูสูงอายุของเยาวชน รวมกับคนในชุมชนเพ่ือสราง ชุมชนการเรียนรูตนแบบ
ของเยาวชน ในการสรางกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ        



 
 

 

 2) เยาวชนในชุมชนการเรียนรู มีความเขาอกเขาใจในผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น 
 3) ผูสงูอายุท่ีไดรบัการดูแลจากเครือขายชุมชนการเรยีนรู มีความเขาอกเขาใจในเยาวชนมากขึ้น  
5. ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1) เยาวชนไดรับการถายทอดความรูหลักสูตร “จากวัยเด็กสูผูสูงวัย” เพื่อสรางความเขาใจในผูสูงอายุ 
สังคมผูสูงอายุ และการดูแลผูสูงอายุ ของเยาวชนอายุ 7 – 18 ป ไมต่ํากวา 500 คน 
 2) ชุมชนการเรียนรูตนแบบของเยาวชน ในการสรางกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุไมต่ํากวา 6 ชุมชน 
 3) ผูสูงอายุไดรับการดูแลจากเครือขายชุมชนตนแบบไมต่ํากวา 500 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1) รอยละ 80 ของเยาวชนที่ไดรบัการถายทอดความรูหลักสูตร “จากวัยเด็กสูผูสูงวัย” เพิ่มสรางความ
เขาใจในผูสูงอายุ สังคมผูสูงอายุ และการดูแลผูสูงอายุของเยาวชน รวมกับคนในชุมชนเพ่ือสราง ชุมชนการเรียนรู
ตนแบบของเยาวชน ในการสรางกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ      2) รอยละ 
90 ของเยาวชนในชุมชนการเรียนรู มีความเขาอกเขาใจในผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน 
 3) รอยละ 90 ของผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลจากเครือขายชุมชนการเรียนรู มีความเขาอกเขาใจใน
เยาวชนมากข้ึน  
6. วิธีดําเนินการ/ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. พัฒนาหลักสูตร “จากวัยเด็กสูผูสูงวัย” สรางความเขาใจใน

ผูสูงอายุ สังคมผูสูงอายุ และการดูแลผูสูงอายุ ของเยาวชน 
ตุลาคม – ธันาวาคม 
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2. ถายทอดความรูหลักสูตร “จากวัยเด็กสูผูสูงวัย” สราง                  
ความเขาใจในผูสูงอายุสงัคมผูสูงอายุ และการดูแลผูสูงอายุ
ของเยาวชน 

มกราคม – เมษายน 
2565 

 

3. สรางชุมชนการเรียนรูตนแบบของเยาวชนในชุมชน                              
ในการดูแลผูสูงอายุ 

มกราคม – สิงหาคม 
2565 

 

4. สรางเครือขายระหวางเยาวชนจากชุมชนตนแบบในการ
ถายทอดความรูสูชุมชนขางเคียง 

เมษายน – กันยายน 
2565 

 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 7 – 20 ป ในจังหวัดพะเยา 
 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 
 
 
 
 



 
 

 

10. งบประมาณ 
ที่ รายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
1. คาตอบแทน 
 - คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ   12 x 12 คน x ชม. 600 86,400 
 - คาเบี้ยเลี้ยง 25 x 60 คน x วัน 240 360,000 

2. คาใชสอย 
 - คาจางเหมาบริการอาหาร 1 x 1000 ม้ือ x คน 200 200,000 
 - คาจางเหมาะบริการอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 
1 x 1000 ม้ือ x คน 35 35,000 

 - คาเชายานพาหนะ (รถตู + นํ้ามัน) 1 x 12 คัน x ครั้ง 2,800 33,600 
3. คาวัสดุ 
 - คาวัสดุสํานักงานและวัสดุเบ็ดเตล็ด

ในการดําเนินการ 
(เหมาจาย) 15,000 

 รวม 730,000 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงตอโครง 
 ความเสี่ยง 
 การประชาสัมพันธไมทั่วถึง 
 การบริหารความเสี่ยง 
 ดําเนินการประชาสัมพันธลวงหนา 
12. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 เยาวชนมีความเขาใจผูสูงอายุ สามารถอยูรวมกันและชวยดูแลผูสูงอายุดวยความเขาอกเขาใจ 
กิจกรรมตนแบบตามโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห      
สําหรับเด็กปฐมวัย 
2. หลักการและเหตุผล 
 เด็กปฐมวัยนับวาเปนวัยทองของการวางรากฐานชีวิตที่ดีของเด็ก ทั้งนี้เพราะการปูพ้ืนฐานที่ดีตั้งแตวัย
เด็ก เทากับเปนการเตรียมและสรางพลเมืองที่ดี มีคุณภาพใหแกประเทศชาติ ประสบการณที่เด็กไดรับจะเปน
พ้ืนฐานของการพัฒนาทุกดานตอเนื่องกันไปจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ เนื่องจากชวงปฐมวัยเปนวัยที่มีพัฒนาการ
ทุกดานเจริญเติบโตในอัตราสูงสุด ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรยีนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด จึงไดกําหนดสมรรถนะสําคัญ 5 
ประการ ซึ่งสมรรถนะดานท่ี 2 คือความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห 
การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดอยางเปนระบบ นําไปสูการสรางองคความรูหรือ
สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม กระบวนการทางสมองมีการปฏิบัติ
ตามลําดับข้ันตอน เริ่มจากความรู ความเขาใจ การนําไปใช มีการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนองของการคิดโดย
ฝกคิด ฝกตั้งคําถาม กําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะห การคิดตีความการคิดวิเคราะหและสังเคราะหการคิดแบบยอน
ทวน การคิดจําแบบแยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธและการคิดจัดอันดับ ทั้งนี้การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 
ทําไดโดยการดําเนินการจัดการเรียนรู เทคนิคการสอนตามขั้นตอนอยางมีระบบจะชวยใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห
ประสบผลสําเร็จตามความมุงหมาย   
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาไดตระหนักถึงความสําคัญที่จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห              
ให เ กิดกับผู เรียนในระดับปฐมวัย จึงไดจัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณการเรียนรู                    
เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัยขึ้น  
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหครูผูสอนในระดับปฐมวัยมีความรูเก่ียวกับการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห
สําหรับเด็กปฐมวัย ใหแกครูผูสอนในระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยา 
รวม 60 คน จํานวน 1 ครั้ง  
 เชิงคุณภาพ 
 ครูผูสอนในระดับปฐมวัย รอยละ 80 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย 
5. ตัวช้ีและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
ครูผูสอนในระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนในจังหวัด
พะเยา ไดรบัการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะ
การคดิวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย  

 
60 คน 

 

 



 
 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
รอยละของครูผูสอนในระดับปฐมวัยสามารถจัดประสบการณการเรยีนรูเพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
รอยละ 80 

6. วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือ

สงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

พฤษภาคม - มิถุนายน 
2565 

 

2. นิเทศตดิตามการดําเนินงานตามโครงการ กรกฎาคม - สิงหาคม 
2565 

 

3. ประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ กันยายน 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ครูผูสอนในระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนในจังหวัดพะเยา  
จํานวน 60 คน 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยา จํานวน 17 โรงเรียน 
9. ระยะเวลาดําเนินการ  
 พฤษภาคม - กันยายน 2565 
10. งบประมาณ พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 จํานวน  130,000 (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถวน)  รายละเอียดดังนี้ 

ที่ รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
จํานวนเงิน

(บาท) 
1. คาตอบแทน     
 คาตอบแทนวิทยากร 12×3 ชั่วโมง×คน 600 21,600 

2. คาใชสอย     
 กิจกรรมอบรม (2 วัน)     
 คาอาหาร 70×2 คน×มื้อ 120 16,800 
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 70×4 คน×ม้ือ 30 8,400 
 คาจัดทําคูมือในการอบรม                     

เชงิปฏิบัติการฯ 
65 เลม 200 13,000 

 คาเดินทางการนิเทศ ติดตาม 17 โรงเรียน 1,000 17,000 
 คาท่ีพักวิทยากร 3×3 วัน×หอง 1,000 9,000 
 คาสถานท่ี   10,000 10,000 
 คาพาหนะวิทยากร 6×2×3 ชั่วโมง×วัน×คน 600 21,600 

 

 



 
 

 

ที่ รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
จํานวนเงิน

(บาท) 
3. คาวัสดุ     
 คาวัสดุผลิตสื่อ/อุปกรณ             

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
   6,300 

 คาวัสดุเบ็ดเตล็ดในการ
ดําเนินงาน 

   6,300 

รวมทั้งสิ้น 130,000 
หมายเหตุ  ถัวจายทุกรายการ 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 การนําความรูที่ไดรบัจากการอบรมสูการปฏิบัติในชั้นเรียน 
 การบริหารความเสี่ยง 
 มีการประชุม หารือ วางปฏิทินการดําเนินงานท่ีชัดเจนและดําเนินงานอยางจริงจัง 
12. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ครูผูสอนในระดับปฐมวัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยา สามารถจัด
ประสบการณการเรียนรูเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหสําหรับเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ  สงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
2. หลักการและเหตุผล   
 อัจฉริยภาพหรือความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของบุคคลมักจะแสดงใหสังเกตได
ตั้งแตวัยเด็ก เด็กท่ีฉายแวววามีอัจฉริยภาพเหลานี้  หากไดรับการพัฒนาและสงเสริมที่ ถูกทางและเหมาะสม                         
ก็จะสงผลและทําใหอัจฉริยภาพที่ซอนรนอยูในตัวเด็กเหลานั้นใหสามารถเบงบานไดอยางที่ และเปนทรัพยากร                       
ที่มีคุณคา สามารถทําประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติตอไปในอนาคต 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในฐานะที่เปนโรงเรียนตนแบบในการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไดริเริ่มโครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  และ
จัดใหมีการประชุมเพื่อใหผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทองถ่ินและผูเกี่ยวของไดรับทราบแนวคิดและวิธีการ
ดําเนินโครงการน้ี  เพ่ือจะไดนํากลับไปดําเนินการใหกับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร ทองถิ่นของตนเองได และในปงบประมาณ 2550 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดขยายผล                        
การดําเนินการตามแนวทางของโรงเรียนไปสูจังหวัดตาง ๆ โดยใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในแตละจังหวัด            
ไดดําเนินงานตามโครงการในรูปเครือขายหรือสาขาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
 กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึ งความสําคัญของโครงการและเล็งเห็นวาเปนโครงการ ท่ี                           
ควรสงเสริมใหกับนักเรยีนทั่วประเทศ จึงไดสนับสนุนและสงเสริมใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานเขต
พ้ืนทีต่าง ๆ ที่มีความพรอมจัดโครงการดังกลาวใหกับนักเรียนเพ่ือคนหานักเรียนที่กําลังเรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
1 ซึ่งมีแววอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เพ่ือนํามาสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง เปนเวลา 
3 ป  จนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  เพื่อทําใหนักเรียนเหลานั้นไดรับการพัฒนา                          อยางเต็ม
ศักยภาพและเปนตัวปอนที่มีศักยภาพสําหรับการศึกษาในระดับสูงตอไป และเพื่อพัฒนาไปสูความเปนนักวิจัย นัก
ประดิษฐนักคิดคน ที่มีความสามารถระดับชั้นนําของประเทศ มีจิตวิญญาณมุงม่ันทํางานเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ไดเห็นคุณคาและความสําคัญของการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่ซอนเรนใหกับนักเรียนในสังกัดใหเต็มศักยภาพ   จึงจัดทํา
โครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้น 
เพื่อเปนชองทางหนึ่งในการสงเสริมและพัฒนานักเรียนในเขตพื้นที่บริการใหไดรับการสงเสริมศักยภาพทางดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งถือวาเปนกิจกรรมท่ีสรางโอกาสใหกับนักเรียนที่มีแวว
ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมาพัฒนาตนเองใหสูงข้ึน 
3. วัตถุประสงค  
 1) เพ่ือใหนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
 2) เพ่ือใหครูไดรับประสบการณในการจัดกิจกรรมคายสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตร 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่ผานการคดัเลือกเขารวมโครงการ จํานวน 90 คน ประกอบดวย 
นักเรียนในโครงการรุน 1 จํานวน 30 คน และรุนที่ 2 จํานวน 30 คน  
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ รอยละ 100 มีความรู และมี
เจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
 
 



 
 

 

5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนตน 

90 คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของนักเรียนที่มีความรู และมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  

รอยละ 100 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
วิธีดําเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 

1) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณดําเนินงาน ตุลาคม 2564  
2) จัดเตรียมวางแผนการดําเนนิงานประสานวิทยากร /เอกสาร ตุลาคม 2564  
3) คัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการ รุนที่ 3 (นักเรยีน ม.1) 
-ประชุมผูปกครองนักเรียนในโครงการ 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564  

4) เตรียมการจัดกิจกรรมคายและกิจกรรมการเรียนทางไกล 
- พัฒนาบุคลากรครูพี่เลี้ยงนักเรยีนในโครงการ 

พฤศจิกายน 2564  

5) จัดกิจกรรมคาย ครั้งท่ี 1 (5 วัน) สําหรับนักเรียน 
(นักเรียน รุน 1 = ม.3 และรุน 2= ม.2) 
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 
 

 

6) กิจกรรมการเรียนทางไกล และติดตามความกาวหนาของ
นักเรียน จํานวน 3 ครั้ง                             

มกราคม 2565  

7) จัดเตรียมวางแผนการดําเนนิงานประสานวิทยากร /เอกสาร กุมภาพันธ 2565  
8) จัดกิจกรรมคาย ครั้งที่ 2 (5 วัน) (นักเรียนรุน 2= ม.2) 
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

มีนาคม - เมษายน 2565  

7. กลุมเปาหมาย 
    นกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดพะเยา 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
       โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ 
     ตุลาคม 2564 –  เมษายน 2565 
10. งบประมาณ   
 นักเรียนรุน 1 สําหรับกิจกรรมคายชวงปดภาคเรียนที่ 1 จํานวน 150,000 บาท 
 นักเรียนรุน 2 สําหรับกิจกรรมคายชวงปดภาคเรียนที่ 1 - 2 จํานวน 300,000 บาท 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กิจกรรมรุน 1 งบประมาณ 150,000 บาท 
กิจกรรม รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวนเงนิ 

คายนักเรียนรุน 1 
ภาคเรียนที่ 1 
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 

- คาอาหาร จํานวน 45 คน คนละ 14 มื้อๆละ 60 บาท (จัด 4 วัน 3 มื้อ 
1 วัน 2 มื้อ) สําหรบันักเรียน 30 คน ครพูี่เลี้ยงและคณะทํางาน10 คน/
วิทยากร 5 คน) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 45 คน คนละ 10 มื้อ มื้อละ 25 
บาท (จัด 5 วัน วันละ 2 มื้อ) สําหรับนักเรียน 30 คน ครพูี่เลี้ยงและ
คณะทํางาน  10 คน/วิทยากร 5 คน) 
- คาสาธารณูปโภคใหสถานที่จัดอบรม/คาพาหนะรับสงนักเรียน 
- คาสมนาคณุวิทยากรที่เปนบุคลากรภาครัฐ จํานวน 5 วัน วันละ               
10 คน คนละ 400 บาท 
- คาตอบแทนกรรมการวิพากษโครงงานนักเรียนที่ไมใชภาครัฐ จํานวน  
5 คน คนละ1000 บาท  
- คาวัสดุ อุปกรณ สนับสนุนการทําโครงงานนักเรียน 
- คาอาหารกิจกรรมนําเสนอความกาวหนาโครงงาน จํานวน 50 คน          
คนละ 2 มื้อ มื้อละ 80 บาท สําหรับนักเรียน 30 คน ครูท่ีปรึกษา
โครงงานและคณะทํางาน  15 คน/วิทยากร 5 คน) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม กิจกรรมนําเสนอความกาวหนาโครงงาน
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 
กิจกรรมรุน 2 งบประมาณ 300,000 บาท 

กิจกรรม รายละเอยีดการใชงบประมาณ จํานวนเงิน 
คายนักเรียนรุน 2 
ภาคเรียนที่ 1 
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 

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

29,700 
 

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

9,000 

กิจกรรมศึกษา
แหลงเรียนรู 
  
  
  

- คาอาหารและอาหารวางวันไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ม้ือละ                 
100 บาท 3 ม้ือ จํานวน 45 คน 

13,500 
 

- คาสมนาคุณวิทยากรบุคคลที่ไมใชภาครัฐจาก ม.ราชภัฏนครสวรรค 
จํานวน 40 ชั่วโมง ชั่วโมง ละ 1,000 บาท 

40,000 

- คาจัดจางเหมารถไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรู 1 วัน 1 คัน 20,000 
 

 



 
 

 

กิจกรรม รายละเอยีดการใชงบประมาณ จํานวนเงิน 

  
  

- คาสมนาคุณวิทยากรที่เปนบุคลากรภาครัฐ จํานวน 5 วัน วันละ 10 
คน คนละ 400 บาท 

20,000 

- คาเสื้อ/กระเปา จํานวน 45  คน คนละ 350 บาท 15,750 
- คาเอกสาร คาวัสด ุอุปกรณในการฝกอบรมเฉลี่ยรายหัว จํานวน               
30 คน คนละ 150 บาท 

4,500 

- คาของที่ระลึกสําหรับใหแหลงเรียนรู 3 ชิ้น ชิ้นละ 1,000 บาท 3000 
- คาสถานที่/สาธารณูปโภคในการจัดกิจกรรม 5 วัน  10,000 
- คาพาหนะรับสงนักเรียน 4,550 

กิจกรรมคาย               
รุน 2 ชวงปดภาค
เรียนที่ 2 

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

37,800 

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

11,250 

- คาเอกสาร/วัสดุฝก จํานวน 45 ชุด 6,550 
- คาสมนาคุณวิทยากรบุคคลที่ไมใชภาครัฐจาก ม.ราชภัฏนครสวรรค  
จํานวน 40 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,000 บาท 

40,000 

- คาสมนาคุณวิทยากรที่เปนบุคลากรภาครัฐ จํานวน 5 วัน วันละ               
10 คน คนละ 400 บาท 

20,000 

- คาสาธารณูปโภคใหแกสถานที่อบรม จํานวน 5 วัน 10,000 
กิจกรรมติดตาม
ความกาวหนา 

- คาตอบแทนนิเทศติดตามความกาวหนา 1ครั้ง ครั้งละ 500 บาท 
จํานวน 4 คน 

2,000 

- คาสมนาคุณวิทยากรอบรมครูที่ปรึกษาโครงงานท่ีเปนบุคลากรที่ไมใช
ภาครัฐ จาก สวทช. จํานวน 6 ชั่วโมง ชัว่โมงละ 1,200 บาท 
- คาที่พักวิทยากร  

7,200 
1,200 

- คาอาหารอบรมครูที่ปรึกษาโครงงาน จํานวน 40 คน คนละ 250 บาท 10,000 
- อาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 40 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ 50 บาท 4,000 

รวมเงิน 300,000 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 การคัดเลือกนักเรียนเขารวมโครงการ 
 การบริหารความเสี่ยง 
 สรางหรือใชเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ บริหารจัดการกระบวนการคัดสรรนักเรียนไดครอบคลุม ทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ 
12. หนวยงานรับผิดชอบ 
  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 



 
 

 

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1) นักเรียนในโครงการไดรบัการพัฒนาไปสูการเปนนักวิจัยหรือนักวิชาการชั้นยอดทางดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสาขาตางๆ 
 2) ครูสามารถจัดกิจกรรมคายสําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
และสามารถประยุกตใชในการเรียนการสอนในชั้นเรียนได 
 3) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาไดเปนเครือขายทางวิชาการสถาบันอุดมศึกษา ไดแก
มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจังหวัดพะเยา  
2. หลักการและเหตุผล  
        การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลกระทบโดยตรงตอทรรศนะและการดําเนินชีวิตของคนไทยท้ังในเมืองและชนบท จึงตองมีหลักสูตรทองถิ่นเพ่ือ
ปรับสภาพของผูเรียนใหสามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ดังกลาวโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดข้ึนกับ
ภูมิลําเนาทองถิ่นของตน เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูและประสบการณไปพัฒนาตน ครอบครัวและทองถ่ิน
ตลอดจนดําเนินชีวิตอยูในทองถ่ินของตนอยางเปนสุข  
        การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่นจะชวยใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูภูมิหลัง วิถีการดํารงชีวิต เศรษฐกิจ
สังคม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและทรัพยากรของทองถิ่น มีความรักและความผูกพัน รวมทั้ง
ภาคภูมิใจในทองถิ่น และจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นของตนใหเจริญกาวหนายั่งยืนตอไป ผูเรียนท่ีจะ
ไดรับการจัดประสบการณการเรียนและเนื้อหาสาระที่เก่ียวของกับทองถิ่นของตนเองโดยเฉพาะที่สอดคลองกับ
สภาพชีวิตจริงทางสังคม วัฒนธรรมและตอบสนองความตองการของผูเรียนและของทองถิ่นนั้น ๆ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจึงไดจัดทําโครงการการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจังหวัดพะเยาขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสนับสนุนสงเสรมิใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจังหวัดพะเยา รวมกับผูทรงคุณวุฒิ ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรทองถิ่นในระดับหนวยงานทางการศกึษาโดยการสนทนากลุม จํานวน 1 ครั้ง 
 2) จัดประชุมปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจังหวัดพะเยาใหกับสถานศึกษา                   
ในการบูรณาการการจัดการเรียนรู จํานวน 1 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ 
 ครูที่เขารับการอบรม รอยละ 80 มีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจังหวัดพะเยาให
สอดคลองตามบรบิทของชุมชน ทองถ่ินของตนเอง และตอบสนองตอความตองการ ความสนใจของผูเรยีน ลงสูการ
จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
จํานวนสถานศึกษาในจังหวัดพะเยาที่ไดพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจังหวัดพะเยา                   
ลงสูกระบวนการเรียนการสอน  

 
275 แหง 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของครูที่เขารับการอบรมมีความรูเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

 
รอยละ 80 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน  
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. ประชุมวางแผน/จัดทําโครงการ/จัดทําเครื่องมือ/แตงตั้งคณะกรรมการ 

ดําเนินโครงการ 
ตุลาคม 2564 

 

 



 
 

 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
2. พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจังหวัดพะเยา รวมกับผูทรงคุณวุฒิ ผูรับผิดชอบ

หลักสูตรทองถ่ินในระดับหนวยงานทางการศึกษา 
โดยการสนทนากลุม 

พฤศจิกายน 2564  

3. -รับสมัครสถานศึกษาที่มีความสนใจเขารวมพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
-ประชุมปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจังหวัดพะเยา
ใหกับสถานศึกษาในการบูรณาการการจัดการเรียนรู 

มกราคม-กุมภาพันธ 2565 

4. นิเทศ ติดตามผล และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจังหวัด
พะเยา สูกระบวนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาท่ีสมัครเขารวม
โครงการ 

มีนาคม-เมษายน 2565 

5. หนวยงานทางการศึกษาคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีใน
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจังหวัดพะเยาไดตรงกับบริบท ความตองการ
ของชุมชน ทองถ่ิน และผูเรียนไดอยางตอเนื่องเชื่อมโยง หนวยงานละ 2 
แหง เพ่ือเขารวมคัดเลือกในระดับจังหวัด 

พฤษภาคม-สิงหาคม 
2565 

6. การจัดเวทีประกวดคัดเลือกสถานศึกษาตนแบบท่ีมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินไดตรงกับบริบทของชุมชุม ทองถิ่นและตรงกับ
ความสนใจของผูเรียนไดอยางตอเนื่องเชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพใน
ระดับจังหวัด 

กันยายน 2565 

7. สรุปผลและจัดทํารายงานการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นจังหวัดพะเยา ใน
รูปแบบของการวิจัย  

กันยายน 2565 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ      
 สถานศึกษาสังกัด 
                  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จํานวน 85 โรงเรียน 
  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2 จํานวน 134 โรงเรียน 
  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36 จํานวน 18 โรงเรยีน 
  - สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  จํานวน 21 โรงเรียน 
  - สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา  จํานวน  5 แหง 
  - สํานักงาน.กศน.จังหวัดพะเยา  จํานวน 9 ศูนย 
  - การจัดการศึกษาโดยครอบครัว จํานวน 3 ครอบครวั 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 สถานศึกษาสังกัด 
                  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 2  
  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 36  
  - สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
  - สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา   
  - สํานักงาน.กศน.จังหวัดพะเยา   
  - การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  



 
 

 

9. ระยะเวลาดําเนินการ  
             ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
10. งบประมาณ พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 จํานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) 

ที่ รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอ

หนวย (บาท) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
1. คาตอบแทน     
 - คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการ

สนทนากลุม 
- คาตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือก
สถานศึกษาตนแบบในระดับหนวยงาน
ตนสังกัด 
- คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 
ในการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบระดับ
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. คาใชสอย 
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมประชุม 
วางแผนการดําเนินงาน 

 
15 x 1 

 
คน x วัน 

 
180 

 
2,700 

 
. 

- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมประชุม 
เชงิปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 
- คาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมเวทีประกวด
คัดเลือกสถานศึกษาตนแบบ 
- คาเดินทางผูเขารวมประชุม 
วางแผนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
- คาเดินทางผูเขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
- คาเดินทางผูเขารวมเวทีประกวด
สถานศึกษาตนแบบ 
- คานิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่เขารวม
โครงการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
- คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงคณะนิเทศ 
- คาจัดทําคูมือการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ิน 
- คาเชาหองประชุมในการจัดเวที
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 หนวย 
เลม 

 
หอง 

 

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 

 
 



 
 

 

ที่ รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอ

หนวย (บาท) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
 - คาจัดนิทรรศการ 

- คาจัดทําสรปุรายงาน  
- คาจัดทําโลรางวัล  
- คาจัดทําเกียรติบัตรพรอมกรอบ 

10 
100 
3 
30 

โรงเรียน 
เลม 
โล 

ฉบับ 

4000 
100 

1,500 
150 

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

3. คาวัสด ุ
- คาวัสดุเบ็ดเตล็ดในการดําเนินงาน 

 
 

   
6,000 

รวมทั้งสิ้น 300,000 
 หมายเหตุ : ขอใชงบประมาณในลักษณะขอถัวจายตามจํานวนจริงทุกรายการ 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 1) ไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่วางไว 
 2) ความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน  และหนวยงานที่เก่ียวของ   
               การบริหารความเสี่ยง 
 ประชุม วางแผน วางปฏิทินงานท่ีชัดเจน และดาํเนินการอยางจริงจัง 
12. หนวยงานรับผิดชอบ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 สถานศึกษามีหลักสูตรทองถิ่นใชในการจัดการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลยุทธที่ 2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราภาษาลานนา 
2. หลักการและเหตุผล 
 อักษรธรรมลานนา หรือตั๋ว เมือง เปนอักษรที่สําคัญ การเกิดอักษรธรรมลานนาก็คลายกับ                     
การกําเนิดอักษรทั้งหลาย คือ ปรับปรุงจากอักษรที่มีอยูเปนระบบมาแลว คือ อักษรมอญ หลักฐานเกี่ยวกับ                    
การกําเนิดอักษรธรรมลานนาไมปรากฎ หลักฐานอักษรธรรมลานนาเกาที่สุดเทาที่พบในปจจุบันคือ จารึกลานทอง พบท่ี
สุโขทัยไดระบุศักราชไวตรงกับ พ.ศ. 1919 การเขียนอักษรธรรมลานนาหรือตั๋วเมือง มักใชจารบนคัมภีร                  
ใบลาน พับสา เอกสารโบราณ โดยเฉพาะเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับศาสนา เชน ตําราภาษาบาลี ชาดก เรื่องราวการ
กัลปนาสิ่งของแกวัด นอกจากนั้นยังใชบันทึกเอกสารตางๆ อันเก่ียวเนื่องในพุทธศาสนา ตําราโหราศาสตร ตํารา
แพทย บทกวีนพินธ และคราวซอ 
 ดวยเหตุผลดังกลาว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ไดเล็งเห็น
ความสําคัญของการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร การอานเขียนภาษาลานนา เพ่ือใหลูกชานชาวลานนา 
ไดสืบทอดตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหมีแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูในภาษาลานนา  
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูในภาษาลานนา  1  แหลง 
 2) นิสิตนักศึกษา เยาวชน ประชาชนท่ีสนใจในการศึกษาภาษาไทยลานนา 150  รูป/คน  
 เชิงคุณภาพ 
 นิสิตนักศึกษา เยาวชน ประชาชนที่สนใจในการศึกษาภาษาไทยลานนา สามารถเขียน อาน พูด 
ภาษาไทยลานนาได 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
จํานสนแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูในภาษาลานนา   
จํานวนนสิิตนักศึกษา เยาวชน ประชาชนท่ีสนใจในการศึกษาภาษาไทยลานนา 150  รูป/คน 

 
1  แหลง 
150 รูป/คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของนิสิตนักศึกษา เยาวชน ประชาชนที่สนใจในการศึกษาภาษาไทยลานนา   
สามารถเขียน อาน พูด ภาษาไทยลานนาได 

 
รอยละ 80 

 

 

 

 



 
 

 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมเตรียมความพรอม แตงต้ังคณะกรรมการ พฤศจิกายน 2564  
2. เสนอชื่อ ผูทรงวุฒิ ปราชญชาวบาน เปนครู สอนภาษาไทยลานนา ธันวาคม 2564  
3. รางหลักสูตรการเรียนภาษาไทยลานนา โดยผูทรงวุฒิ  

ปราชญชาวบาน 
มกราคม 2565  

4. เปดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา ประชาชนผูสนใจเขาศึกษาหลักสูตร 
ประกาศนยีบัตร ภาษาไทยลานนา 

มกราคม 2565  

5. การเรยีนรูภาษาไทยลานนา 
- จัดการเรียนการสอนพื้นฐานภาษาไทยลานนา 
ดานการเขียน การพูด การอาน 
 - จัดการเรียนการสอนระดับกลางภาษาไทยลานนา  
ดานการเขียน การพูด การอาน 
- จัดการเรียนการสอนระดับสูงภาษาไทยลานนา ดานการเขียน  
การพูด การอาน 

กุมภาพันธ 2565  

6 การสํารวจเอกสารโบราณใบลาน ปปสาในเขตจังหวัดพะเยา 
- ลงพ้ืนที่สํารวจเอกสารโบราณใบลาน ปปสาวัดตางๆ  
ในจังหวัดพะเยา จํานวน 5 วัด 

เมษายน 2565  

7 การปรวิรรต องคความรูสูการถอดบทเรียน 
ภูมิปญญาปราชญชาวบาน 
- การจัดอบรมการปรวิรรตภาษาไทยลานนาสูภาษาไทยกลาง 
- วิเคราะหองคความรู ถายถอดสูบทเรียน 

พฤษภาคม 2565 
 

 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 นิสิตนักศึกษา เยาวชน ประชาชนที่สนใจในการศึกษาภาษาไทยลานนา   
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ   
 ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

10. งบประมาณ 
 จํานวน  365,000   บาท   รายละเอียดดังน้ี : ขอถัวจายทุกรายการ 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอ
หนวย 

จํานวน
เงิน 

 งบดําเนนิการ 
1. คาตอบแทน 
    - คาตอบแทนวิทยากรสอนภาษาไทย

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

    - คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิในการ
ตรวจสอบองคความรู 

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

2. คาใชสอย 
    - คาจางเหมาบริการอาหาร 3 x 150 มื้อ x คน 150 67,500 
    - คาจางเหมาบริการอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 
6 x 150 มื้อ x คน 35 31,500 

     - คาเชาที่พัก 2 x 2 หอง x วัน 1,000 4,000 
3. คาวัสด ุ
    - คาวัสดสุํานักงานและวัสดเุบ็ดเตล็ด

ในการดําเนินงาน 
   10,000 

    - คาวัสดจุัดทําเอกสารประกอบการ
อบรม 

70 x 150 บาท x คน 50 10,500 

    - คาน้ํามัน    10,000 
    - คาจัดทําเอกสารหนังสือชุดความรู 120 x 300 บาท  x  เลม 120 36,000 
    - คาใบประกาศ/เกียรติบัตร 20 x  150 บาท x คน 20 3,000 

4. คาใชสอย    6,500 
 รวม 23.,000 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :     

- 
 การบริหารความเสี่ยง :     

- 
12. หนวยงานรับผิดชอบ  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา   
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 นิสิตนักศึกษา เยาวชน ประชาชนที่สนใจในการศึกษาภาษาไทยลานนาสามารถเขียน อาน พูด และ
สามารถปริวรรต ถอดองคความรู จากจารึกภาษาไทยลานนา เปนภาษาไทยกลางได 
 

 



 
 

 

กลยุทธที่ 3. สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และ พฤติกรรมที่พึงประสงค  
1. ชื่อโครงการ จิตอาสา “ตาวิเศษ” 

2. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการขยะเปนปญหาใหญที่ทุกคนและทุกภาคสวนควรใหความสําคัญ เพราะปญหาขยะเปน 
ปญหาที่เกิดผลกระทบตอทั้งสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม ซึ่งปญหาขยะเกิดจากการกระทําของมนุษยเปน           
สวนใหญ ดังนั้นการแกปญหาตองแกที่ตนเหตุ คือตองแกที่มนุษย โดยการใหความรู มีวินัยและสรางจิตสํานึกใน                  
การจัดการขยะ โดยเฉพาะกับเยาวชนที่จะเติบโตเปนผูใหญในวันขางหนาซึ่งเปนสวนสําคัญในการจัดการและ
แกปญหาขยะและสิ่งแวดลอมในสังคม  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ไดขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนปลอดขยะ 
ตั้งแตปงบประมาณ 2559 โดยไดอบรมใหความรู ความเขาใจในกระบวนการดานการบริหารจัดการขยะหลักการ 
3Rs ใหแกผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ ครบทุกโรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดไดขยายผลไปยังครู นักเรียน                     
ซึ่งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน (134 โรงเรียน)ไดเขารวมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ทํา
ให ปงบประมาณ 2559 มีโรงเรียนแกนนําโรงเรียนปลอดขยะ จํานวน 20 โรงเรียน ปงบประมาณ 2560 มีโรงเรียน
ดานการบริหารจัดการขยะยอดเย่ียม ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 3 โรงเรียน (โรงเรียนบานน้ํามิน โรงเรียน
บานทามาน และโรงเรียนบานศรีเมืองชุม และโรงเรียนบานน้ํามิน ซึ่งไดดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายและลงมือ
ปฏิบัติขยายผลดานสิ่งแวดลอมใหแกครู นักเรียน และชุมชน สงผลงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
เขาประกวดระดับประเทศ และอาเชียน จนทําใหไดรับรางวัลโรงเรียนปลยอดขยะ ระดับประเทศ และอาเชียน 
ตามลําดับ เปนโรงเรียนตนแบบโรงเรียนทั่วประเทศที่ไดมาศึกษาดูงานดานสิ่งแวดลอมและโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ตระหนักถึงความสําคัญใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมและการมีวินัย และสรางจิตสํานึกใหแกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดรวมถึงการขยายผลไปยัง
ประชาชนและชุมชนใกลเคียง จึงจัดทําโครงเยาวชนตนแบบ “ตาวิเศษ” ขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูการจัดการขยะ นํ้าเสีย ในโรงเรยีน ชุมชน และลดการใชพลังงานใน
โรงเรียน 
 2) เพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมในการมีวินัยและสรางจิตสํานึกตอ
สาธารณะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความเคยชินในการจัดการขยะ 

3) เพ่ือใหนักเรียนเปนตนแบบการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน 
 4) เพ่ือใหโรงเรยีนและชุมชนมีทิศทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน 
4. เปาหมาของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
      1) ฝกอบรมเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะตามหลักการ 3Rs และปลูกจิตสํานึกในการ
จัดการขยะมูลฝอยในโรงเรยีนและชุมชน ใหแกนักเรยีนที่เขารวมโครงการ 
      2) จัดทําคูมือการสรางวินัยและการจัดการขยะที่ย่ังยืน 
  เชิงคุณภาพ 
     นักเรียน เครือขาย ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการสรางจิตสํานึกในการบริหารจัดการขยะ 
ตามหลักการ 3Rs มาใชในโรงเรียนและชุมชนอยางยั่งยืน 
 
 



 
 

 

5. ตัวช้ีวัดคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
จํานวนนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน เขามามีสวนรวมในการสรางจิตสํานึกในการบริหาร
จัดการขยะ ตามหลักการ 3s มาใชในโรงเรียน และชุมชน 

 
1,280 คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ที่มีสวนรวมในการสรางจิตสํานึกในการบริหารจัด
การศกึษาตามหลัก 3Rs มาใชในโรงเรียน และชุมชนอยางย่ังยืน 

 
รอยละ 80 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. อบรมสรางจิตสํานึกในการคัดแยกขยะมูลฝอยใหแก

นักเรียนจิตอาสา “ตาวิเศษ” 
 - กลุมโรงเรียนจัดอบรมสรางจิตสํานึกในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยใหแกนักเรยีนเพื่อเปนแกนนํา จิตอาสา “ตา
วิเศษ”และนกัเรียนขยายผลการสรางจิตสํานึกไปยัง
ผูปกครองและชุมชน 
 - กลุมโรงเรียนจัดประกวดโครงงานจิตอาสาตาวิเศษ 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2565 

 

2. จัดทําคูมือการสรางวินัยและการจัดการขยะที่ยั่งยืน มิถุนายน 2565  
3. กิจกรรมจัดบอรดรณรงคในชุมชน โรงเรียนสนบัสนุน

กิจกรรมใหนักเรียนแกนนําจิตอาสา “ตาวิเศษ” จัด
บอรดประชาสัมพันธในชุมชน  
  - การคัดแยกขยะ 
  - การนาํขยะมาใชประโยชน 
  - การนาํกลับมาใชใหม/ใชซ้ํา 
  - การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 

มิถุนายน 2565  

4. กลุมโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูนักเรียนแกนนํา จิตอาสา 
“ตาวิเศษ” 
    - ประกวดคัดเลือกนักเรียนแกนนําจิตอาสา “ตา
วิเศษ”ระดับกลุมโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กรกฎาคม 2565  

5 นิเทศติดตามการดําเนนิงานโครงการ สิงหาคม – กันยายน
2565 

 

6. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน กันยายน 2565  
7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 นักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6  - ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนละ 10 คน 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
9. ระยะเวลาดําเนินการ(เดือน/ป) 
 พฤษภาคม – กันยายน  2565 



 
 

 

10. งบประมาณ พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 จํานวน 994,000 บาท (เกาแสนเกาหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ 

ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคา 

ตอหนวย 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

งบดําเนินงาน 
1. คาตอบแทน     
 - คาตอบแทนวิทยากร 16x5 ชั่วโมงxหนวย 1,200 96,000 

2. คาใชจาย     
 กิจกรรมอบรมนักเรียน 5 จุด ๆละ2 วัน     

 - คาจางเหมาในการประกอบอาหาร 1,280x2 
 

 270 691,200 

  - คางจางเหมาในการประกอบอาหาร 
วางและเครื่องดื่ม 

1,280x2 
 35 89,600 

 - คาเดินทางผูเขาอบรมโรงเรียละ300 129 โรงเรียนxหนวย 300 38,700 
 - คาจัดทําคูมือ  200 เลม 100 20,000 
 - คาเดินทางนิเทศติดตาม 5x7 ครั้งxหนวย 1,000 35,000 

3. คาวัสดุ     
 - คาวัสดุ/อุปกรณที่เหมาะสมในอบรม 

กลุมโรงเรียนละ 10,000 บาท 
 

8 กลุมโรงเรียน 10,000 80,000 

 - คาวัสดุเบ็ดเตล็ดในการดําเนินงานกลุม
โรงเรียนละ 5,000 บาท 

 
8 กลุมโรงเรียน 5,000 40,000 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 ความรวมมือระหวางโรงเรยีนกับชุมชน 
 การบริหารความเสี่ยง 
 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจในการสรางจิตสํานึกตอสาธารณะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความเคย
ชินในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
12. หนวยงานรับผิดชอบ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1) นักเรียนแกนนํา จิตอาสา “ตาวิเศษ” นําความรูและกระบวนการจัดการขยะขยายผลในชุมชน 
 2) นักเรียน และชุมชน มวีินัยและจิตสํานึกตอสาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
 

 

 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ สานสัมพันธสายใยเยาวชนไทยเหนือ – ใต เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรูพหุวัฒนธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาความไมสงบและความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต มีรากเหงาอยูในทุก ๆ มิติของ
สังคม และไมไดมีผลเฉพาะพ้ืนที่ที่เกิดความรนุแรง แตสะทอนใหเห็นผานมุมมองและความคิดในดานลบของผูคนทั่ว
ทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย 
 การจัดการความรุนแรงและความไมสงบในพ้ืนที่ดังกลาวอาจตองใชเวลาและวิธีการหลากหลายในการ
แกปญหา แตการเปลี่ยนความคิดและมุมมองในดานลบตอผูในท่ีอยูอาศัยในพ้ืนท่ีดังกลาว อาจไมตองใชเวลาหรือวิถี
การที่สลับซับซอน เพียงแตผูคนที่อยูภูมิภาคตางๆ ยังไมเคยทําความเขาใจ สัมผัส พูดคุย รับรูถึงปญหาหรือนิสัยใจ
คอที่แทจริงของผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ชายแดนใต 
 การสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้นระหวางผูคนที่อาศัยอยูไกลสุดของประเทศทั้งภาคเหนือตอนบนและ
ชายแดนใต จะเปนการสรางความเขมแข็งใหผูคยในประเทศชาติ สงเสริมการเรียนรูระหวางผูคนที่แตกตางทาง
วัฒนธรรม สรางความเขาอกเขาใจในยามที่เกิดปญหา ผานการศึกษาและเรียนรูวิถีชีวิตและภูมิภาคศึกษา ตามแนว
เสนทางรถไฟจากใตสุดของประเทศ สูเหนือสุดของประเทศไทย  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู “เยาวชนและพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีชายแดนภาคเหนือ-ใต” 
 2) เพ่ือพัฒนาเครือขายเยาวชนระหวางจังหวัดพะเยาและสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 3) เพ่ือสงเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของไทย ในการสรางความเขาใจอันดีระหวางเครือขายเยาวชน
ในจังหวัดพะเยาและสามจังหวัดชายแดนใต 
4. เปาหมายโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการถายทอด 
ความรูจาก หลักสูตรการเรียนรู “เยาวชนและพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนเหนือ – ใต”  
 2) เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ที่เขารวมการถายทอดความรู
จาก หลักสูตรการเรียนรู “เยาวชนและพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเหนือ – ใต” เขารวมกิจกรรม “ชวน
เพื่อนไปเที่ยวบาน”  
 3) เครือขายเยาวชนระหวางจังหวัดพะเยาและสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
 เชิงคุณภาพ 
 เยาวชนในเครือขายเยาวชนระหวางจังหวัดพะเยาและสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีความเขาใจใน
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแตละภูมิภาคดีข้ึน  
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1) เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการถายทอด 
ความรูจาก หลักสูตรการเรียนรู “เยาวชนและพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนเหนือ-ใต” ไมต่ํากวา 500 คน 
    
 2) เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีเขารวมการถายทอดความรู
จาก หลักสูตรการเรียนรู “เยาวชนและพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนเหนือ-ใต” เขารวมกิจกรรม “ชวน
เพื่อนไปเที่ยวบาน” ไมต่ํากวา 100 คน 
 3) เครือขายเยาวชนระหวางจังหวัดพะเยาและสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไมตํ่ากวา 5 เครือขาย  
 



 
 

 

 เชิงคุณภาพ 
 รอยละ 95 ของเยาวชนในเครือขายเยาวชนระหวางจังหวัดพะเยาและสามจังหวัดชายแดนภาคใตมี
ความเขาใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแตละภูมิภาคดีข้ึน  
6. วิธีดําเนินการ/ ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. พัฒนาหลักสูตรและถายทอดหลักสูตร “เยาวชนและพหุ

วัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเหนือ-ใต” 
ตุลาคม – ธันาวาคม 
2564 

 

2. กิจกรรม “ชวนเพ่ือนมาเที่ยวบาน” มกราคม – เมษายน 
2565 

 

3. กิจกรรมพัฒนาแกนนําและพัฒนาเครือขายเยาวชนและ
ชุมชนระหวางจังหวัดชายแดนภาคใตและชายแดนภาคเหนือ 

มกราคม – กันยายน 
2565 

 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 เยาวชนในจังหวัดพะเยาและสามจังหวัดชายแดนใต 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 จังหวัดพะเยาและสามจังหวัดชายแดนใต 
9. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
10. งบประมาณ 
ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
1. คาตอบแทน 
 - คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ   12 x 12 คน x ชม. 600 86,400 
 - คาเบี้ยเลี้ยง 25 x 20 คน x วัน 240 120,000 

2. คาใชสอย 
 - คาจางเหมาบรกิารอาหาร 10 x 100 มื้อ x คน 200 200,000 
 - คาจางเหมาะบริการอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 
10 x 100 มื้อ x คน 35 35,000 

 - คาเชายานพาหนะ (รถตู + น้ํามัน) 5 x 5 คนั x ครั้ง 2,800 70,000 
 - คาเดินเหมาจายจากปตตานี-กทม.-  

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

3. คาวัสดุ 
 - คาวัสดุสํานักงานและวัสดุเบ็ดเตล็ดใน

การดําเนินการ 
(เหมาจาย) 15,000 

 รวม 976,000 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงตอโครง 
 ความเสี่ยง 
 การประชาสัมพันธไมทั่วถึง 
 การบริหารความเสี่ยง 
 ดําเนินการประชาสัมพันธลวงหนา 



 
 

 

12. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 สังคมแหงการเรียนรูของเยาวชนในจังหวัดพะเยาและสามจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือความเขาใจใน
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแตละภูมิภาคดีข้ึน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กลยุทธที่ 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

1. ชื่อโครงการ วัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam)      
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดใหนักศึกษาที่
เรียนในภาคเรยีนสุดทาย กอนจบหลักสูตรทุกคน เขาการประเมินการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) และจาก
ดําเนินการจัดสอบเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติที่ผานมา มีจํานวนนักศึกษา กศน.จํานวนไม
นอย  ที่ไมสามารถเขาสอบตามกําหนดเวลาทื่ สทศ.กําหนด ซึ่งหากนักศึกษาหากมีรายชื่อเขาสอบแลวไมเขาสอบ 
ทาง สทศ. ถือวาสละสิทธ์ิและเปนผูขาดสอบและสถานศึกษาไมสามารถสงรายชื่อเขาสอบในการสอบครั้งตอไปไดอีก 
ทั้งนี้นักศึกษาที่ขาดสอบการประเมินการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) สถานศึกษาจะตองสงตัวใหไปเขาสอบ
ดวยระบบเล็กทรอนิกส (E-Exam) ตามจุดที่กําหนด 17 จุด ทั่วประเทศเทาน้ัน โดยในภาคเหนือมี 3 จุดคือ กศน.
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง  กศน.อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และ กศน.เมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร  ทั้งนี้ใหสถานศึกษาเลือกจุดบริการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) ท่ีใกลที่สุด ซึ่งท่ีผานมา
นักศึกษาท่ีพลาดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ของกศน.ทุกอําเภอในสังกัด สํานักงาน 
กศน.จังหวัดพะเยาจะไปเขาสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam)  ณ กศน.อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ซึ่ง
มีระยะทางคอนขางไกลและไมสะดวกในการเดินทางของนักศึกษา ดังนั้นเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแก
นักศึกษา กศนจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกลเคียงที่พลาดสอบการประเมินการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) 
ในการเขาสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จึงขอใหมีการจัดตั้งศูนยสอบดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) ขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือจัดตั้งศูนยสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
4.  เปาหมายของโครงการ 
          เชิงปริมาณ  
  จัดตั้งศนูยสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) รองรับนักศึกษา จํานวน  400 คน  
        เชิงคุณภาพ   
           นักศึกษา กศน.ไดเขารับการสอบประเมินการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET)  
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) ใกลบาน 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) บริการ    

 
9  เครื่อง 

เชิงคุณภาพ 
รอยละความพึงพอใจรอยของนักศึกษา กศน.ไดเขารับการสอบประเมินการศึกษานอก    
ระบบระดบัชาติ (N-NET) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) ใกลบาน 

 
รอยละ 100 

 

 



 
 

 

6. วิธีการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางเครื่องคอมพิวเตอรระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 

พฤษภาคม 2565  

2. ประเมินรูปแบบฯ โดยคณะกรรมการประเมินรูปแบบ พฤษภาคม 2565  

7.  กลุมเปาหมายของโครงการ 
 นักศึกษา กศน.ในจังหวัดพะเยา 
 8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2565 
10. งบประมาณ    
 จํานวน  213,800  บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน) 

1) ชื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรบังานประมวลผล (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)  
ราคาเครื่องละ 22,000 บาท  จํานวน  9 เครื่อง 198,000 บาท 
     2) ซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ซนดิ LED ขาวดํา (30 หนา/นาที) ราคาเครื่องละ 7,900 บาท จํานวน  
2  เครื่อง  15,800 บาท 

 รวมงบประมาณ  213,800  บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน) 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :             

- 
 การบริหารความเสี่ยง :           

- 
12.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
13.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
        นักศึกษา กศน.ไดรับความสะดวกในการสอบประเมินการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) ใกลบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ การจัดทาํคลังขอสอบสําหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความรู ความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 การวัดและประเมนิผลการเรียนรู เปนกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู และ
พัฒนาการดานตางๆ ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดของหลักสูตร นําผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนรูและใชเปนขอมูลสําหรับการตัดสินผลการเรยีน สถานศกึษาตองมีกระบวนการจัดการที่เปนระบบ มีการจัดทํา
คลังขอสอบเพ่ือการวัดและประเมินผลการเรียนรู สําหรับดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูใหเปนไปอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ และใหผลการประเมินที่ตรงตามความรูความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ถูกตองตาม
หลักการวัดและประเมินผลการเรยีนรู  
 เพ่ือใหการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  จึงไดจัดทําการจัดทําคลังขอสอบเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความรู 
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
สรางขอสอบที่มีคุณภาพและการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรใหสถานศึกษาอยางถูกตอง
และจัดทําคลังขอสอบที่มีมาตรฐานเพ่ือประโยชนในการนําไปใชในการวัดและประเมินผลตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับผูบริหารและครูเก่ียวกับการสรางขอสอบที่มีคุณภาพและการ
ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรยีนรูอยางเปนระบบ 
 2) เพ่ือจัดทําคลังขอสอบสําหรับการวัดและประเมนิผลการเรียนรูดานทักษะความรู ความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) ครูผูเขารบัการอบรมจากสถานศึกษาทุกสังกัดจํานวน 100 คน 
 2) คลังขอสอบ Online ดานทักษะความรู ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 เชิงคุณภาพ 
 1) ผูเขารับการอบรม รอยละ 80 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการสรางขอสอบที่มีคุณภาพและการ
ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรยีนรูดานทักษะความรู ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเปนระบบ 
 2) สํานักงานศึกษาธิการมีคลังขอสอบ Online ที่มีคุณภาพสําหรับวัดและประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะความรู ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1) จํานวนครูผูเขารับการอบรมจากสถานศกึษาทุกสังกัด  

 
100 คน 

2) จํานวนขอสอบ Onlineดานทักษะความรู 
ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1) ขอสอบชั้น ป.6 ใน 5 กลุมสาระหลัก กลุม
สาระๆ 100 ขอ 
2) แบบวัดและประเมินตามสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะละ 50 ขอ 

 



 
 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
รอยละของจํานวนเขาอบรม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การสรางขอสอบที่มีคุณภาพและการออกแบบการวัดและ
ประเมนิผลการเรียนรูดานทักษะความรู ความสามารถ
และสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเปนระบบ 

 
รอยละ 80 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางขอสอบที่มีคุณภาพและการออกแบบการวัดและประเมินดาน
ทักษะความรู ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางเปน
ระบบ 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบการวัดและ

ประเมินผลการเรยีนรูอยางเปนระบบ  
พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2564 

 

2. จัดประชุมคณะทํางานในการดําเนินงานจัดเตรียมเอกสารการ
อบรมและอุปกรณการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2564 

 

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรยีนรูอยางเปนระบบ 

มกราคม 2565  

5. นิเทศ ติดตามการดําเนินงานเพ่ือใหสถานศึกษาดําเนินการการ
วัดและประเมินผลการเรยีนรูอยางเปนระบบ 

มกราคม - 
สิงหาคม 2565 

 

6. สรุป รายงานการดาํเนินโครงการ กันยายน 2565  
กิจกรรมท่ี 2 จัดทําคลังขอสอบเพ่ือการวัดและประเมินผลแบบองครวม 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับการสรางขอสอบเพ่ือการวัด

และประเมินผลแบบองครวม  
พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2564 

 

2. แตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงานสรางขอสอบเพื่อการวัด
และประเมินผลแบบองครวม และดําเนินการสรางขอสอบ 

พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2564 

 

3.  นําขอสอบที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบดาน                   
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  

มกราคม 2565 
 

 

4. นําขอสอบที่สรางข้ึนไปทดลองใช มกราคม - 
สิงหาคม 2565 

 

5. จัดทําเปนคลังขอสอบและเผยแพรใหกับหนวยงานในสังกัด สิงหาคม-
กันยายน 2565 

 

6. สรุป รายงานการดาํเนินโครงการ กันยายน 2565  
 
 
 



 
 

 

กิจกรรมท่ี 3  การนิเทศ ติดตามเก่ียวกับงานการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางเปนระบบ 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการในการนิเทศติดตามการดําเนินการ

การวัดและประเมินผลอยางเปนระบบ 
กุมภาพันธ 2565  

2. สรางเครื่องมือในการนิเทศติดตาม กุมภาพันธ 2565  
3. นิเทศ ติดตามการดําเนินงานเพ่ือใหสถานศึกษาดําเนินการการ

วัดและประเมินผลการเรยีนรูอยางเปนระบบ 
มิถุนายน-
สิงหาคม 2565 

 

4. จัดประชุมคณะกรรมกรในการนิเทศ ติดตามการดําเนินการวัด
และประเมินผลอยางเปนระบบ  หลังการนิเทศ 

สิงหาคม 2565  

5. สรุป รายงานการดาํเนินโครงการ กันยายน 2565  
7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ครูผูสอนในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา จํานวน 100 คน 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 พฤศจิกายน  2564 – กันยายน 2565 
10. งบประมาณ  
 งบประมาณ จํานวน 300,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับครูผูเขารับการอบรมจากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา เปนเงิน 170,000 
บาท รายละเอียดดังน้ี 

ท่ี กิจกรรม จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอ
หนวย
(บาท 

จํานวนเงิน 

1. คาตอบแทน     
 คาตอบแทนวิทยากร 12  ชั่วโมงๆ ละ 

600 บาทจํานวน 3 คน 
12x3 ชั่วโมงxคน 600 21,600 

2. คาใชสอย     
 -คาอาหารกลางวัน ผูเขาอบรม   115x2 คนxวัน 110 25,300 
 -คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 115x2x2 คนxวันxครั้ง 35 16,100 
 -คาที่พักวิทยากรจํานวน 2 คืน 3x2 คนxคืน 800 4,800 
 -คาพาหนะพักวิทยากรจํานวน  3 คน 5000 15000 
 -คาพาหนะสําหรับผูเขารับการอบรม 100 คน 400 40,000 
 -คาถายเอกสาร และจัดทําเอกสาร 100 เลม 100 10,000 
 -คาเชาสถานที่จัดประชุม 2 วัน 2500 5,000 
 -คาสรุปและจัดทํารายงานผล    10,000 

3. คาวัสดุ อุปกรณ    22,200 
รวม    170,000 

 



 
 

 

2. งบประมาณสําหรับจัดทําคลังขอสอบ จํานวนเงิน 100,000 บาท 

ท่ี กิจกรรม จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอ
หนวย
(บาท 

จํานวนเงิน 

1. คาใชสอย     
 - คาเบ้ียเลี้ยงของคณะกรรมการ                 

ในการสรางขอสอบ  
50x3 คนxวัน 120 18,000 

 - คาพาหนะ ของคณะกรรมการ                 
ในการสรางขอสอบ 

50x3 คนx วัน 200 30,000 

 - คาจางเหมาวิเคราะหคุณภาพขอสอบ 10 ชุด 1000 10,๐๐๐ 
 - คาพาหนะของศึกษานิเทศก และ

เจาหนาที่ การดําเนินงานโครงการ 
500 กิโลเมตร 4 2,000 

 - คาถายเอกสาร และจัดทําเอกสาร 100 เลม 100 10,000 
 - คาจางเหมาจัดทําคลังขอสอบ 

Online 
1 ครั้ง 30,000 20,000 

2. คาวัสดุ อุปกรณ    10,000 
รวม    100,000 

3. งบประมาณสําหรับนิเทศ ติดตามและประเมินผล จํานวนเงิน  30,000 บาท 

ท่ี กิจกรรม จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอ
หนวย
(บาท) 

จํานวนเงิน 

1. คาใชสอย     
 - คาจางเหมาในการประกอบอาหาร    15x2x80 คนxมื้อxบาท 80 2400 
 - คาจางเหมาทําอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 
15x2x35 คนxมื้อxบาท 35 1050 

 - คาเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามและพนักงานขับรถ 

10x2x12
0 

คนxวันxบาท 120 2400 

 - คาพาหนะในการเดนิทางไปนิเทศ ติด
ตามฯ 

2000 กิโลเมตร 4 8,000 

 - คาถายเอกสาร และจัดทําเอกสาร 100 เลม 50 5,000 
2. คาวัสดุ     

 คาวัสดุ อุปกรณในการดําเนินการนิเทศ 
ติดตามฯ 

   11,150 

รวม    30,000 
หมายเหตุ: ขอถัวจายทุกรายการ 
 
 
 



 
 

 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 1) ไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่วางไว 
 2) ผูเขารวมประชุมมากกวาหรือนอยกวาที่กําหนด 
 3) งบประมาณที่ไดรับจัดสรรลาชา 
 การบริหารความเสี่ยง 
 1) แผนที่วางไวสามารถปรับเปลี่ยนไดตามเหมาะสม 
 2) ใหผูเขารวมประชุมสงแบบตอบรับมากอนทุกครั้ง 
12. หนวยงานรับผิดชอบ     
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 สถานศึกษามีขอสอบเพ่ือการวัดและประเมินผลสําหรับพัฒนาผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลยุทธที่ 5. พัฒนาคลังขอมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

1.ช่ือโครงการการ การพัฒนาเครอืขายครูนกัวิจัยในการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
2. หลักการและเหตุผล   
 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังภายในประเทศ และผลการประเมินความสามารถของ
นักเรียนไทยในดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและการอานในระดับนานาชาติ ตางสะทอนคุณภาพของนักเรียนไทยท่ี
มีแนวโนมต่ําลงอยางเห็นไดชัด ปญหาสวนใหญเกิดจากตัวครู ความสามารถในการสอนของครู การจบการศึกษาท่ี
ตรงวุฒิของคร ูและการขาดแคลนครจูึงตองพัฒนาที่ครูกอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสองวิชานี้
ใหสูงข้ึน ครูตองสามารถการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไดเพ่ือแกปญหาหรือเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนตาม
บริบทของแตละกลุมผูเรียน แตครูผูสอนในโรงเรียนสวนใหญยังขาดสมรรถนะดานการทําวิจัย ขาดความรู ทักษะ
และเจตคติที่ดีตอการทําวิจัย มองไมเห็นประโยชนจากการทําวิจัย เพราะไมสามารถนําไปใชในสถานการณการ
จัดการเรียนรูใหกับผูเรียนได นอกจากนี้องคความรูที่ไดจากการวิจัยมักจะแสดงผลในลักษณะที่เปนนามธรรม จนไม
อาจเชื่อมโยงกับบริบทที่เปนจริงตามที่ควรจะเปนได การพัฒนาครูใหมีความรู ทักษะในการทําวิจัยจะเกิด
ประสิทธิภาพไดมากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับตัวครูเปนสําคัญ ครูตองเห็นถึงความสําคัญจําเปนและลงมือพัฒนา
ดวยตัวของตัวเอง  
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สนับสนุน สงเสริมใหครูผูสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
รวมมือกันทํางานในรูปเครือขาย เพื่อใหเกิดเปนเครือขายครูนักวิจัยที่ เสริมหนุนกันพัฒนาระดับสมรรถนะ                  
การทําวิจัยของครูตามสภาพท่ีเปนจริงใหสามารถสรางและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค  
 1) สรางเครือขายนักวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร 
 2) เพ่ือพัฒนาสมรถนะครูนักวิจัยในการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทาง                   
การเรียนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร 
 3) เพ่ือเผยแพรองคความรูทางดานเครือขายครูนักวิจัยในการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 ครูผูสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในจังหวัดพะเยา จํานวน 100 คน 
  - ครูในสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 20 คน 
    - ครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดพะเยา) จํานวน                   
20 คน 
   - ครูในสังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดพะเยา จํานวน 20 คน 
   - ครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา จํานวน 20 คน 
   - ครูในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยาจํานวน 
20 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 รอยละ 80 ของครูท่ีเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  



 
 

 

5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
ครูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรในจังหวัดพะเยา 

 
100 คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของครูมีความรู ความเขาใจเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  

 
รอยละ 80 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
วิธีดําเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. จัดทําโครงการเพื่อขออนมุตัิงบประมาณดําเนินงาน ตุลาคม 2564   
2. จัดเตรียมวางแผนการดาํเนินงานประสานวิทยากร /เอกสาร พฤศจิกายน 2564  
3. กิจกรรมที่ 1 ประชุมผูบริหารการศึกษาของแตละสังกัดและ
คณะทํางานเพ่ือหาวิธีคัดเลือกผูเขารวมโครงการ และแนวทางการ
พัฒนาเครือขายครูนักวิจัยในการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอน          
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและกําหนดกิจกรรมและ
ปฏิบัติการตัวชี้วัดการดําเนินกิจกรรมโดยมีการนิเทศตดิตาม 

พฤศจิกายน -
ธันวาคม 2564 
 

 

4. กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน” 

ธันวาคม 2564 -  
มกราคม 2565 

 

5. กิจกรรมที่ 3 จดัเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู รายงานความกาวหนาของาน เมษายน -
พฤษภาคม 2565 

 

6. กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามความกาวหนาของครูนักวิจัย มิถุนายน -
กรกฎาคม 2565 

 

7. กิจกรรมที่ 5 จัดเวทีนําเสนองาน เพ่ือเผยแพรผลงาน 
 

สิงหาคม-กันยายน  
2565 

 

8. กิจกรรมที่ 6 จัดทํารายงานสรปุผลการดําเนินงาน กันยายน 2565  

7. กลุมเปาหมาย 
 ครูผูสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในสังกัด 
  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษา เขต 1 และ เขต 2 
    - สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดพะเยา) 
    - สถานศกึษาเอกชนในจังหวัดพะเยา 
    - สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา  
    - สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัจังหวัดพะเยา 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 โรงเรียนในจังหวัดพะเยา สังกัด   
  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1 และ เขต 2 
    - สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดพะเยา) 
    - สถานศกึษาเอกชนในจังหวัดพะเยา 
    - สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา  



 
 

 

    - สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 
10. งบประมาณ    

กิจกรรม รายละเอยีดการใชงบประมาณ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมผูบริหาร
การศึกษาของแตละสังกัดและ
คณะทํางานเพ่ือเปนการสรางภาคี
ความรวมมือ 

- คาอาหารจํานวน 20 คน  1 ม้ือ คนละ 120 บาท 6,000 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  2 มื้อ มื้อละ                 
35 บาท คนละ 70 บาท 

1,400 

- คาชดเชยน้ํามันในการเดินทางสําหรับภาคี                  
ความรวมมือ 8 คน 

4,000 

รวม 11,400 
กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ               “การ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน” 

- คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง จํานวน 120 คน 
คนละ  จํานวน 2 มื้อ คนละ 250 บาท  (120 คน x 
250 บาท x 2 มื้อ) 

6,0000 

- คาหองพักผูเขาอบรม 600 บาท 50 หอง จํานวน 1 
คืน 
- คาหองพักวิทยากร 1,000 บาท จํานวน 2 หอง  2 คืน 

35,200 

- อาหารมื้อเย็น 120 คน x 170  20,400 
- คาชดเชยน้ํามันในการเดินทาง ผูเขาอบรม =        
3,0000 บาท 
- คาชดเชยน้ํามันในการเดินทาง วิทยากร = 3,000 
บาท 

33,000 

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

กิจกรรมท่ี 3 จดัเวทีแลกเปลีย่น
เรียนรู รายงานความกาวหนาของ
งาน 

- คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง จํานวน         120 
คน คนละ 1 ม้ือ คนละ 250 บาท 

30,000 

- คาชดเชยน้ํามันในการเดินทางสําหรับผูเขาอบรม 100 
คน จาก 25 โรงเรียน 

30,000 

- คาตอบแทนวิทยากรผูวิพากษงาน 6 ชั่วโมง x 1,200 
บาท 

7,200 

- คาชดเชยน้ํามันในการเดินทาง 3,000 
- คาที่พักวิทยากรผูวิพากษงาน 1,200 
- คาตอบแทนศึกษานิเทศกจาก สพป. สพม. และ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน 

15,000 

 รวม 86,400 
 

 



 
 

 

กิจกรรม รายละเอยีดการใชงบประมาณ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
กิจกรรมท่ี 4 นิเทศ ติดตาม
ความกาวหนาของครูนักวิจัย 

- คาเบ้ียเลี้ยงศกึษานิเทศก 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 
คาน้ํามันรถตูเชื้อเพลิงสาํนักงาน = 10,000  
คาชดเชยน้ําเชื้อเพลิงรถยนตสวนตัว = 7,000 

69,200 

 รวม 69,200 
กิจกรรมท่ี 5 จัดเวทีนําเสนองาน 
เพื่อเผยแพรผลงาน 

- คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง จํานวน 120 คน 
คนละ  จํานวน 1 มื้อ คนละ 250 บาท 

30,000 

- คาชดเชยน้ํามันในการเดินทางสําหรับผูเขาอบรม   
100 คน จาก 25 โรงเรยีน 

30,000 

- คาตอบแทนวิทยากรผูวิพากษงาน จํานวน 10 คน 15,000 
- คาตอบแทนครูนักวิจัย ผูท่ีมีงานวิจัยและนวัตกรรม
การเรยีนการสอนเสร็จสมบูรณที่เปนไปตามเงื่อนไข
ผลงานละ 1,500 บาท 

150,000 

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

- คาจัดทําเลมสมบูรณจํานวน 20 เลม เลมละ 300 บาท  
= 6,000 บาท 
- คาตีพิมพผลงานระดับชาติ/นานาชาติ  10,000 บาท 
- คาไปนําเสนองานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ  Oral 
Presentation 50,000 บาท  

66,000 

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

บาท 
2. หมึกปริ้นเตอรสี 4 สี สีละ 2 ชุด ชุดละ 281 บาท               
= 2,250 บาท 
3. แผนซีดีพรอมซองจํานวน 200 แผน แผนละ 20 บาท 
= 4,000 
4. กระเปาเอกสาร จํานวน 200 อัน อันละ 20 บาท            
= 4,000 บาท 
5. ปากกา 200 ดาม ดามละ 5 บาท = 1,000 บาท 
6. ปากกาเมจิก จํานวน 50 ดาม ดามละ 20 บาท = 
1,000 บาท 
7. กระดาษ Flip Chart จํานวน 200 แผน แผนละ            
10 บาท = 1,000 บาท 
 

19,970 



 
 

 

กิจกรรม รายละเอยีดการใชงบประมาณ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
 8. กระดาษทําเกียรติบัตร จํานวน 200 แผน แผนละ 

20 บาท = 4,000 บาท 
9. ปากกาลบคําผิด จํานวน 4 ดาม ดามละ 50 บาท = 
200 บาท 
10. ไมบรรทัด 4 อัน อันละ 5 บาท = 20 บาท 
11. ยางลบดินสอ 6 กอน กอนละ 5 บาท = 30 บาท 

 

 รวม 19,900 
 รวมทั้งหมด 668,000 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 การยายโรงเรียนของครทูี่เขารวมโครงการ 
 การบริหารความเสี่ยง 
 ในขั้นตอนการประกาศคัดเลือกหรือรับสมัครครูเขารวมโครงการ ใหแจงเงื่อนไขการเขารวมโครงการ 
12. หนวยงานรับผิดชอบ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของนักเรียนสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลยุทธที่ 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศกึษา 

1. ชื่อโครงการ จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) สูชั้นเรียน 
2. หลักการและเหตุผล 
 สะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรูใน 4 สหวิทยาการ 
ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนนการนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้ง
การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน ชวยนักเรียนสราง               
ความเชื่อมโยงระหวาง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนการ
จัดการเรียนรูท่ีไมเนนเพียงการทองจําทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรแตเปนการสรางความเขาใจ
ทฤษฎีหรือกฎเหลานั้นผานการปฏิบัติใหเห็นจริงควบคูกับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคําถาม แกปญหาและการหา
ขอมูลและวิเคราะหขอคนพบใหมๆ พรอมทั้งสามารถนําขอคนพบนั้นไปใชหรือบูรณาการกับชีวิตประจําวันได 

 การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาเปนนโยบายสําคัญที่กระทรวงศึกษาธิการนํามาใช                   
เพื่อยกระดับการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ดังนั้น หนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ                 
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา                      
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนในโรงเรยีนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  
 เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียน             
อยางเปนรูปธรรม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดพะเยาจึงไดจัดทํา
โครงการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนข้ึน ทั้งนี้ เพื่อใหครูผูสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสามารถจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงความรูสู                   
การแกปญหาในชีวิตจริงได 
3. วัตถุประสงค  
 เพื่อใหครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีมีความรูมีความรู สามารถจัดการเรียนรู                
สะเต็มศึกษา (STEM  Education) ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 พัฒนาครผููสอนกลุมสาระวิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยี   จํานวน 118  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 ครูผูสอนกลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัด มีความรู  
ความเขาใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM  Education)  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีแกนนํา 

 
118 คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีแกนนําที่เขารับการอบรม
มีความรูเก่ียวกับการจัดการเรียนรูสะเต็ม 

 
รอยละ 100  



 
 

 

6. วิธีดาเนินการ /ขั้นตอนการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ เขต 2 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดทําระบบขอมูลสาระสนเทศการจัดการเรียนการสอน 

กลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ทุกชั้นป 
ในโรงเรียน 

กุมภาพันธ 2565  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู กลุมสาระวิทยาศาสตร 
คณติศาสตรและเทคโนโลยี face to face  

มีนาคม 2565  

3. คดัเลือกครูผูสอนดีเดน ตุลาคม 2565  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. คดัเลือกครูดีเดนสะเต็มศึกษา กุมภาพันธ 2565  
2. ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา มีนาคม 2565  
3. ประชุมปฏิบัติการ Face to Face มีนาคม 2565  
4. ประชุมปฏิบัติการครูโรงเรียนศูนยฝกอบรมและใหคําปรึกษา STEM 

Education ประจําจังหวัด 
มีนาคม 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ (เดือน/ป) 
 ปงบประมาณ 2565 
10. งบประมาณ  รวม 765,900 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหาพันเการอยบาทถวน) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ เขต 2 
 งบประมาณรวมของ  2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 476,880 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหก
พันแปดรอยแปดสิบบาทถวน) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 238,440.- บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันสี่รอยสี่
สิบบาทถวน) ดังนี้ 

ท่ี รายการ งบประมาณ 
1. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนในโครงการ 10 โรงเรียนๆ ละ 10,000   

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 5 โรง  โรงเรียนขยายโอกาสฯ จํานวน 5 
โรง 

100,000.- 

2. คาตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท  72,000.- 
3. คาเบี้ยเลี้ยงระหวางประชุม จํานวน 34 คน ๆ ละ 80 บาท จํานวน 2 วัน  5,440.- 
4. คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืม จํานวน 80 คนๆ 180 บาท  14,000.- 
5. คาที่พักวิทยากร จํานวน 4 คน 2 หอง ๆ ละ 800 บาท 1,600.- 



 
 

 

ท่ี รายการ งบประมาณ 
คาท่ีพักสําหรับครู และคณะทํางาน รวม 34 คน  จํานวน 17 หอง ๆ ละ 800 
บาท  

13,000.- 

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

20,400.- 

7. คาจางเหมาจัดทําเอกสารรูปเลม 30  เลม ๆ ละ 100 บาท 3,000.- 
8. คาวัสดุที่ใชในการอบรม 9,000.- 
 รวมทั้งสิ้น 238,440.- 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
 งบประมาณ จํานวน 289,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นเกาพันบาทถวน) ถัวจายทุกรายการ 

ที่ กิจกรรม งบประมาณ 
1. คัดเลือกครูดีเดนสะเต็มศึกษา 45,000 
2. ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษา 44,000 
3. ประชุมปฏิบัติการ Face to Face 50,000 
4. ประชุมปฏิบัติการครูโรงเรียนศูนยฝกอบรมและใหคําปรึกษา STEM Education 

ประจําจังหวัด 
150,000 

 รวมทั้งสิ้น 289,000 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :  
 การนําความรูที่ไดรบัจากการอบรม/การเขารวมกิจกรรมและเอกสารเผยแพร 
ไปใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 
 การบริหารความเสี่ยง :  
 การนิ เทศ ติดตามการออกแบบการเรียนรู และการจัดการเรียนรู สะเต็มศึกษาในชั้น เรียน                          
โดยศึกษานิเทศกอยางตอเนื่อง 
12. หนวยงานรับผิดชอบ  
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2  และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูจากการเรียนรูสะเต็มศึกษาสูการแกปญหาในชีวิตจริงได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตั้งแตปงบประมาณ 2556 สํานักงาน กศน. มีนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.                      
ในนโยบายเรงดวน และนโยบายตอเนื่อง ในภารกิจสําคัญประการหนึ่งที่ใหความสําคัญในการดําเนินการตอเนื่อง             
ก็คือเรื่องของนโยบายดานการศึกษาตามอัธยาศัย คือ การสงเสริมการอาน หองสมุดประชาชน เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการอานของประชาชนทุกกลุมเปาหมายพัฒนาศักยภาพบุคลากรหองสมุด พัฒนาแหลง                    
การเรียนรู  ใหหองสมุดประชาชนทุกแหงใหเปนศูนยกลางของการเรียนรูตลอดชีวิต สรางนิสัยรักการอาน                      
ใฝเรียน ใฝรูรับรูขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณของประชาชน เพ่ือสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดจริงใน
การปฏิบัติ พรอมใหสงเสริม สนับสนุนใหเครือขายไดมีอาสาสมัครสงเสริมการอาน ทุกหมูบาน ทุกตําบล                       
ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและในปงบประมาณ 2565 สํานักงาน กศน. กําหนดนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน เพ่ือ
มุ ง เนน ใหการศึกษาตามอัธยาศัย  ในสวนของห องสมุดประชาชน ท่ีจะตองจัดหาโครงสรางพื้น ฐาน                             
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเชื่อมโยงกับแหลงเรียนรูตางๆ และจัดกิจกรรมสงเสริมการอานใหกับ
ทุกวัย สําหรับใหบริการ ในหองสมุดประชาชนและสอดคลองกับมาตรฐานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ที่ตองมีสื่อ
และแหลงเรียนรูที่มากมายหลากหลายเพียงพอและตอบสนองกับความตองการของกลุมเปาหมายตอผูมารับบริการ  
 สํานักงาน กศน. จังหวัดพะเยาเล็งเห็นความสําคัญ และดําเนินงานตามนโยบายและจุดเนนของ
สํานักงาน กศน. ใหมีคุณภาพ และสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและพัฒนา
บรรณารักษหองสมุดประชาชน ในสังกัดอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เพื่อใหมีการจัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่หลากหลาย และตอบสนองกับความตองการของกลุมเปาหมาย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูสามารถนําไป
ปรับใช จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ไดอยางมีคุณภาพ สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยาจึงไดจัด โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศกึษาตลอดชีวิต 
ของสํานักงาน กศน. จังหวัดพะเยาขึ้น 
3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานการศึกษาตามอัธยาศัยและบรรณารักษหองสมุดประชาชนมีความรู  
สําหรับนําไปปรับใชจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตในพ้ืนที่ไดอยางมีคุณภาพ 

        4. เปาหมาย 
        เชิงปริมาณ   
 1) จัดประชุมวิชาการประจําป 1 ครั้ง 

 2) การจัดทําสื่อเพื่อจัดกระบวนการเรยีนรูและหมุนเวียนในหองสมุดประชาชน 1 ครั้ง 

 3) การจัดกิจกรรการศกึษาตามอัธยาศัย (รถหองสมุดเคลื่อนท่ี)  

 4) พัฒนาแหลงเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 5) ผูบริหาร กศน. อําเภอ    จํานวน   9  คน 
 6) ขาราชการ บุคลากรทางการศึกษา  จํานวน   6  คน  
 7) บรรณารักษหองสมุดประชาชน   จํานวน   12  คน 
        เชิงคุณภาพ 
 ผูปฏิบัติงานการศึกษาตามอัธยาศัยและบรรณารักษหองสมุดประชาชนมีความรู สําหรบั 
นําไปปรับใชจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตในพ้ืนที่ไดอยางมีคุณภาพ 
 



 
 

 

5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
ผูบริหาร กศน. อําเภอ ขาราชการ บุคลากรทางการศึกษา และบรรณารักษหองสมุดประชาชน 27  คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของผูปฏิบัติงานการศึกษาตามอัธยาศัยและบรรณารักษหองสมุดประชาชน 
ท่ีมีความรู สําหรับนําไปปรับใชจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตในพื้นที่ไดอยางมีคุณภาพ 

 
รอยละ 90 

6. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ดําเนินกิจกรรมของโครงการ 

- จัดประชุมวิชาการประจําป 
- การจัดทําสื่อเพ่ือจัดกระบวน 
การเรียนรูและหมุนเวียนในหองสมุดประชาชน 
- การจัดกิจกรรการศกึษาตามอัธยาศัย  
(รถหองสมุดเคลื่อนท่ี) 
- พัฒนาแหลงเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ไตรมาส 2 - 4 
 
 
 
 
 
 

 

2. นิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม ไตรมาส 2 - 4  
3. สรุปผล นําปญหามาพัฒนาตอยอดการจัดกิจกรรม ไตรมาส 4  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ผูบริหาร กศน. อําเภอ ขาราชการ บุคลากรทางการศึกษาและบรรณารักษหองสมุดประชาชน จํานวน 
27 คน 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 9  อําเภอ ในจังหวัดพะเยา (อําเภอเมืองพะเยา ดอกคําใต เชียงคํา จุน ปง แมใจ  เชียงมวน ภูซาง 
และอําเภอภูกามยาว) 
9. ระยะเวลาดําเนินการ  
 มกราคม – กรกฎาคม 2565 
10. งบประมาณ    
 งบประมาณจํานวน  318,020   บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันย่ีสิบบาทถวน)  รายละเอียดดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 เขารวมประชุมวิชาการประจําป  งบประมาณป 2565   จํานวน  73,080  บาท      
(เจ็ดหมื่นสามพันแปด   สิบบาทถวน) มีคาใชจายรายละเอียดดังน้ี 

 การประชุมวิชาการประจําป 2565 ของชมรมหองสมุดประชาชน ระหวางวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ    2565 
 - คาลงทะเบียนอัตราคาลงทะเบียน สมาชิกสมาคมหองสมุดฯ  
 - ลงทะเบียนสมาชิก จํานวน  1  คน  คนละ 2,000 บาท              รวมเปนเงิน    2,000  บาท    
 - ไมเปนสมาชิก จํานวน  11  คน     คนละ 2,200 บาท               รวมเปนเงิน   24,200  บาท 
 - คาเบี้ยเลี้ยง  วันละ 160  บาท  จํานวน 2 วัน  จํานวน  12  คน   รวมเปนเงิน     3,840  บาท 
 - คาเบี้ยเลี้ยง  วันละ 240  บาท  จํานวน 3 วัน  จํานวน  12 คน    รวมเปนเงิน     8,640  บาท 



 
 

 

 - คาที่พัก คืนละ 1,600 บาท จํานวน  7 หอง จํานวน 2  คืน         รวมเปนเงนิ   22,400  บาท 
 - คาพาหนะ                    รวมเปนเงนิ   12,000  บาท 
 รวมเปนเงินทั้งหมด   73,080  บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดสิบบาทถวน) 
 กิจกรรมที่ 2 การจัดทําสื่อเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรูและหมุนเวียนในหองสมุดประชาชน งบประมาณ
ประจําป  2565   จํานวน 48,000  บาท  (สี่หมื่นแปดพันบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ 
 การผลิตสื่อเพ่ือสงเสริมการเรียนรู  แหงละ 5,000 บาท  จํานวน  9  แหง 
 - สื่อจํานวน  9  ชิ้น/5,000  บาท เปนเงิน  45,000  บาท            
 - นิเทศติดตาม สรุปผล  เปนเงิน  3,000  บาท 
 รวมเปนเงินทั้งหมด  48,000  บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถวน) 

 กิจกรรมที่ 3 การจัดกิจกรรการศึกษาตามอัธยาศัย (รถหองสมุดเคลื่อนท่ี)  งบประมาณประจําป  
2565  จํานวน 159,680 บาท  (หนึ่งแสนหาหมื่นเกาพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ 
 - คาน้ํามันเช้ือเพลิง ไป-กลับ  กศน.อําเภอ จํานวน  2,000 บาท x 12 เดือน รวมเปนเงิน  
จํานวน  24,000  บาท 
 - เบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ  จํานวน  2  คน x 106วัน x 240 บาท รวมเปนเงนิจํานวน 50,880 บาท 
                 - คาที่พักพนักงานขับรถ จํานวน  1  หอง x 106 x 800  บาท  รวมเปนเงินจํานวน 84,800 บาท 
 รวมทั้งสิ้น 159,680   บาท  (หนึ่งแสนหาหมื่นเกาพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) 
 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาแหลงเรียนรูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณประจําป  2565   
จํานวน 15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) รายละเอียดดังนี้   

 จัดประชุมผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือชี้แจงขอบขายการทํางานและจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 
        - คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อx120x27  เปนเงิน  3,240 บาท 
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อx35x27  เปนเงิน 1,890 บาท รวมเปนเงนิ  5,130  บาท 

 จัดทําทะเบียนแหลงเรยีนรู ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่และพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียนและ
สงเสริมใหนักเรียน ประชาชนเรียนรูจากแหลงเรียนรูในชุมชนจัดกิจกรรมการเรียนรูจากภูมิปญญาชาวบาน 

 จัดทําเนียบภูมิปญญาทองถ่ิน,แหลงเรียนรู  อําเภอละ 3 เลม  รวมจํานวน 27 เลม เลมละ 1,000 บาท 
รวมเงินเปนจํานวน  27,000  บาท 
 นิเทศติดตาม สรุปผล    
  -  คาอาหารกลางวัน จํานวน 1 มื้อx120x27 เปนเงิน 3,240 บาท 
  -  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 2 มื้อx35x27 เปนเงิน 1,890 บาท รวมเปนเงนิ 5,130 บาท 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น   37,260 บาท  (สามหมื่นเจ็ดพันสองรอยหกสิบบาทถวน) 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :                    

- 
 การบริหารความเสี่ยง :                    

- 
12. หนวยงานรับผิดชอบ  
 สํานักงาน กศน. จังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ผูปฏิบัติงานการศึกษาตามอัธยาศัยและบรรณารักษหองสมุดประชาชนสามารถปฏิบัตงิาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ พัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือสงเสริมการจัด                
การเรียนการสอนของครูสูศตวรรษที่ 21  
2. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เก่ียวกับการพัฒนาครูโดยเนนกระบวนการ “ชุมชน
แหงการเรียนรูวิชาชีพ” (Professional Learning Community : PLC) ซึ่งเปนการรวมตัว รวมใจรวมพลัง รวมทํา และ
รวมเรียนรูรวมกันของครู ผูบริหาร และนักการศึกษา บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร มี
วิสัยทัศน คณุคา เปาหมาย และภารกิจรวมกัน โดยทํางานรวมกันแบบทีม เรียนรูที่ครูเปนผูนํารวมกัน และผูบริหาร
แบบผูดูแลสนับสนุน สูการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สูคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนน
ความสําเร็จหรือประสิทธิผลของผูเรียนเปนสําคัญและความสุขของการทํางานรวมกันของสมาชิกในชุมชนแหงการ
เรียนรู ซึ่งไดถูกขยายผลในการประชุมผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ัวประเทศ ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ – 1 
มีนาคม 2560 และไดขยายผลสูศึกษานิเทศก บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและครู เพื่อนําสูการลงมือ
ปฏิบัติในการทํางาน ในชั้นเรียน และการพัฒนาวิชาชีพ การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพจึงเปนอีกแนวทาง
หนึ่งท่ีจะชวยพัฒนาครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอันนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนากระบวนการนิเทศ
ภายในโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูสูศตวรรษที่ 21 เพื่อครู
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนอันนําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนท่ีจะทําให
ผูเรียนสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข    
3. วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู และสามารถนํา กระบวนการ PLC มาพัฒนา                        
การเรียนรูของผูเรยีนได 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) ผูบริหารสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 134 คน 
 2) ครูวิชาการโรงเรยีนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา จํานวน 134 คน 
 3) ครูทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 4) ศึกษานิเทศกทุกคนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 17 คน 
 เชิงคุณภาพ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู สามารถนํา กระบวนการ PLC มาพัฒนาการเรยีนรูของผูเรียนได 
5. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  

 
134 โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู สามารถนํา กระบวนการ PLC 
มาพัฒนาการเรียนรูของผูเรยีนได 

 
รอยละ 100 

 



 
 

 

6.  วิธีดําเนินการ /ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กําหนดเปาหมายการพัฒนารวมกัน มิถุนายน 2565 30,000 
2. การออกแบบนวัตกรรมในการพัฒนางาน มิถุนายน-กรกฎาคม 2565  
3. การรวมสะทอนคิดเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู มิถุนายน - กรกฎาคม 2565  
4. ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรูและสังเกต

กระบวนการปฏิบัติจริง 
กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 30,000 

5. สรุปผลเรียนรูจากการปฏิบัตินําสูการวาง
แผนการจัดการเรียนรูรอบใหม 

สิงหาคม 2565 55,560 

6. เริ่มดําเนินการวงรอบใหมของการจัดกิจกรรม กันยายน 2565  10,000 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรยีนในสังกัด 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 2) โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
9. ระยะเวลาดําเนินการ  
 มิถุนายน - สิงหาคม 2565  
10. งบประมาณ   
 จํานวน 125,560 บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นหาพันหารอยหกสิบบาทถวน) ดังนี้ 
 

ลําดับ กิจกรรม งบประมาณ 
1. กําหนดเปาหมายการพัฒนารวมกัน 30,000 
2. การออกแบบนวัตกรรมในการพัฒนางาน - 
3. การรวมสะทอนคิดเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู - 
4. ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรูและสังเกตกระบวนการปฏิบัติจริง 30,000 
5. สรุปผลเรียนรูจากการปฏิบัตินําสูการวางแผนการจัดการเรียนรูรอบใหม 55,560 
6. เริ่มดําเนินการวงรอบใหมของการจัดกิจกรรม 10,000 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง :  
ไมสามารถดําเนินงานตามแผน 
การบริหารความเสี่ยง :  
ประชุมวางแผนการดําเนินงาน ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ 

12. หนวยงานที่รับผิดชอบ      
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงข้ึน 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการครู กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
2. หลักการและเหตุผล 
 แผนการศึกษาแหงชาติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 - 2559)  ไดกําหนดใหคนไทยไดเรียนรู                   
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศกึษาและการเรยีนรู และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อให
คนไทยทุกคนไดเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียน และตามอัธยาศัยอยางมีคุณภาพ โดยมี
เปาหมายเพ่ือใหคนไทยเปนคนดีเกง  มีความสุข  มีความรูเชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรม 
ใฝเรียนรุและแสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสุข  
มีสุขภาพทั้งกายและใจท่ีสมบูรณ สามารถประกอบอาชีพและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เพ่ือเปนเปาหมาย
และฐานหลักในการพัฒนาประเทศ  ซึ่งเปนเปนบทบาทหนาที่สําคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน กศน. 
เปนหนวยงานที่มีบทบาท ภารกิจในการจัดและสงเสริม สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา  ขยายโอกาส สรางโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายผูดอยโอกาส  
ผูพลาดโอกาส และผูขาดโอกาสทางการศึกษา โดยคํานึงถึงความเทาเทียม ความเสมอภาค ความเปนธรรมใหมีความรู 
ทักษะ สามารถนําไปใชในการพัฒนาตนเอง  พัฒนาชุมชน และสังคม  และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขได 
 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา จึงไดจัดทําโครงการ
อบรมเชิงปฎิบัติการครู กศน. เพ่ือยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ขึ้น   
3. วัตถุประสงค 

 เพื่อใหครู กศน. มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
4.  เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  
  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแก 
  - ผูบริหาร กศน.จังหวัด กศน.อําเภอ  จํานวน 11 คน 
  - ขาราชการครู จํานวน  6  คน 
  - ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน        จํานวน  38 คน 
  - ครูกศน.ตําบล จํานวน  82 คน 
  - ครูศูนยการเรียนชุมชน จํานวน  33 คน 
  - ครูสอนคนพิการ จํานวน  25 คน 
  - ครูประจํากลุม จํานวน  19 คน 
  - เจาหนาที่ สนง.กศน.จังหวัดพะเยา จํานวน  6  คน      
  รวมกลุมเปาหมายทั้งหมด จํานวน 220 คน 
 เชิงคุณภาพ   
 ครู กศน. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 สามารถจัดการศึกษานอกระบบ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 



 
 

 

5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
ครู กศน. จังหวัดพะเยา  

 
220 คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของครู กศน. ที่เขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สามารถจัดการศึกษานอกระบบ 
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
รอยละ 80 

6.  วิธีดําเนินการ /ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. ประชุมคณะกรรมการและกลุมงานที่เก่ียวของเพื่อจัดทําโครงการ มกราคม 2565 30,000 

2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ กุมภาพันธ 2565  
3. อบรมเชิงปฎิบัติการครู กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

มีนาคม 2565  

4. สรุปผลการดําเนินโครงการ เมษายน 2565 30,000 

7.  กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน. จังหวัดพะเยา 
8.  พื้นท่ีเปาหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 มกราคม - เมษายน 2565 
10. งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น  274,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถวน) 
 1) คาตอบแทนวิทยากร                   จํานวน  34,000  บาท 
 2) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  220 คน 6 มื้อ x 50 บาท เปนเงิน  66,000  บาท 
 3) คาอาหารกลางวัน           220   คน 3 มื้อ x 180 บาท เปนเงนิ 118,800 บาท 
 4) คาที่พักหองละ 2 คน        220  คน 2 คืน x1,200 บาท   เปนเงิน 264,400 บาท 
 5) คาวัสดุและอุปกรณ เปนเงนิ  10,000บาท 
      รวม  274,000บาท (สองแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถวน) 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

ความเสี่ยง : ไมสามารถดําเนินงานตามแผน 
การบริหารความเสี่ยง : ประชุมวางแผนการดําเนินงาน ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ 

12.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 
13.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ครู กศน. สามารถจัดการศึกษานอกระบบ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ  สงเสริมการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรยีนรูของครู 
2. ความสําคัญของโครงการ 
 การปฏิรูปการศึกษาและการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 แสดงใหเห็นความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 12, 14) ไดกําหนด    
การพัฒนาครูดานการทําวิจัยในชั้นเรียนใน มาตรา 24 (5) โดยมุงเนนการสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถ
ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู และมาตราที่ 30 มุงเนนใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน                
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนใน               
แตละระดับการศึกษา ซึ่งชี้ใหเห็นเจตนารมณในการพัฒนานักเรียน และครูใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู และสราง
องคความรู  โดยใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือ เพราะการวิจัยเปนกระบวนการศึกษาคนควาหาคําตอบอยางเปน
ระบบ 
 แมวาการวิจัยในชั้นเรียนเปนกระบวนการหาความรูใหมเพ่ือพัฒนางานทุกดาน และมีการประกาศใช 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นับเวลา 14 ป แตก็ยังพบปญหาดานการวิจัยในชั้นเรียนจากขอมูล
แหลงตาง ๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550: 79-80) ไดสังเคราะหเก่ียวกับปญหา                 
การดําเนินงานวิจัยในชั้นเรียนในดานความรู ความเขาใจ พบวา ครูขาดความรู ความเขาใจในการนําผลวิจัยมา
พัฒนาการเรียนการสอน และขาดทักษะในการทําวิจัย จึงไมสามารถพัฒนาการเรียนการสอนดวยการใชระบวนการ
วิจัยได จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถดานการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือจะได
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมมาใชในการแกปญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายังไมมีขอมูลการวิจัยที่เปนสารสนเทศในการเรียนรูและนํามาใชจึงควรจะตอง
ดําเนินการวิเคราะหสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนของครูที่ผานมาเพ่ือเปนสารสนเทศ                
ในการเรียนรูและการพัฒนาการวิจัยของครูตอไปดวย 
3. วัตถุประสงค  
 1) เพ่ือสังเคราะหงานวิจัยในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  
 2) เพ่ือใหครูมีความรูเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน 
4. เปาหมายโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) รายงานการสังเคราะหงานวิจัย 4 กลุมสาระการเรียนรู 3 ปยอนหลัง 
 2) ครูผูชวย จํานวน 100 คน 
 เชิงคุณภาพ               
 1) ครู ศึกษานิเทศก ไดรับการพัฒนาการสังเคราะหงานวิจัย 
 2) ครูผูชวย ไดรับการพัฒนาและนิเทศติดตามการดําเนินการจัดทําวิจัย 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
1) รายงานการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนของครูไดรบัการวิเคราะหและ
สงัเคราะห 
2) จํานวนครูผูชวย  

 
4 กลุมสาระการเรียนรู 
รายงานวิจัย 3 ปยอนหลัง 
100 คน 

 



 
 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
รอยละของครูผูชวยในสังกัดมีความรูเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียน 

 
รอยละ 80 

6. วิธีดําเนินการ และขั้นตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. กิจกรรมท่ี 1 การสังเคราะหงานวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียน

การสอน 4 กลุมสาระการเรียนรู 
 

 -แตงตั้งคณะกรรมการ 4 กลุมสาระ สาระละ 20 คน รวมทั้ง
ศึกษานิเทศก รวม 100 คน เพื่อรวมสังเคราะหงานวิจัยของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

พฤศจิกายน 2564 

 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห สังเคราะหงานวิจัย จํานวน 2 
วัน  

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 

 - จัดประชุมตรวจสอบผลการสังเคราะหงานวิจัย จํานวน 3 วัน  มกราคม – กุมภาพันธ 2565 
2. การพัฒนาครูผูชวยในกระบวนการวิจัย  
 - จัดทําหลักสูตรอบรมคร ูดานการวิจัย  พฤศจิกายน 2564 
 - จัดประชุมปฏิบัติการวางแผนทําโครงรางการวิจัย จํานวน 2 วัน  ธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 
 - จัดประชุมนําเสนอผลงานวิจัยรอบที่ 1 จํานวน 5 อําเภอ มีนาคม 2565 
 - นิเทศติดตาม มิถุนายน – กรกฎาคม 2565 
 - จัดประกวด ผลงานวิจัย สงิหาคม 2565 

 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ครูผูชวยในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จํานวน 100 คน 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
9. ระยะเวลาดําเนินการ(เดือน/ป) 
 พฤศจิกายน 2564 – สิงหาคม  2565 
10. งบประมาณ พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 จํานวน 666,200 บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันสองรอยบาทถวน) รายละเอียดดงันี้ 

ลําดับ รายการ จํานวน 
หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

จํานวน 
เงิน 

กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะหงานวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4 กลุมสาระการเรียนรู 
1. คาสมนาคุณวิทยากร 
 - คาสมมนาคุณวิทยากร  6 ชั่วโมง/วัน x 2 คน x 2 วัน บาท 1,200 28,800 
 - คาสมมนาคุณวิทยากร 6 ชั่วโมง/วัน x 4 คน x 2 วัน บาท 600 28,800 

 

 

 



 
 

 

ลําดับ รายการ จํานวน 
หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

จํานวน 
เงิน 

2. คาใชสอย 
 - คาท่ีพักวิทยากร 6 หอง x 2 คืน บาท 2000 24,000 
 - คาพาหนะวิทยากร 6 คน บาท 20,000 30,000 
 - คาอาหาร 150 บาท x 100 คน x 2 มื้อ บาท 150 30,000 
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 35 บาท x 100 คน x 4 มื้อ บาท 35 14,000 
 - คาอาหาร 800 บาท X 20 คน X 3 วัน บาท 800 48000 
 - คาพาหนะ 500 บาท X 20 คน บาท 500 10,000 
 - ที่พัก 12 หอง x 2 คืน บาท 1100 26,400 
 - คาจางเหมาจัดสถานที่ 2 ครั้ง บาท - 10,000 
 - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 150 ชุด x 100 บาท บาท 100 15,000 
 - คาจางเหมาจัดทําเกียรติบัตร 150 ชุด x 10 บาท บาท 10 1,500 
 - คาจางเหมาวิเคราะหขอมูล 2 คน บาท 3,000 6000 

3. คาวัสดุ 
 - วัสดุสํานักงาน 2 รุน บาท - 10000 
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1 รุน บาท - 7,500 

รวมกิจกรรมที่ 1 290,000 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาครูผูชวยในกระบวนการวิจัย 
1.คาสมนาคุณวิทยากร/คาตอบแทน 
 - คาสมมนาคุณวิทยากร  6 ชั่วโมง/วัน x 1 คน x 2 วัน บาท 1,200 14,400 
 - คาสมมนาคุณวิทยากรผูชวย 6 ชั่วโมง/วัน x 3 คน x 2 วัน บาท 600 21,600 
 - คาสมมนาคุณวิทยากร 5 จุด 6 ชั่วโมง/วัน x 5 คน x 1 วัน บาท 600 18,000 
 - คาสมมนาคุณคณะกรรมการ

ตัดสิน 
10 คน X 600 บาท 600 6000 

 - เงนิรางวัลผูประกวด 3000 X1 
2500X1 
2000X1 

ชมเชย 3 รางวัล 1500X5 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

3000 
2500 
2000 
7500 

15,000 

2. คาใชสอย 
 - คาท่ีพักวิทยากร 1 หอง x 2 คืน บาท 2000 4,000 
 - คาพาหนะวิทยากร  4 คน บาท  20,000 
 - คาอาหาร 150 บาท x 140 คน x 4 มื้อ บาท 150 84,000 
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 35 บาท x 140 คน x 8  มื้อ บาท 35 39,200 
 - คาพาหนะ 200 บาท X 100 คน X4 ครั้ง บาท 500 80,000 
 - คาจางเหมาจัดสถานที่ 5 ครั้ง บาท 1,000 5,000 



 
 

 

ลําดับ รายการ จํานวน 
หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

จํานวน 
เงิน 

 - คาจางเหมาจัดทําเอกสาร 150 ชุด x 100 บาท บาท 100 15,000 
 - คาจางเหมาจัดทําเกียรติบัตร 300 ชุด x 10 บาท บาท 10 3,000 
 - คาจางเหมาวิเคราะหขอมูล 2 คน บาท 3,000 6000 
 - คาจางทําไวนิล 10 บาท 1500 15000 
3. คาวัสดุ 
 - วัสดุสํานักงาน 2 รุน บาท - 15,000 
 - วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1 รุน บาท - 15,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 376,200 
รวมทั้งสิ้น 666,200 

 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 1) การคัดเลือกครูท่ีเขารวมวิเคราะหงานวิจัย ตองเปนครูที่ผานการดําเนินการวิจัย และมีถนัด               
ในสาขาหรือกลุมสาระการเรียนรูนั้นๆ  
 2) งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหอาจเปนงานวิจัยที่ไมสมบูรณหรอืถูกตองตามหลักวิชาการ 
 การควบคุมความเสี่ยง 
 1) ตั้งเกณฑ หรือคุณสมบัติครูท่ีเขารวมการวิเคราะห สังเคราะหงานวิจัย ใหมีความรูความเชี่ยวชาญ
ครอบคลุม เหมาะสมในการทํางาน 
 2) นํางานวิจัยที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปมาใชในการวิเคราะหสังเคราะห  
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีรายงานการสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับ
การพัฒนาการเรียนการสอน 4 กลุมสาระการเรียนรู 
 2) ครูครผููชวย และศึกษานิเทศกสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการประเมนิเพื่อเพ่ิมสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาของครู 2. 
หลักการและเหตุผล 
 การวิจัยและนวัตกรรม เปนสมรรถนะหน่ึงท่ีชวยใหครูไดขอมูลสารสนเทศที่จะนําไปปรับเปลี่ยนการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นคุณภาพของครูท่ีจะสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนเกิด การ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ อยางไรก็ตามการวิจัยและนวัตกรรมยังเปนปญหาที่ตองไดรับการแกไขและ พัฒนาอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงการวิจัยและนวัตกรรมในระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment)  ท่ีครูยังมีการ
ปฏิบัติท่ีคลาดเคลื่อนไมเปนไปตามแนวทางการวิจัยและนวัตกรรมของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 จากนโยบาลของรัฐบาลท่ีใหความสําคัญตอการพัฒนาครูใหมีคุณภาพ โดยมีการจัดตั้งชมรม สมาคม 
เปนเครือขายการพัฒนาวิชาชีพการประชุมสัมมนาเครือขายผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
ประชุมสัมมนาเครือขายครูผูสอนจากเขตพ้ืนที่การศึกษาเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนการประชุมสัมมนา เครือขายสภา
ครูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและผูประกอบวิชาชีพ การสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบวิชาชีพทําการ วิจัยในชั้นเรียน จัดทํา
แผนกลยุทธการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา การสรางระบบและพัฒนา เครือขายรวมท้ังพัฒนาวิทยากร
เพื่อพัฒนาครูและบุคคลกรทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ วิธีการและสื่อในการอบรม                    
การสรางระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รายบุคคล ซึ่งรูปแบบการพัฒนาครูที่
เคยดําเนินการทาแตเดิมในประเทศไทยนั้น สวนใหญหนวยงานเปนผูจัดฝกอบรม วิธีการอบรมใชการบรรยาย 
ประชุมกลุมยอย และสรุปความคิดเห็นตอที่ประชุมใหญ จํานวนผูเขาอบรมคอนขางมากทําใหผูใหและผูรับการ
ฝกอบรมไมสามารถติดตอสี่สารกันไดอยางใกลชิดและทั่วถึง ในสวนของสถานที่จัดฝกอบรมสวนใหญเปนโรงแรม 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถานที่ใน สวนกลางมีคาใชจายสูงในการเดินทาง การบริหารจัดอบรม และระยะเวลา
ในการอบรมบางครั้งใชเวลา ตอเนื่องกัน 2-3 วัน หรือ 1 สัปดาห สิ่งเหลานี้ลวนแตเปนขอจํากัดสําหรับผูบริหารและ
ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีครูไมครบชั้น และมีจํานวนจํากัด สงผลใหครูไมสามารถสอนไดทัน ทําใหครูตองทิ้ง
หองเรียน ตลอดจนมี เวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดไมเต็มที่นอกจากนั้นสิ่งท่ีไดรับจากการเขารับการอบรม
สวนใหญไม สามารถนํามาสูการปฏิบัติไดตอเนื่องจากไมสอดคลองกับสภาพบริบท และความพรอมของโรงเรียน               
ทําให หลายตอหลายโครงการพัฒนาครูไมประสบความสําเร็จที่จะนํามาสูการเปลี่ยนแปลง การแสวงหาแนวทาง
ใหมในการพัฒนาครูและผูบริหารที่มีประสิทธิภาพและคุมคากับงบประมาณใน การลงทุน ครูไมทิ้งชั้นเรียนหรืองด                  
การเรียนการสอนเพื่อมาเขาอบรมพัฒนาตนเองและสามารถปรบัวัฒนธรรม ในการทํางานที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
ไดดวยตนเอง โดยอาศัยเพ่ือนครูในโรงเรียนหรือใกลเคียงมาให คําแนะนํา และรวมกันพัฒนาท้ังระบบโรงเรียน                 
จึงกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู และคุณภาพของผูเรียนตามเปาหมายของการปฏิรูป
การศึกษา เปนแนวคิดการประเมินที่ชวยใหเกิดการ ตัดสินใจไดดวยตนเอง ทําใหมีอํานาจในการตัดสินใจหรือเกิด
การตัดสินการกระทําของตนเองไดอยางอิสระ (Self-Determination) ซึ่งการประเมินแบบนี้เปนการใชมโนทัศน
ของการประเมิน และเทคนิคการประเมิน โดยใชทั้งวิธีการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในการดําเนินงาน เปน
กระบวนการที่ชวยใหกลุมบุคคลตางๆ ชวย ตนเองเปนและพัฒนาตนเอง โดยใชวิธีการประเมินตนเอง และสะทอน
ผลแกตนเองกลุมคนที่เก่ียวของในการทํางานจึงประกอบดวยบุคลากรภายในที่ทําการประเมินผลดวยตนเอง และ
บุคคลภายนอกที่ทําหนาที่แลว ชี้แนะหรือผูอํานวยความสะดวกในการประเมิน (Facilitator) สิ่งที่สําคัญ ก็คือการที่
ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด เขามามีบทบาท หรือมีสวนรวมตลอดระยะเวลาของการดําเนินการ 
 จากความสําคัญ แนวคิด และทฤษฎี โดยเฉพาะแนวคิดของการประเมินท่ีเอ้ือตอการปรับปรุงพัฒนา 
อยางตอเนื่องและยั่งยืน เนนใหผูเก่ียวของในองคกรเขามามีสวนรวม เรียนรูการประเมิน ประเมินตนเอง สะทอนผล
แกตนเอง จนในที่สุดสามารถตัดสินใจหรือกําหนดตนเองได จึงนาจะเปนแนวทางที่จะเพิ่มสมรรถนะดานการวิจัย
และนวัตกรรมได คณะดําเนินงานจึงสนใจท่ีจะการพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ ดานการวิจัยและ
นวัตกรรมการศึกษาของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) ซึ่งเปนการกระตุนครู



 
 

 

ใหเกิดการพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจตามสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรม ผลการศึกษาจนสามารถ
เพิ่มสมรรถนะวิชาชีพครูและสามารถดานการวิจัยและนวัตกรรมไดอยางมีคุณภาพ และสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรม  
 2) เพ่ือสรางชุมชนแหงการเรียนรูตนแบบ ดานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา  
 3) เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานตามรูปแบบการประเมินเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรม 
4. เปาหมายโครงการ  
 เชิงปริมาณ 
 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมโครงการ ไมต่ํากวา 100 คน 
 2) ชุมชนการเรียนรูตนแบบดานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ไมต่ํากวา 2 แหง  
 เชิงคุณภาพ 
 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการถายทอดความรูหลักสูตร ดานการวิจัยและ นวัตกรรม
การศึกษา 
 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนการเรียนรู มีความเขาใจอกเขาใจในดานการ วิจัยและ
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
5. ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย  
 เชิงปริมาณ 
 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการถายทอดความรูหลักสูตร ดานการวิจัยและ นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อสรางความเขาใจในดานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาของครแูละบุคลากรทางการ ศึกษา ไมต่ํา
กวา 100 คน 
 2) ชุมชนการเรียนรูตนแบบของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในดานการวิจัยและ นวัตกรรม
การศึกษา ไมต่ํากวา 2 แหง 
 เชิงคุณภาพ 
 1) รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศกึษา ที่ไดรับการถายทอดความรูหลักสูตร ดานการวิจัย
และนวัตกรรมการศึกษา เพ่ิมสรางความเขาใจดานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 
 2) รอยละ 90 ของชุมชนการเรยีนรูตนแบบดานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา มี ความรูความ
เขาใจเพ่ิมมากขึ้น 
6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. สํารวจสภาพ ความตองการ และปญหาการวิจัยของครูในสังกัด ตุลาคม - ธันวาคม 2564 
2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (พะเยา) สราง

รูปแบบการประเมนิเพื่อเพ่ิมสมรรถนะตานการวิจัยและนวัตกรรม 
มกราคม - เมษายน 2565 

3. ทดลองใชรูปแบบ มกราคม - สิงหาคม 2565 
4. สรางเครอืขายระหวางเยาวชนจากชุมชนตนแบบในการถายทอด

ความรูสูชุมชนขางเคียง 
1 เมษายน - กันยายน 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 คณะครู ในจังหวัดพะเยา จํานวน 100 คน 



 
 

 

8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
10. งบประมาณ 

ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอ  
หนวย 

จํานวนเงิน 

1. คาตอบแทน      
 - คาตอบแทนวิทยากรภาครัฐ  10 x 12 คน x ชม. 600 72,000 
 - คาเบี้ยเลี้ยง  20 x 24 คน x วัน 240 144,000 

2. คาใชสอย     
 - คาจางเหมาบริการอาหาร  1 x 100 x 10  มือ x คน x วัน 200 200,000 
 - คาจางเหมาบริการอาหารวางและ

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

 
70,000 

 
 - คาจางเหมาถายเอกสาร 10 x 100 x 100 ครั้ง × หนา × คน 0.50 50,000 

3. คาวัสดุ     
 - คาวัสดุสํานักงานและวัสดุ

เบ็ดเตล็ดในการดําเนินการ  
 (เหมาจาย)  14,000 

 รวม    550,000 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงตอโครง  
  ความเสี่ยง 
 1) การประชาสัมพันธไมทั่วถึง  
 2) ภาระงานของครูมีมาก 
 3) ขาดการกํากับ ติดตามงานอยางตอเน่ือง  
 การบริหารความเสี่ยง 
 1) ดําเนินการประชาสัมพันธลวงหนา  
 2) ดําเนินการจัดอบรมวันเสาร อาทิตย เพ่ือใหครูสามารถเขารวมโครงการไดอยางตอเน่ือง  
 3) สรางระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินงานอยางตอเนื่อง 
12. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา  
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1) คณะครูไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางถูกตอง 
ตามหลักการ 

 2) คณะครูมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปนตนแบบแกผูที่สนใจได 



 
 

 

 3) ไดรูปแบบการพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะดานการวิจัยและนวัตกรรม การศึกษา
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (พะเยา) ที่สามารถใชเปนแนวทางในการยกระดับ
ความสามารถของครูที่มีประสิทธิภาพ 

 4) ไดสรางชุมชนแหงการเรียนรูตนแบบ ดานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
กลยุทธที่ 1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1. ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช/ผลิตสื่อการเรียนการสอน 
    สําหรบัสงเสรมิการอานออกเขียนไดในเด็กที่มีความบกพรอง 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 หมวด 1 สิทธิและหนาท่ีทาง   
การศึกษา มาตรา 5 แสดงถึงเจตนารมณในการยกระดับการศึกษาของประชาชนใหสูงข้ึน โดยกําหนดสิทธิและ
โอกาสของประชาชนในการไดรบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐตองจัดให โดยไมเสียคาใชจาย เด็กและ
เยาวชนพิการทุกคนมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนพิเศษ สามารถเลือกบริการทางการศึกษา 
สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการ
จําเปนพิเศษของบุคคลนั้น และใหสถานศกึษาในทุกสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยใหสอดคลอง
กับความตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ และตองมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอยางนอยปละ              
1 ครั้ง  มีการจัดสภาพแวดลอม ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได และ
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาใหคนพิการไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษา เรื่องกําหนด หลักเกณฑและวิธีการ 
การรับรองบุคคลของสถานศึกษาวาเปนคนพิการ ไดเห็นเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการ การรับรอง
บุคคลของสถานศึกษาวาเปนคนพิการ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับ                   
สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 3 บุคคลที่สถานศึกษา
รับรองวาเปนคนพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดประเภทและหลักเกณฑของคนพิการ 
ทางการศึกษาออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ซึ่งตองผานการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษาตามแบบทายประกาศนี้ และขอ 4 การคัดกรองตามขอ 3  ตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก
ผูปกครอง และวรรคสอง ผูท่ีทําการคัดกรอง ตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับการอบรมวิธีการใชแบบคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา กอนปฏิบัติหนาที่ดวยศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา มีบทบาทหนาท่ีในการกระจายสื่อ  สิ่ง
อํานวยความสะดวก บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งในแตละปการศึกษามีสถานศึกษาท่ีมีเด็กนักเรียนพิการเรียนรวม ไดสงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  (IEP)  เพ่ือขอรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บรกิาร และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเปนจํานวนมาก
จากการดําเนินงานในแตละปการศกึษาพบปญหาในเรื่องผูดําเนินการคดักรองในโรงเรียนมีไมเพียงพอหรือไมมีผูผาน
การอบรมตามหลักสูตร “ผูดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ซึ่งปญหาที่พบดังกลาว ทําใหนักเรียนพิการ
ไมไดรับสิทธิชวยเหลือทางการศึกษาไดครอบคลุมและทั่วถึง  
 ดวยเหตุนี้ ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา ไดเล็งเห็นความสําคัญของการคัดกรอง                     
เด็กพิการตามประเภทคนพิการทางการศึกษา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดหาสื่อ และการผลิตสื่อ               
ท่ีเหมาะสมสําหรับความพิการแตละประเภท เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กพิการตามความตองการจําเปนของแตละบุคคลจึงได                   
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช/ผลิตสื่อการเรียนการสอน                   
เพื่อสงเสริมการอานออกเขียนไดในเด็กที่มีความบกพรองขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาในการคัดกรองเด็กพิการตามประเภทคนพิการทางการศึกษา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                  
การจัดหาสื่อ และการผลิตสื่อท่ีเหมาะสม ใหการดําเนินงานดานการกระจายสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ 
และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการในจังหวัดพะเยาถูกตองตามระเบียบและบรรลุวัตถุประสงค



 
 

 

ท่ีตั้งไว ตลอดจนเดก็พิการไดรับบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหครแูละบุคลากรมีความรูเก่ียวกับการใชแบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษา 
และการใช/ผลิตสื่อการเรยีนการสอนเพื่อสงเสริมการอานออกเขียนไดในเด็กที่มีความบกพรองไดอยางเหมาะสม 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ   
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช/ผลิตสื่อการเรยีนการสอน 
เพื่อสงเสริมการอานออกเขียนไดในเด็กที่มีความบกพรอง ระยะเวลา 3 วัน จํานวน 4 รุน ใหแกครูในสถานศึกษาที่มี
เด็กนักเรียนพิการเรยีนรวม จํานวน 200 คน (แบงเปน 4 รุน รุนละ 50 คน) 
  - สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 และเขต 2     
  - สังกัด สพม. เขต 36         
  - สังกัดเทศบาลและทองถ่ิน       
  - สังกัดโรงเรียนเอกชน       
  - สังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม   
 บุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของ  จํานวน  40  คน 

 เชิงคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรมีความรูเก่ียวกับการใชแบบคัดกรองตามประเภทคนพิการทางการศึกษาและ                  
การใช/ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการอานออกเขียนไดในเด็กที่มีความบกพรองไดอยางเหมาะสม 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ   
จํานวน ครูในสถานศึกษาที่มีเด็กนักเรียนพิการเรียนรวม สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 และ
เขต 2 , สังกัด สพม. เขต 36, สังกัดเทศบาลและทองถ่ิน, สังกัดโรงเรยีนเอกชน, สังกัด
โรงเรียนพระปริยัติธรรม บุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของ ไดรับการอบรมพัฒนา 

240 คน 
(แบงเปน 4 รุน 
แบงตามเขต

อําเภอ) 
เชิงคุณภาพ 
รอยละของครแูละบุคลากรที่มีความรูเก่ียวกับการใชแบบคัดกรองตามประเภทคนพิการ
ทางการศึกษา และการใช/ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการอานออกเขียนไดใน
เด็กที่มีความบกพรอง 

 
รอยละ 80 

 
 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการใช/ผลิตสื่อ              

การเรยีนการสอนเพ่ือสงเสริมการอานออกเขียนไดในเด็กที่มีความบกพรอง 
ระยะเวลา 3 วัน จํานวน 4 รุน ดังนี้ 
   รุนที่ 1 อําเภอเมืองพะเยา และอําเภอแมใจ 
   รุนที่ 2 อําเภอภูกามยาว และอําเภอดอกคําใต 
   รุนที่ 3 อําเภอจุน อําเภอเชียงคาํ และอําเภอภูซาง 
   รุนที่ 4 อําเภอปง และอําเภอเชียงมวน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 2564 



 
 

 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ครูในสถานศึกษาที่มีเด็กนักเรียนพิการเรียนรวม สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 และเขต 2 สพม. เขต 36 เทศบาล
และทองถ่ิน โรงเรยีนเอกชน  โรงเรยีนพระปริยัติธรรม บุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของ ไดรับการอบรมพัฒนา รวม
จํานวน 240 คน  
8. พื้นท่ีเปาหมาย   
 9 อําเภอ ในจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ตุลาคม 2564- กันยายน 2565 
10. งบประมาณ พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 งบประมาณรวม 950,000 บาท (เกาแสนหาหมื่นบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ 

หมายเหตุ ขอถัวจายทกุรายการ 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 การบริหารความเสี่ยง : จัดทําปฏิทิน และดําเนินการตามแผนท่ีวางไว 
 

ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

จํานวน
เงิน 

(บาท) 
1. คาตอบแทน     
 - คาตอบแทนวิทยากร 18x4 ชั่วโมงxรุน 600 43,200 

2. คาใชสอย     
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (3 วัน)     
 - คาจางเหมาในการประกอบอาหาร  65x5x4 คนxมื้อxรุน 80 104,000 
 - คาจางเหมาในการประกอบอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 
65x6x4 คนxมื้อxรุน 35 54,600 

 - คาเชาที่พัก 65x2x4 คนxคืนx รุน 500 260,000 
 - คาเดินทางผูเขาอบรม 60x4 คนxรุน 300 72,000 
 - คาถายเอกสารประกอบการประชุม 60x4 คนxรุน 50 12,000 
 กิจกรรมนิเทศติดตาม (1 วัน)     
 - คาจางเหมาในการประกอบอาหาร  65x1x4 คนxมื้อxครั้ง 80 20,800 
 - คาจางเหมาในการประกอบอาหารวางและ

เครื่องดื่ม 
65x2x4 คนxมื้อxรุน 35 18,200 

 - คาเดินทางนิเทศติดตาม 9 แหง 800 7,200 
3. คาวัสดุ     
 - คาวัสดุในการผลิตสื่อ 240 ชุด 300 72,000 
 - คาวัสดุหนังสือ ชุดแบบฝกเตรมีความพรอม

ทางการเรียนรู 
250 ชุด 1,124 281,000 

 - คาวัสดุเบ็ดเตล็ดในการดําเนินงาน    5,000 
 รวมทั้งสิ้น (เกาแสนหาหม่ืนบาทถวน) 950,000 



 
 

 

12. หนวยงานรับผิดชอบ   
 ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนพิการไดรับการพัฒนาตามศักยภาพที่เหมาะสม และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสําหรบัคนพิการ ประจําป 2565 
2.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย ในการเพ่ือยกคุณภาพการศึกษาที่ดีข้ึน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และลดความเหลื่อมล้ําอยางทั่วถึง ผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรอบรับการพัฒนาประเทศ                   
เพื่อเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหคนไทยทุกกลุม ทุกชวงวัย เขาถึงโอกาสทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง เทาเทียม เปนพลเมืองที่ดี และมีศักยภาพ สามารถอยูในสังคมแหง
การเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีความสุข รวมทั้งเปนพลังในการพัฒนาประเทศ โดยสนับสนุนใหครูและบุคลากรทาง    
การศึกษามีคุณภาพและจรรยาบรรณของวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาและทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษาและขยายโอกาสในการเขาถึงการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรูของ
กลุมเปาหมายทั้ งในประเทศ และตางประเทศ ที่หวั งผลไดอยางแทจริง ตามยุทธศาสตรและจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 เพ่ือเปนการสงเสรมิใหครแูละบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและจรรยาบรรณของวิชาชีพสอดคลอง
กับความตองการของสถานศึกษาและทองถ่ิน จึงไดจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสําหรับคนพิการ 
ประจําป 2565 เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะครูผูสอนคนพิการในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษา คนพิการในดาน
การจัดกระบวนการเรียนรู สิทธิประโยชน การจัดหาสื่อ ใหกับนักศึกษาผูพิการและประชาชน 
3.  วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหครผููสอนคนพิการและผูเขารวมโครงการ มีความรูเก่ียวกับการจัดระบวนการเรียนรูและวิธีการ
จัดหาสื่อ ครุภัณฑ ใหกับนักศึกษาคนพิการใหไดรับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง 
4.  เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ   
 จัดอบรม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสําหรับคนพิการ จํานวน 1 ครั้ง สําหรับ 
  - ครูผูสอนคนพิการ    จํานวน 25 คน     
  - องคกรนักศึกษาพิการ       จํานวน  9  คน 
  - ผูดูแลคนพิการ หรือผูที่เก่ียวของ     จํานวน  9  คน 
  - บุคลากรสํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  จํานวน 19 คน 
           รวมจํานวน  62 คน 
 เชิงคุณภาพ   

ครูผูสอนคนพิการและผูเขารวมโครงการ มีความรูเก่ียวกับการจัดระบวนการเรยีนรูและวิธีการจัดหา
สื่อ ครุภัณฑ ใหกับนักศึกษาคนพิการใหไดรับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ   
จํานวนครูผูสอนคนพิการและผูเขารวมโครงการ 

 
62 คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของครูผูสอนคนพิการและผูเขารวมโครงการ มีความรูเก่ียวกับการจัดระบวนการ
เรียนรูและวิธีการจัดหาสื่อ ครุภัณฑ ใหกับนักศึกษาคนพิการใหไดรับการพัฒนา 
ตามศักยภาพของตนเอง 

 
รอยละ 100 

 

 



 
 

 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสําหรบัคนพิการ ประจําป  2565 

ใหความรูเก่ียวกับการจัดระบวนการเรียนรูและวิธีการจัดหาสื่อ ครุภัณฑ 
ใหกับนักศึกษาคนพิการใหไดรับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง 

เมษายน 
2565 

 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ  
 ครูผูสอนคนพิการ บุคลากรจากองคกรนักศึกษาพิการ ผูดูแลคนพิการ หรือผูที่เกี่ยวของ  
บุคลากรสํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   
8. พื้นท่ีเปาหมาย   
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ   
 เมษายน - พฤษภาคม 2565 
10. งบประมาณทั้งโครงการ  
 งบประมาณ  จํานวน 75,930 บาท (เจ็ดหมื่นหาพันเการอยสามสิบบาทถวน)  
รายละเอียดคาใชจายประกอบดวย  
 - คาอาหาร  3 มื้อๆ ละ 180 บาท  x 62 คน   เปนเงิน 33,480 บาท 
 - คาอาหารวาง 4 ม้ือๆ ละ 50 บาท  x 62 คน   เปนเงิน 12,400 บาท 
 - คาตอบแทนวิทยากรบรรยาย     เปนเงิน 1,200  บาท 
 - คาวัสดุ       เปนเงิน 6,050  บาท 
 - คาที่พัก 31 หอง x 800 บาท    เปนเงิน 22,800 บาท 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  75,930 บาท (เจ็ดหม่ืนหาพันเการอยสามสิบบาทถวน)  
หมายเหตุ   ทุกรายการถัวจายตามท่ีจายจริง  
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :  
 ไมสามารถดําเนินงานตามแผน 
 การบริหารความเสี่ยง :  
 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะๆ 
12. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ผูพิการไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ หองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสูการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ  
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 มาตรา 3 ระบุ “คนพิการ” หมายความ
วา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความ
บกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือ
ความบกพรองอ่ืนใดประกอบกับมีอุปสรรคในดานตางๆ และมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาท่ีจะตอง
ไดรบัความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด เพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม
ไดอยางบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด บุคคล
ที่มีขอจํากัด เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น บกพรองทางการไดยิน บกพรองทางรางกาย/การเคลื่อนไหว/
สุขภาพ บกพรองทางการพูด/การสื่อสาร บกพรองทางอารมณ/พฤติกรรม บกพรองทางสติปญญา บกพรองทางการ
เรียนรู เด็กออทิสติก และเด็กพิการซอน ดังกลาวขางตนนี้ จําเปนตองไดรับการดูแล ชวยเหลือเปนพิเศษ เพิ่มเติม
จากวิธีการตามปกติ ทั้งในดานการใชชีวิตประจําวัน การเรียนรู และการเขาสังคม เพื่อใหไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง เด็กพิการเหลานี้มีความตองการจําเปนพิเศษที่ตองไดรับการชวยเหลือดานใดดานหนึ่ง โดยเฉพาะ
การดูแลเอาใจใสจากครอบครวั พอแม ผูปกครอง และครูผูสอน ซึ่งเปนบุคคลสําคัญท่ีอยูใกลชิดและมีบทบาทมากใน
การชวยพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทางดานการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามศักยภาพ เพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีโอกาสทางการศึกษาที่เทาเทียม ไดรับการยอมรับในสังคม และไดรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา เปนสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตาม
อัธยาศัยแกคนพิการ ตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต โดยใหการบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม
และเตรียมความพรอมแกเด็กพิการ กอนเขาสูระบบโรงเรียนเฉพาะทาง หรือสถานศึกษาอื่นๆ เชน หองเรียนคูขนาน
สําหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะทาง กศน. เปนตน และจัดการศึกษาอบรมแกผูดูแลคน
พิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก บริการและความชวยเหลืออ่ืนใด 
ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดในประกาศกระทรวง  แตจากการดําเนินงานที่ผานมา พบวา เด็กพิการยัง
ขาดโอกาสการเขาถึงบริการแหลงเรียนรูที่เหมาะสมและจําเปนตอพัฒนาการของสมอง และจิตใจ 

 ดังนั้น ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา จึงเล็งเห็นความสําคัญของการสงเสริมและพัฒนา
แหลงเรียนรู สื่อ ตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตางๆใหมีคุณภาพมาตรฐาน และการเสริมสรางทักษะ                        
การเรียนรู ทักษะการดําเนินชีวิตในการอยูรวมในสังคม การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนใหเด็กพิการไดเกิด
การเรียนรูท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยจะเปนการเปดโอกาสทางการเรียนรู การพัฒนาทักษะชีวิต 
การพัฒนาการของสมอง และจิตใจ การเขาถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ในการสงเสริม
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการในรูปแบบที่หลากหลาย และขยายโอกาสใหเด็กพิการไดเขาถึงบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมและสามารถพัฒนาไดเตม็ตามศักยภาพ จึงจัดทําโครงการหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสู
การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยาขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ใหเด็กพิการได
ใชแหลงเรียนรูหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรค ไดรบัการสงเสริมการเลนที่เหมาะสมและไดรับการสงเสริมทักษะ
พัฒนาการตามศักยภาพท่ีดีข้ึน  
3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหมีหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสูการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ  

 2) เพื่อใหเด็กพิการไดรับการสงเสริมการเลนที่เหมาะสมและไดรับการสงเสริมทักษะพัฒนาการ                  
ใหดีข้ึน 



 
 

 

4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ   

 สรางหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสูการพัฒนาศกัยภาพเด็กพิการ จํานวน 1 แหง สําหรับ 

 - เด็กพิการ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา  จํานวน   219  คน 

 - เด็กพิการเรียนรวม      จํานวน   100 คน 

 - ครู บุคลากร ผูปกครอง ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ   จํานวน   181 คน 

         รวม จํานวน 500 คน 

 เชิงคุณภาพ 

 เด็กพิการไดรับการสงเสริมการเลนที่เหมาะสมและไดรับการสงเสริมทักษะพัฒนาการใหดีข้ึน  

5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ   
- จํานวน เดก็พิการ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา เด็กพิการเรียนรวม 
ครู บุคลากร ผูปกครอง ชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ ไดใชหองสมุดของเลนและ 
สื่อสรางสรรคสูการพัฒนาศกัยภาพเด็กพิการ 
- จํานวนหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรคสูการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ  

 
500 คน ตอป 

 
 

1 แหง 
เชิงคุณภาพ 
รอยละของเด็กพิการไดรับการสงเสริมการเลนที่เหมาะสมและไดรับการสงเสริม
ทักษะพัฒนาการใหดีขึ้น 

 
รอยละ 90 

 
6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดหาของเลน หนังสือ และสื่อการเรยีนรูตางๆ 

ประกอบหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรค 
สูการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 

ตุลาคม – ธันวาคม 2564  

2. ใหบริการหองสมุดของเลนและสื่อสรางสรรค และ
ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 

มกราคม – กันยายน 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 เด็กพิการ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา เด็กพิการเรียนรวม ครู บุคลากร ผูปกครอง 

ชุมชนและ  ผูมีสวนเก่ียวของ รวม จํานวน 500 คน 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 

 ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ  

 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 
 
 
 



 
 

 

10. งบประมาณ พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 จํานวน 350,000 บาท (สามแสนหาหม่ืนบาทถวน) รายละเอียดดังนี้ 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 ความหลากหลายของสื่อ สําหรับเด็ก 9 ประเภทความพิการ 
 การบริหารความเสี่ยง 
 มีการผลิตสื่อเพิ่มเติม หรือประยุกตสื่อสรางสรรค เพื่อใหเหมาะสมกับประเภทความพิการ  
12. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  เดก็พิการไดรับการสงเสริมการเลนที่เหมาะสมและไดรับการสงเสริมทักษะพัฒนาการใหดีข้ึน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 คาวัสดุ     
 - คาวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนรู  

หนังสือนิทานของเลนกระตุนพัฒนาการ 
ประกอบการเรียนการสอน 

   300,000 

 - คาวัสดุในการผลิตสื่อสรางสรรค 
สําหรับเด็กพิการ 

   50,000 

รวมตัวอักษร (สามแสนหาหม่ืนบาทถวน) 350,000 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพของผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (นักเรียนพิเศษ) จังหวัดพะเยา 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบัน มีนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางดานการเรียนรู (LD: Learning Disabilities) อยูตาม
โรงเรียนตามปกติทั่วไป และมักเรียนอยูในชั้นเรียนปกติและหองสอนเสริม จากการขอมูลสมาคมแอลดี                        
แหงประเทศไทยพบวามีจํานวนเด็กแอลดีแทถึง 5% ของประชากรเด็กท้ังหมด และแอลดีแฝงหรือกลุม                          
ที่มีปญหาเรื่องการอาน มีจํานวน 10% ของประชากรเด็กทั้งหมด (สมาคมแอลดีแหงประเทศไทย) แตสังคมไทย   
พ่ึงใหความสนใจอยางจริงจัง โดยที่นักเรียนกลุมนี้ก็ยังไมไดรับการชวยเหลืออยางเหมาะสม ซึ่งปญหาสําคัญประการ
หนึ่งก็คือ นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูเปนกลุมนักเรียนที่ไมมีความบกพรองทางรางกายที่เห็นไดชัดเจน แตนักเรียน
ที่มีปญหาทางการเรยีนรูมีปญหาในการรับและแปลผลขอมูลของสมองที่ผิดปกติ กอใหเกิดปญหาดานการฟง การพูด 
การอาน และการเขียน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําแมจะมีระดับสติปญญาปกติผูปกครองและผูเกี่ยวของ
ทางการศึกษาสวนใหญไมเขาใจสภาพปญหาของนักเรียน ทําใหมีกลุมนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูอีกมากที่ยัง
ไมไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสม (สุวิมล อุดมพิริยะศักดิ์, 2551: 27) นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูจึงไม
สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดทั้งๆ ที่มีศักยภาพสูง เพราะนักเรียนจะมีความยากลําบากในการอาน                
การเขียน กระบวนการคิด และการคํานวณ การใช ภาษาและใชกลามเน้ือเคลื่อนไหว นักเรียนที่มีปญหาทาง                
การเรียนรูจึงควรไดรับความชวยเหลือท่ีถูกตองตั้งแตแรกเริ่ม พรอมทั้งความรวมมือจาก พอแมผูปกครอง ครู
โรงเรียน และผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพิเศษก็จะสามารถพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ีประสบความสําเร็จ มีการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ พ่ึงตนเองไดและพรอมทําประโยชนใหแกสังคมสวนรวม นักเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียนรู
บางคนจะสามารถเรียนรวมกับนักเรียนปกติไดแตตองใชกระบวนการและวิธีการสอนซึ่งควรจะดึงเอาจุดเดน                  
ความถนัด และความสามารถพิเศษของนักเรียนออกมา เพ่ือชดเชยหรือลบจุดดอย เพ่ือใหนักเรียนสามารถดํารงชีวิต
ไดอยางปกติ (วันทนียพันธชาติ, 2552: 4) 
 อีกทั้งกระบวนการคัดกรองบุคคลท่ีมีความตองการพิเศษทางการศึกษาในสวนแบบคัดกรองบุคคล                   
ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ยังจัดทําอยูในรูปแบบไฟลเอกสารซึ่งคุณครูประจําโรงเรียนตองพิมพ เพ่ือนํา
แบบฟอรมมาเก็บขอมูลกับนักเรียน ซึ่ งจะทําใหเกิดโอกาสท่ีขอมูลของนักเรียนสูญหาย หรือแมกระทั่ ง                            
การติดตามพัฒนาการของนักเรียนเพ่ือปรับกระบวนการจัดการเรยีนการสอนก็ทําไดลําบาก  
 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู เ รียนที่ มีความบกพรองทางการเรี ยนรู  ( นัก เรี ยนพิ เศษ) 
จังหวัดพะเยานี้ มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูใหมีความรู
ความสามารถ และมีทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน และเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศคัดกรอง
เบื้องตนกอนหมอวินิจฉัยและสามารถติดตามพัฒนาการของนักเรยีนได 
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ใหมีความรูความสามารถ และ                
มีทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน  
 2) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศคดักรองเบ้ืองตนกอนแพทยวินิจฉัย และติดตามพัฒนาการของนักเรียน 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ   
  นักเรียน   50 คน 
  คร ู   50 คน 
  ระบบคัดกรอง   1 ระบบ 
 เชิงคุณภาพ 
 อัตราความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 80  



 
 

 

5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
จํานวนผูเขารับการอบรม 
ระบบสารสนเทศคัดกรอง 

 
100 คน 
1 ระบบ 

เชิงคุณภาพ 
รอยละความพึงพอใจของนกัเรยีนและครูที่ไดรับการพัฒนา 

 
รอยละ 80 

6. วิธีดําเนินการ /ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. จัดประชุม Focus Group เตรียมความพรอมดําเนินโครงการ กุมภาพันธ  

2. สํารวจความตองการเขารวมอบรมของโรงเรียน เมษายน  

3. พัฒนาระบบสารสนเทศคดักรองและติดตามพัฒนาการ เมษายน  

4. ทดสอบระบบสารสนเทศคัดกรองและติดตามพัฒนาการ สิงหาคม  

5. จัดอบรมถายทอดองคความรูใหกับนักเรียนและครู ตุลาคม  

6. ประเมินผล พฤศจิกายน  

7. สรุปและรายงานผลการดาํเนินงาน พฤศจิกายน  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 นักเรียนและครูชั้นประถมศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 พ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
10. งบประมาณ พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2565 วงเงิน 1,210,000 บาท (หนึ่งลานสองแสน 

หนึ่งหมื่นบาทถวน) โดยมีรายการคาใชจาย ดังนี้ 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงิน (บาท) 

1. คาตอบแทน   

คาทําการนอกเวลา   

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

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

คาตอบแทนอ่ืนๆ (ระบุ)   

คาตอบแทนวิทยากร (4 คน x1,200 บาท x 6 ชัวโมง x 4 วนั) 115,200  

คาตอบแทนนสิิตชวยปฏิบัติงาน (40 บาท x 6 ชัวโมง x 10 คนx 4 วัน) 9,600 

2. คาใชสอย   

คาเบ้ียเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ 
 



 
 

 

รายละเอียดจําแนกตามหมวดงบประมาณ จํานวนเงิน (บาท) 

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

คาเชาที่พัก (70 หอง x 1,500 บาท x 3 คนื) 315,000 

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

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

คาจางเหมาบริการ   

คาจางเหมาหนวยงานของรัฐหรือเอกชนทําหนาที่ปรึกษา ศึกษาวิเคราะห 
วิจัยงานหรือโครงการตาง ๆ เพื่อใหไดผลงานตามงานหรือโครงการของสวน

ราชการ: คาจางเหมาวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ 1 ระบบ 
500,000  

คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา    

      คาอาหาร และคาอาหารวางและเครื่องดื่ม (4วัน x 100 คน x 160 บาท) 64,000  

คาเชาอุปกรณตางๆในการฝกอบรม : คาเชาอาคารสถานท่ีจัดประชุมและ
สัมมนา (4 วัน x 1 หอง x 3,000 บาท) 

12,000  

คาใชจายในการประชาสัมพันธ   

คาถายเอกสาร : คูมือการใชงานระบบ (100 ชุด x 50 บาท)   5,000  

คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ : แผนพับประชาสัมพันธ (100 ชุด x 20 บาท) 2,000  

คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ : ปายไวนิล (1 ชุด x 3,000 บาท) 3,000  

3. คาวัสดุ   

คาวัสดุสํานักงาน (กระดาษ A4, กระดาษประกาศนียบัตร, ซองน้ําตาล,  
ดินน้ํามัน, เครื่องเขียน, และอ่ืนๆ) 

50,000  

คาวัสดุคอมพิวเตอร (แผน CR และอื่นๆ) 40,000  

รวมทั้งสิ้น 1,210,000  

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :  
 นักเรียนและคุณครูเขารวมไมถึงจํานวนท่ีกําหนด 
 การบริหารความเสี่ยง :  
 - ประสานงานโครงการผานศึกษานิเทศกจังหวัดพะเยา เพ่ือใหออกหนังสือถึงโรงเรียนในจังหวัดพะเยา 
 - ในข้ันตอนประชุมเตรียมงานเชิญผูมีสวนเก่ียวของจากจังหวัดและโรงเรยีนเขารวมประชุม  
เพื่อขอเบอรโทรประสานงาน 
 - ในข้ันตอนตรวจสอบรายชื่อใหเจาหนาที่โครงการประสานงานกับโรงเรียนเพ่ือตรวจสอบรายชื่อ 
ผูเขารวมโครงการกอนวันอบรม 
12. หนวยงานรับผิดชอบ  

มหาวิทยาลัยพะเยา  
 



 
 

 

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1) เพ่ือพัฒนาศกัยภาพของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรยีนรู ใหมีความรูความสามารถ และมี

ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน  
 2) มีพัฒนาระบบสารสนเทศคดักรองเบ้ืองตนกอนหมอวินิจฉัย จํานวน 1 ระบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กลยุทธที่ 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 

1.  ชื่อโครงการ จัดกระบวนการเรียนการสอนผานสมารทโฟน ประจําป 2565 
2.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดย สํานักงาน กศน. มีนโยบาย ในการเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให
คนไทยทุกกลุม ทุกชวงวัย เขาถึงโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง 
เทาเทียม เปนพลเมืองที่ดี และมีศักยภาพ สามารถอยูในสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีความสุข รวมท้ังเปน
พลังในการพัฒนาประเทศ โดยสนับสนุนใหนําสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา                          ที่หลากหลาย และมี
คุณภาพ มาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษา และขยายโอกาส
ในการเขาถึงการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรูของกลุมเปาหมายทั้งในประเทศ และตางประเทศ ที่หวังผลได
อยางแทจริง ตามยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตอบสนอง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 เพ่ือจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ใหอยูในรูปแบบของ
ฐานขอมูลสารสนเทศ จึงได จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนการสอนผานสมารทโฟน ประจําป  2565                           
เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลสารสนเทศดานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด ผานระบบจัดเก็บขอมูลดวยระบบ 
Google Apps และเพื่อจัดทาํแบบทดสอบสาระรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยผาน
ระบบการเรยีนการสอนดวยสมารทโฟน (Smart phone) 
3.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหบุคลากรสํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ไดรับความรูดานการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษา การจัดทําสื่อ บทเรียน แบบทดสอบ ใบความรู ผานระบบการเรยีนการสอนผานสมารทโฟน  
4.  เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ   

      พัฒนาบุคลากรสํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จํานวน 200 คน 
 เชิงคุณภาพ   

 ศูนย กศน.อําเภอ ในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มีฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
บทเรยีน แบบทดสอบ ใบความรู ทั้ง 4 สาระรายวิชา และระบบการเรียนการสอนผานสมารทโฟน  
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ   
พัฒนาบุคลากรสํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จํานวน 200 คน 

 
200 คน  

เชิงคุณภาพ 
ระดับความสําเรจ็ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนผานสมารทโฟน 
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6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1. จัดอบรมใหความรูดานการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศดานการศกึษา การจัดทํา

สื่อ บทเรียน แบบทดสอบ ใบความรู และแบบทดสอบสาระรายวิชาวิทยาศาสตร 
คณติศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยผานระบบการเรียนการสอน 
ดวยสมารทโฟน (Smart phone) 

มีนาคม 2565 



 
 

 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 บุคลากรสํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จํานวน 200 คน 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดาเนินการ  
 มกราคม – มีนาคม 2565 
10. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จํานวน 56,000 บาท ( หาหมื่นหกพันบาทถวน ) รายละเอียดคาใชจายประกอบดวย  
 - คาอาหาร  1 มื้อๆ ละ 180 บาท x 200 คน = 36,000 บาท 
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  2 มื้อ มือละ 50 บาท x 200 คน   = 20,000 บาท 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 56,000 บาท (หาหมื่นหกพันบาทถวน)  
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : ไมสามารถดําเนินงานตามแผน 
 การบริหารความเสี่ยง : ประชุมวางแผนการดาํเนินงาน ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ 
12. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ประชาชน และนักศึกษา ในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา ไดรับโอกาสทางการศึกษาดวยการเรียนรูผานระบบ
การเรียนการสอนผานสมารทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลยุทธท่ี 3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได 

1. ช่ือโครงการ จัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด  
2. หลักการและเหตุผล 
 ประเด็นจุดเนนเชิงนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)  
ขอที่ 6 ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  โดยมีเปาประสงค คือ หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่คลองตัวและ
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  มีกลไกการบริหารและ การประสานงานการจัดการศกึษาสวนกลางและในพ้ืนที่อยาง
มีประสิทธิภาพ และมีนโยบายแผน มาตรฐานและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่หนวยงานปฏิบัติสามารถนําไป
บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผลลัพธที่ตองการประการหนึ่งเก่ียวกับการจัดทําฐานขอมูลที่ทันสมัยและ
นาเชื่อถือสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลกับหนวยงานอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตามคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 
กําหนดใหมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีหนาที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัด โดยการอํานวยการ สงเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาการศกึษาและรวมมือและบูรณาการกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่นหรือ
ภาคสวนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี  
 การขับเคลื่อนการศึกษาในระดับจังหวัด จะตองมีขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาและขอมูล 
ที่เก่ียวของในภาพรวมของจังหวัด สําหรับสนับสนุนการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและ
รายงาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการบูรณาการระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศกึษาระดับจังหวัดและขอมูล
ที่เกี่ยวของจากหนวยงานทางการศึกษาท้ังในและนอกกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยาจึงจัดทําโครงการจัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศกึษาระดับจังหวัด ขึ้น 
3. วัตถุประสงคโครงการ 
 เพ่ือใหมีฐานขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัดที่ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน 
ทันตอ ใชงาน สําหรับใชในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล  
ตลอดจนเผยแพร ประชาสัมพันธแกหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูสนใจทั่วไป 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1) ประชุมคณะทํางาน วิเคราะหความตองการของขอมูล สารสนเทศ และออกแบบเครื่องมือจัดเก็บ
ขอมูล จํานวน 40 คน 1 ครั้ง  
 2) ประชุมคณะทํางานปฏิบัติการ ตรวจสอบ ประมวลผลขอมูล จัดทําสารสนเทศทางการศึกษา                                    
เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประมวลผลขอมูล และตรวจสอบขอมูล จํานวน 40 คน 1 ครั้ง 
 3) จัดทําเอกขอมูล สารสนเทศทางการศึกษา จํานวน  100 เลม 
 4) จัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด  1 ระบบ 
 เชิงคุณภาพ 
 ระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัดถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ทันตอการใชงาน 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
1) ประชุมคณะทํางาน วิเคราะหความตองการของขอมูล สารสนเทศ และออกแบบ 
เครื่องมอืจัดเก็บขอมูล  
2) ประชุมชี้แจงการใชเคร่ืองมือจัดเก็บขอมูลแกคณะจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
3) ประชุมคณะทํางานปฏิบัติการ ตรวจสอบ ประมวลผลขอมูล จัดทําสารสนเทศทาง 
การศกึษา  
4) จัดทําเอกสารขอมูล สารสนเทศทางการศึกษา  
5) จัดทําระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด 

1 ครั้ง  
 

1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

 
100 เลม 
1 ระบบ 

เชิงคุณภาพ 
รอยละความพึงพอใจของผูใชขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด  
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6. วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนการดําเนนิงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. ประชุมคณะทํางาน วิเคราะหความตองการของขอมูล 
สารสนเทศ และออกแบบเครื่องมือจัดเก็บขอมูล 

พฤษภาคม 
2565 

 

2. ประชุมชี้แจงการใชเครื่องมือจัดเก็บขอมูลแกคณะจัดเก็บ
รวบรวมขอมูล 

มิถุนายน 2565  

3. ประชุมคณะทํางานปฏิบัติการ ตรวจสอบ ประมวลผลขอมูล  
จัดทําสารสนเทศทางการศึกษา  

สิงหาคม 2565  

4. จัดทําเอกขอมูล สารสนเทศทางการศึกษา กันยายน 2565  
5. สรุปรายงานผล กันยายน 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 หนวยงานทางการศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในจังหวัด 
8. พื้นที่เปาหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนนิการ   
 พฤษภาคม – กันยายน 2565 
10. งบประมาณ  พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 งบประมาณ จํานวน 54,300 บาท (หาหมื่นสี่พันสามรอยบาทถวน) 
  1.) ประชุมคณะทํางานฯวิเคราะหขอมูลและออกแบบเครื่องมือจัดเก็บขอมูล    
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20  คน x 35 บาท x 4 มื้อ)  เปนเงิน  2,800  บาท 
 คาอาหารกลางวัน (20  คน x 150 บาท x 2  ม้ือ) เปนเงิน  6,000  บาท 
 คาวัสดุ/ถายเอกสาร เปนเงิน  5,000  บาท 
 

 2.) ประชุมชี้แจงการใชเครื่องมือจัดเก็บขอมูลแกคณะจัดเก็บรวบรวมขอมูล     
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (25 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)  เปนเงิน  1,750  บาท 
 คาอาหารกลางวัน (25 คน x 150 บาท x 1 มื้อ) เปนเงิน  3,750  บาท 



 
 

 

 คาวัสดุ/ถายเอกสาร เปนเงิน  2,000 บาท 
  3.) ติดตามขอมูลในสวนที่ยังไมครบถวน 
 คาเบี้ยเลี้ยง เจาหนาที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (5 คน x 4 วัน)  
  เปนเงิน      1,200  บาท 
 คาชดเชยน้ํามัน เปนเงิน  2,000 บาท 
  4.) วิเคราะหและประมวลผลขอมูลจัดทําเปนสารสนเทศ    
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (20  คน x 35 บาท x 4 มื้อ) เปนเงิน เปนเงิน  2,800  บาท 
 คาอาหารกลางวัน (20  คน x 150 บาท x 2  ม้ือ) เปนเงิน  6,000  บาท 
 คาวัสดุ/ถายเอกสาร เปนเงิน  1,000  บาท 
  5.) จัดทําเอกสารขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา จํานวน 100 เลม 
 รวมงบประมาณ  54,300  บาท   
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :  
 ขอมลูบางสวนลาชา ไมถูกตอง ครบถวน  
 การบริหารความเสี่ยง :  
 ประสานงานกับหนวยงานเจาของขอมูลเปนระยะๆ เพื่อใหไดขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ทัน
ตอการใชงาน 
12. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานศึกษาการจังหวัดพะเยา 
13. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 การวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผลของสํานักงานศึกษาธิการมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
กลยุทธที่ 1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนาํแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

1. ชื่อโครงการ  ชุมนุมลูกเสือ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองสูสังคม 
2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายดานการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชน โดยใหมีการสงเสริมและ
สนับสนุนใหกระบวนการลูกเสือ เพ่ือเปนกระบวนการสงเสรมิการสรางความรูความเขาใจวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข และใหใชกระบวนการลูกเสือเปนกระบวนการพัฒนาคนและแกไขปญหาสังคม
ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแปดประการ โดยมุงเนนใหลูกเสือไดกระทํากิจกรรมดวยกระบวนการกลุม ซึ่งมีสวน
ชวยเหลือผูอื่น มีสวนรวมในการแกปญหา พัฒนาสิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคม โดยเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนมี
สวนรวมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท ซึ่งตอง
อาศัยพลังของสังคมทั้งมวลมาชวยกันขับเคลื่อนการดําเนินงาน ตามแนวนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลโดยได
กําหนดเปาหมายมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถคิด วิเคราะหเรียนรูไดดวยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และ
ทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21  
  สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการท่ีจะพัฒนาคนไทยใหไดเรียนรู       
ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ จึงไดจัดโครงการชุมนุมลูกเสือ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองสูสังคมขึ้น      
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู เรียนที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย สรางโอกาสใหนักศึกษา กศน.                            
ไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ ดวยการพัฒนาทักษะดานทักษะชีวิต ซึ่งกิจกรรมลูกเสือเปนกิจกรรมหน่ึงที่จะปลูกฝง  ให
นักศึกษา กศน . มีความเคารพในสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย  เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม                                   
มีความกตัญูกตเวที รูจักบําเพ็ญตน เพื่อสาธารณประโยชน รูจักเสียสละชวยเหลือผูอ่ืน โดยใชกระบวนการของ
ลูกเสือ เชน การอยูคายชุมนุมลูกเสือ ซึ่งจะเปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ เปนการเสริมสรางมิตรภาพ ความรัก                           
ความสามัคคี ความเขาใจดีตอกัน สอนใหมีความซื่อตรง ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม นําไปสูการเปนคนดีของสังคมตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักศึกษา กศน. มีความรู ความเขาใจและเห็นความสําคัญและประโยชนของกระบวนการ
ลูกเสือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ   
 นักศึกษาในสังกัด กศน.จังหวัดพะเยา ทัง้ 9 อําเภอ จํานวน 100 คน 

 เชิงคุณภาพ 
 นักศึกษา กศน. ซึ่งเปนลูกเสือมีความรู ความเขาใจและเห็นความสําคัญและประโยชนของกระบวนการ
ลูกเสือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
นักศึกษา กศน. ที่เปนลูกเสือ 

 
100 คน 

 

 



 
 

 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
รอยละของ นักศกึษา กศน. ท่ีเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจและเห็นความสําคัญและ
ประโยชนของกระบวนการลูกเสือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน   
ที่ กจิกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดกิจกรรมคายชุมนุมลูกเสือใหนักศึกษา กศน. มีความรู ความเขาใจ

และเห็นความสําคัญและประโยชนของกระบวนการลูกเสือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ธันวาคม 2564  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ   
 1) ผูบริหาร 
 2) ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ 
 3) ครู กศน.ตําบล  
 4) นักศึกษา กศน. จํานวน 100 คน 

8. พื้นท่ีเปาหมาย   
 พ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาการดําเนินการ 
  ธันวาคม 2564  
10. งบประมาณ 
 ประมาณการงบประมาณที่เปนคาใชจายทั้งสิ้น 104,500 บาท (หนึ่งแสนสี่พันหารอยบาทถวน)  
จําแนกดังนี้ 
 1. คาอาหาร จํานวน 100 คน ๆ ละ 120 บาท x 3 วัน   เปนเงินทั้งสิ้น     36,000 บาท 
 2. คาอาหารวาง จํานวน 100 คน ๆ ละ 35 บาท x 3 วัน  เปนเงินทั้งสิ้น     10,500 บาท 
 3. คาตอบแทนวิทยากร            เปนเงินทั้งสิ้น     18,000 บาท 
 4. คาพาหนะในการเดินทางวิทยากร     เปนเงนิทั้งสิ้น     30,000 บาท 
 5. คาวัสดุจัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 100 เลม  เปนเงินทั้งส้ิน     10,000 บาท 
    รวมคาใชจายตามโครงการฯ ทั้งสิ้นเปนเงิน  จํานวน 104,500 บาท 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :   

- 
 การบริหารความเสี่ยง :  

- 
12. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
13. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 นักศึกษา กศน. มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญกูตเวที เสียสละ มีความสามัคคี และมีระเบียบวินัย 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ สงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 
2. หลักการและเหตุผล  
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่เสริมสรางทักษะชีวิตของผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรม                
ในเครื่องแบบ คือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู บําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหารเปนกิจกรรม                      
ที่เสริมสรางและพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเจริญท้ังรางกาย สติปญญา สังคม อารมณศีลธรรม เปนรูปแบบวิธีการจัด
การศึกษาท่ีฝกใหเด็กและเยาวชน เรียนใหรู ดูใหเปน เห็นแลวปฏิบัติได  เปนการศึกษาสําหรับพัฒนาชีวิตทําให
นักเรียนไดรูจักตนเองรูความตองการตนเอง มีการเรียนรูดวยความสนุกสนาน มุงมั่น เปนหมูคณะและสามารถ
ประสบความสําเร็จได จึง ทําให นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลง ปรับพฤติกรรม วิถีชีวิตและเพิ่มศักยภาพ                       
สวนบุคคลใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขสงบ 
 กระบวนการทางลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และผูบําเพ็ญประโยชนเปน
ขบวนการอบรมบมเพาะ เยาวชนทิศทางที่ถูกตอง โดยใชคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเปนเครื่องมือที่ชี้นําแนวทาง
ในการพัฒนา ผูกํากับลูกเสือในโรงเรียน แมไดรับการฝกอบรมความรูทางลูกเสือขั้นความรูเบื้องตน และขั้นความรู
ชั้นสูง มาแลวก็ตาม ก็ยังขาดทักษะ ประสบการณ ขบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน 
เปนกระบวนการที่สรางระเบียบวินัยดวยการบมเพาะปลูกฝงเด็กและเยาวชนตามวัยที่ละเล็กที่ละนอย ดวยกลวิธี 
อันแยบยลยิ่ง โดยเฉพาะอยางย่ิง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ซึ่งไดรับสมัญญานามใหพระองควา 
“พระมหาธีรราชเจา” ซึ่งแปลวาพระมหากษัตริยผู มีปราชญท่ียิ่งใหญ พระองคมีสายพระเนตรอันยาวไกล                         
ในการนําเอากิจการลูกเสือมาใชในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งพระองคมีสวนรับผิดชอบในเรื่องนี้ในฐานะ
พระมหากษัตริยธิราชเจาแหงกรุงสยาม 
 สภาพปจจุบันการติดตอส่ือสารเปนไปอยางรวดเร็วและทั่วถึงทุกมุมโลก ผสมผสานทางวัฒนธรรม 
มีความหลากหลายและสลับซับซอน การเจริญเติบโตทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองทําใหวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็วขาการบมเพาะจากครอบครัวอยางจริงจัง สภาแวดลอมทางสังคม ชุมชนที่มีความเห็นแกตัวขาด
คุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ เปนตัวท่ีเลวรายสําหรบัเด็ก เชน การทิ้งขยะไมเปนที่การแกงแยงชิงดีชิงเดนในการทํามา
หากิน การกออาชญากรรม การคิดแตจะเอารัดเอาเปรียบกันของคนในสังคมเหลานี้ ทําใหเปนการสั่งสมทางสังคม
ใหกับเด็กโดยไมรูตัวและเปนปญหาที่ยากจะแกไขเยียวยา  
 การปลูกฝงอุดมการณและขบวนการนั้นมีความจําเปนตองปลูกฝง สรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับ
ผู บริหารสถานศึกษา ซึ่ ง เปนผู กํ า กับ  ติ ดตาม ตรวจสอบและอํ านวยการการบริหาร กิจการลูก เสือ                          
ในโรงเรียนดวยวิธีการใหความรู ความคิด และมีสวนรวมในขบวนการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือเนตรนารี              
ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน ในระดับตางๆ จึงเปนวิธีการหน่ึงท่ีสรางครู อาจารย บุคลาการกรทางลูกเสือ                    
ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน ใหมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ     
3. วัตถุประสงค  
 1) เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด สถาบันพระมหากษัตริย และนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระผูพระราชทานกําเนิดกิจการลูกเสือไทย รวมท้ังรําลึกถึง    สมเด็จพระ
เจาบรมวงศเธอ เจาฟาบรพิัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิตผูทรงสถาปนายุวกาชาดไทย  
 2) เพ่ือใหนักเรียนเสริมทักษะ พัฒนาสติปญญาและความรู เนนความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
ของเยาวชนใหมีระเบียบวินัย เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา สอดคลองกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
สามัญรุนใหญ ลูกเสือวิสามัญ และคําปฏิญาณของยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน และสนองนโยบายรัฐบาลใน
การพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนพลเมืองด ีตามคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ   
 3) เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ                       
ผูบําเพ็ญประโยชน ในสถานศึกษา ตามมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมลูกเสือในสถานศกึษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 
 



 
 

 

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 ลูกเสือสามัญรุนใหญ เนตรนารีสามัญรุนใหญ ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน จากโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จํานวน 18 โรงเรยีน   
 เชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียนไดรับความรู ทักษะ ท่ีไดรับจากการเรียนการสอนในกิจกรรมในเครื่องแบบทุกประเภท ไป
ปรับใชในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม 
 2) นักเรียนไดรับการบมเพาะคุณธรรมและจริยธรรม ตามคําปฏิญาณและกฎของกิจกรรมใน
เครื่องแบบ 
 3) นักเรียนไดรับการปลูกฝงใหเปนพลเมืองดี และพลโลกเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 
18 โรงเรยีน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสอดคลองมาตรการยกระดับคุณภาพการเรยีนการสอน
ลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน ในสถานศกึษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

 
รอยละ 100 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมวางแผนการดําเนนิการกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน  
1.1 จัดทําเอกสารสารประกอบการประชุม 
1.2 ประชุมผูบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 
2564 

 

2. กิจกรรมที่ 2 การสํารวจและจัดทําขอมูลสารสนเทศกิจกรรมใน
เครื่องแบบ  
2.1 จัดทําแบบรายงานขอมูล แจงโรงเรียนในสังกัด 
2.2 รวบรวมขอมูล และสรุปเปนขอมูลเปนปจจุบัน 
2.3 จัดทําเปนรายงานขอมูลสารสนเทศ 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 2564 

 

3. กิจกรรมที่ 3 การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู
กํากับลูกเสือ ขั้นความรูเบื้องตน B.T.C  
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
3.1 แจงประชาสัมพันธโรงเรียนในสังกัดทราบ 
3.2 ดําเนินการจัดการฝกอบรม 
3.3 จัดทําเปนรายงานผลการฝกอบรม 

ตุลาคม 2564  

4. กิจกรรมที่ 4 การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู
กํากับลูกเสือขั้นความรูชั้นสู A.T.C  
4.1 แจงประชาสัมพันธโรงเรียนในสังกัดทราบ 
4.2 ดําเนินการจัดการฝกอบรม 

ตุลาคม 2564  



 
 

 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
4.3 จัดทําเปนรายงานผลการฝกอบรม 

5. กิจกรรมที่ 5 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ฯ 
ประจําป 2564 
5.1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการดําเนินการ 
5.2 ดําเนินการจัดการฝกอบรม 
5.3 จัดทําเปนรายงานผลการฝกอบรม 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2565 

 

6. กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาและทบทวนบุคลากรทางลูกเสือฯ ยุว
กาชาด  
และผูบําเพ็ญประโยชน 
6.1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการดําเนินการ 
6.2 ดําเนินการจัดการฝกอบรม 
6.3 จัดทําเปนรายงานผลการฝกอบรม 

พฤษภาคม – 
กรกฎาคม 2565 

 

7. กิจกรรมที่ 7 เขารวมงานชุมนุมลูกเสือ หรอื งานชุมนุมยุวกาชาด  
ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ 
7.1 ประชุมวางแผนการเขารวมการชุมนุม 
7.2 เขารวมงานชุมนุม ตามกําหนดการ 
7.3 สรปุรายงานการเขารวมงานชุมนุม  

มกราคม – 
กันยายน 2565 

 

8 กิจกรรมที่ 8 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
ในสถานศกึษา  
8.1 ประชุมวางแผนแตงตั้งผูทรงคณุวุฒิ 
8.2 ดําเนินการออกนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัด 
8.3 สรปุรายงานการนิเทศติดตาม  

เมษายน – 
กันยายน 2565 

 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 1.) ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน ในสถานศกึษา 
 2.) ผูบังคบับัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน ในสถานศึกษา 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และโรงเรียนในสังกัด 
9. ระยะเวลาดําเนินการ  

 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - กันยายน พ.ศ. 2565 
10. งบประมาณ  งบประมาณจํานวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)   

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมวางแผน 
การดาํเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

19,200    

1.1 คาเบี้ยเลี้ยง  - 7,200 - 
1.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  - 3,000 - 
1.3 วัสดุสํานักงาน  - - 9,000 



 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 การสํารวจและจัดทํา 
ขอมูลสารสนเทศกิจกรรมในเครื่องแบบ 

7,360    

2.1 วัสดุสํานักงาน  - - 7,360 
กิจกรรมที่ 3 ฝกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ หลักสูตรผูกํากับลูกเสือ  
ขั้นความรูเบื้องตน B.T.C 

67,200    

3.1 คาเบี้ยเลี้ยง  - 43,200 - 
3.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  - 18,000 - 
3.3 วัสดุสํานักงาน  - - 6,000 
กิจกรรมที่ 4 การฝกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ หลักสูตรผูกํากับลูกเสือ 
ขั้นความรูขั้นสูง A.T.C 

148,800    

4.1 คาเบี้ยเลี้ยง  - 100,800 - 
4.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  - 42,000 - 
4.3 วัสดุสํานักงาน  - - 6,000 
กิจกรรมที่ 5 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี ประจําป 2564 

19,800    

5.1 คาเบี้ยเลี้ยง  - 10,800 - 
5.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  - 4,500 - 
5.3 วัสดุสํานักงาน  - - 4,500 
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาและทบทวน
บุคลากรทางลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผูบําเพ็ญประโยชน 

179,200    

6.1 คาเบี้ยเลี้ยง  - 115,200 - 
6.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  - 48,000 - 
6.3 วัสดุสํานักงาน  - - 16,000 
กิจกรรมที่ 7 เขารวมงานชุมนุมลูกเสือ 
หรือ งานชุมนุมยุวกาชาด ระดับภูมิภาค 
หรือ ระดับประเทศ 

33,840    

7.1 คาเบี้ยเลี้ยง  - 5,040 - 
7.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  - 10,800 - 
7.3 วัสดุสํานักงาน  - - 18,000 
กิจกรรมที่ 8 เขารวมงานชุมนุมลูกเสือ 
หรือ งานชุมนุมยุวกาชาด ระดับภูมิภาค 
หรือ ระดับประเทศ 

24,600    

8.1 คาเบี้ยเลี้ยง  - 21,600 - 



 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

8.2 วัสดุสํานักงาน  - - 3,000 
รวมงบประมาณ 500,000 - 439,140 60,860 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
 1) การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย กลยุทธ จุดเนน หรอืแนวทางการดําเนินงานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) หวงระยะเวลาในการดําเนินงานตามโครงการกับงบประมาณที่ไดรบัไมสัมพันธกัน 
อาจทําใหการดําเนินงานบางกิจกรรมไมเปนไปตามแผนงานที่วางไวและผลการดําเนินงานอาจไมครอบคลุมตามเปาหมายและ
วัตถุประสงค 

3) การปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบโครงการหรือผูบริหาร ทําใหกิจกรรมโครงการสงเสรมิ 
คุณธรรมจริยธรรม โดยผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไมตอเนื่องและขาดความยั่งยืน  
 การบริหารความเสี่ยง 
 1) กําหนดเปาหมายของการดําเนินงานโดยมุงเนนผลลัพธที่เกิดกับตัวนักเรียนเปนสําคญั 
 2) บูรณาการการดําเนินงานบางกิจกรรมของโครงการรวมกันเพ่ือใหทันตามหวงระยะเวลา 
การดําเนินงานของโครงการ 

3) จัดตั้งศูนยพัฒนาการจัดการเรยีนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือสงเสริม และสนับสนุน  
การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน เพ่ือเผยแพรใหโรงเรียนไดใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตามบริบท 
ของโรงเรียนไดอยางเหมาะสม 
12. หนวยงานรับผิดชอบ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และโรงเรียนในสังกัด 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ช่ือโครงการ การพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศกึษา 
2. หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและ 
การสรางภูมิคุมกันที่ดี เพ่ือพรอมรับตอความเสี่ยง บนพ้ืนฐานของความรอบรู ความรอบคอบ ระมัดระวังและ 
คุณธรรม การใชความรูอยางถูกหลักวิชาการ ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคูไปกับการกระทําที่ไม
เบียดเบียนกัน การแบงปน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความรวมมือปรองดองกันในสังคม จะสรางสายใยเชื่อมโยงคน ใน
ภาคสวนตางๆ ของสังคมเขาดวยกัน สรางสรรคพลังในทางบวก นําไปสูความสามัคคี การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน และ
การพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ภายใตกระแสโลกาภิวัฒน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไดจัดทําโครงการการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา เพ่ือใหครู นักเรียน และบุคลากร ตระหนักและการเรียนรูการพึ่งพาตนเอง มี
การดําเนินชีวิตใหอยูอยางพอประมาณ เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเองและครอบครัว และ
ชุมชน โดยไมตองพ่ึงพาปจจัยภายนอก อาศัยปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิตที่ประชาชนโดยทั่วไปถือปฏิบัติ มีการ
สงเสริมใหใช พ้ืนท่ีวางเปลาในบริเวณบานพักปลูกพืช ประเภทพืช สวนครัวไวบริโภค ซึ่งจะเปนการลดคาใชจาย
ภายในครอบครัว และยังสนับสนุนใหครู นักเรียน และบุคลากรใชเวลาวางหารายไดเสริม ดวยการจําหนายสินคา ใน
เวลาวางจากการเรียนการสอน เปนการสรางกิจกรรมนันทนาการ เปนการใชเวลาวางให เกิดประโยชนมีคุณคา 
สรางความรักสามัคคี พัฒนาความผูกพันในองคกร ระหวางครู บุคลากร และนักเรียน ตลอดจนเปนการปลูกฝงนิสัยการ
ประหยัดอดออมเปนแบบอยางท่ีดแีกนักเรียนตอไป 
3. วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง  
4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดที่เก่ียวของ  จํานวน 103 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
 ผูบริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนแกนนํา มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอยางถูกตอง 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวของ   

 
103 โรง 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของนักเรียนที่มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได
อยางถูกตอง 

 
รอยละ 80 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเปาหมายที่ขอรับการประเมิน 
เปนสถานศกึษาพอเพียงและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษา
พอเพียงเปาหมายที่ขอรับการประเมนิเปนศูนยการเรยีนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
 

มีนาคม 2565  

 



 
 

 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

2. ประเมินโรงเรยีนเปาหมายที่ขอรับการประเมินเปนสถานศึกษา
พอเพียงและศูนยการเรียนรูตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดานการศึกษา 

มีนาคม 2565  

3. เขาคายอบรมเชิงปฏิบัติการผานการเรียนรูโครงการพระราชดําริ เมษายน 2565  
4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สูสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 
มิถุนายน 2565  

5. นิเทศ กํากับ ติดตาม และสงเสริม สนบัสนุนโรงเรยีนท่ีเขารับ 
การประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงและศูนยการเรียนรู 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 

สิงหาคม 2565  

6. สรุปรายผลการดําเนินงานของโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

กันยายน 2565  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปงบประมาณ 63  

2. การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมนอมนาํหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติในสถานศกึษา 

ปงบประมาณ 63  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
9. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2565 
10. งบประมาณ  
 รวม 195,000 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 งบประมาณ  95,000 บาท (เกาหมื่นหาพันบาทถวน)     

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา

ใหแกผูบรหิารโรงเรียนและครูผูรับผิดชอบโครงการ ของสถานศึกษาพอเพียงที่จะ
ขอรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน
การศึกษาจํานวน 54 โรงเรียนและโรงเรียนทั่วไปที่ขอรับการประเมินเปนสถานศึกษา
พอเพียง จํานวน 13 โรงเรียน รวม 67 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 134 คน 
รายละเอียดดังนี้ 
- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ ของผูเขารับการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ จํานวน 134 คนๆ ละ 130 บาท เปนเงนิ 17,420 บาท 

27,530 
 
 
 



 
 

 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
- คาถายและเขาเลมเอกสารประกอบการอบรม  จํานวน 134 เลมๆ ละ 30 บาท 
เปนเงิน 4,020 บาท 
- คากระดาษวุฒิบัตร A4 180G จํานวน 3 ริมๆ ละ 230 บาท เปนเงิน 690 บาท 
- คาตอบแทนวิทยากรใหการประชุมเชิงปฏิบัติการจากภายนอก จํานวน 1 คน 6 
ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท 
- คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตสวนตัวกิโลเมตรละ 4 บาท ไป-กลับ ของวิทยากร  
จํานวน 1 คน เปนเงิน 1,000 บาท 
- คาที่พักของวิทยากร 1 คนื 1 คน เปนเงิน 800 บาท 

2. การประเมินโรงเรียนเปาหมายที่ขอรับการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง  
จํานวน 13 โรงเรยีน 
- คาเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการประเมิน 2 คณะ คณะละ 3 คน รวม 6 คน คนละ 4 วัน 
วันละ 120 บาท เปนเงิน 2,880 บาท 
- คาเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ 2 คัน 2 คน คนละ 4 วันๆ ละ 120 บาท เปนเงนิ 960 
บาท 
- คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงของคณะกรรมประเมินจากบานพักถึง สพป.พะเยา เขต 1  
จํานวน 5 คนๆ ละ 4 วัน วันละ 500 บาท ไป-กลับ เปนเงิน 10,000 บาท 

17,300 

3. เขาคายอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรูผานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหกับ 
นักเรียนแกนนําของสถานศึกษาพอเพียง จํานวน 54 โรงเรยีนๆ ละ 2 คน 
รายละเอียด ดังน้ี 
- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารวางและเครื่องด่ืม 2 มื้อ ของผูเขารับการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ จํานวน 108 คน คนละ 70 บาท เปนเงิน 7,560 บาท 
- คาตอบแทนวิทยากรภายนอกประจําฐานการเรียนรู จํานวน 5 ฐาน ฐานละ 1 คนๆ 
ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท รวมเปนเงนิ 9,000 บาท 
- คาสมุดใชบันทึกสํารับผูเขาอบรม  จํานวน 108 เลม เลมละ 10 บาท เปนเงิน 
1,080 บาท 
- คาปากกาใชจดบันทึกสําหรับผูเขาอบรม จํานวน 108 ดาม ดามละ 10 บาท  
เปนเงิน  1,080 บาท  
- คากระดาษวุฒิบัตร A4 180G จํานวน 2 รีม รีม ละ 230 บาท เปนเงนิ 460 บาท 

19,180 

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
สถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ตัวแทนสถานศกึษาพอเพียง
กลุมโรงเรียนละ 1 โรงเรียน รวม 6 โรงเรียนและสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการ
ปฏิบัติที่เปนเลิศป 2559 จํานวน  2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 8 โรงเรยีน รายละเอียดดังนี้ 
- คาอาหารกลางวันและอาหารวาง/เครื่องดื่ม คร ู1 คน นักเรียน 4 คน รวม 5 คนๆ 
ละ 70 บาท เปนเงิน 2,800 บาท 
- คาพาหนะจางเหมารถยนตรับจางนํานักเรียนและวัสดุอุปกรณเพื่อนํามาจัด
นิทรรศการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู  ไป - กลับ จํานวน 8 โรงเรียนๆ ละ 1,000 บาท 
เปนเงิน 8,000 บาท 

12,800 



 
 

 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
- คาเชาเตนจํานวน 4 หลังๆ ละ 500 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 

5. นิเทศ กํากับ ติดตาม สงเสริม สนับสนุน ทุกโรงเรียนในสังกัดที่ขอรับการประเมิน 
เปนสถานศึกษาพอเพียง และสถานศึกษาพอเพียงที่ขอรับการประเมนิเปนศูนยการ
เรยีนรูตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา และเปนคาเดินทางไป
ประชุมกับสวนกลางของศกึษานิเทศกและผูรับผดิชอบทุกคน ดังน้ี 
- คาเบ้ียเลี้ยง และคาพาหนะของผูนิเทศ ติดตามสงเสริม สนับสนุน ทุกโรงเรียนใน
สังกัด 
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการเพ่ือรับเกียรติบัตรของโรงเรยีนท่ีผานการ
ประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงและศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงดานการศึกษากับสวนกลาง  
- คาพาหนะและคาเบี้ยเลี้ยงสําหรบัผูรับผิดชอบโครงการไปประชุมกับสวนกลาง 

18,190 
 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  
  จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ถัวจายทุกรายการ 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
1. การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
70,000 

2. การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติในสถานศึกษา 

30,000 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :      

- 
 การบริหารความเสี่ยง :      

- 
12. หนวยงานรับผิดชอบ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 
เขต 36 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางการดําเนินวิถีชีวิต 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ สนับสนุนสงเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทาง
สายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวหนาทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียงหมายถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความ
ระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอนและขณะเดียวกัน
จะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฏี นักธุรกิจ คณาจารย นิสิต 
นักเรียน ชุมชนและประชาชนในทุกระดับ ใหมีสํานึกคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม 
ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรับรองการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็และกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยาง
ดี 
 จากปรัชญาและพระราชดํารัสเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงดังกลาว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จึงเห็นสมควรจัดใหมีการดําเนินงานโครงการสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง โดยกระบวนการการมีสวนรวมของคณาจารย นิสิต นักเรียน ชุมชน และประชาชน 
เพื่อนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางการดําเนินวิถีชีวิตชุมชนใหม่ันคงและยั่งยืนตลอดไป 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคณาจารย นิสิต นักเรียน และผูนําชุมชนมีความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิ
พอเพียง 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  
 - คณาจารย   จํานวน       10    รูป/คน 
 - นิสิต ทุกชั้นป   จํานวน      100    รูป/คน 
 - นักเรียน    จํานวน        20    คน 
 - ผูนําชุมชน   จํานวน        50    คน 
 เชิงคุณภาพ  
 คณาจารย นิสิต นักเรียน และผูนําชุมชนมีความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
จํานวนคณาจารย นิสิต นักเรียน และผูนําชุมชนที่ไดรบัการถายทอดความรู   

 
180 รูป/คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของคณาจารย นิสิต นักเรียน และผูนําชุมชนมีความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
รอยละ 80 

 
 
 



 
 

 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมเตรียมงาน และมอบหมายงานตามภารกิจ พฤศจิกายน 2564  
2. จัดอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียงแกคณาจารย นิสิต นักเรียน และผูนําชุมชน 
ธันวาคม 2564  

3. จัดใหคณาจารยและนิสิต ไดมีการถายทอดองคความรู 
ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงแกนักเรียนและชุมชน 

มกราคม 2565  

4. สรุปและรายงานผล มีนาคม 2565  
7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 คณาจารย นิสิต นักเรียน และผูนําชุมชน 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 1) ศึกษาดูงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง บานบัว ตําบลบานตุน อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 2) จัดอบรมและถายทอดองคความรู ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตําบล
แมกา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ   
 พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565 
10. งบประมาณ  

 จํานวน 160,000 บาท     (ทุกรายการถัวเฉลี่ยจาย)  จําแนกรายละเอียดดังนี้ 

 1) คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 3 คนๆ ละ 3,000 บาท x 2 วัน เปนเงนิทั้งสิ้น   18,000  บาท 

 2) คาอาหาร/อาหารวาง จํานวน 180 รูป/คนๆ ละ 200 บาท x 2 วัน เปนเงินท้ังสิ้น  72,000  บาท 

 3) คาเชารถ จํานวน 3 คันๆ ละ 2,000  บาท x 1 วัน เปนเงินท้ังสิ้น   6,000  บาท 

 4) คาถายทอดความรูสูชุมชน จํานวน 20 ชุมชนๆ ละ 2,000 บาท  เปนเงินทั้งสิ้น   40,000  บาท 

 5) คาจัดทําเอกสารและจัดทํารูปประกอบการอบรม 150 เลม      เปนเงินทั้งสิ้น   10,000   บาท 

 6) คาติดตามประเมินผล       เปนเงินทั้งสิ้น   10,000   บาท 

 7)  คาวัสดุใชสอย เปนเงินทั้งสิ้น     4,000   บาท 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
    ความเสี่ยง  
 ไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่วางไว 
 การบริหารความเสี่ยง  
 วางแผนรวมกันเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินการ 
12. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 นักเรียน และประชาชนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางการดําเนินวิถีชีวิต 

 

 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล   
 สภาพสังคมไทยในปจจุบัน มีการแขงขันทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง ทําใหเกิดผลกระทบตอสภาวะ
ความเปนอยูของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนใหมีความรู ความเขาใจในการศึกษาหลักธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ ใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข การแขงขัน                     
อยางรุนแรงทางดานเศรษฐกิจ ทําใหคนสวนใหญเห็นแกประโยชนสวนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบตอ
สังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย โรงเรียนจึงตองจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหรูจักหนาท่ีของตน
และฐานะที่ เปนพลเมืองของประเทศชาติ ส งเสริมใหยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ชวยเหลือเกื้อกูล                    
ซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดําเนินชีวิตและวีถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จ                        
พระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยมานานกวา 30 ป ที่พระองคทรงเนนย้ําแนวทาง       
การพัฒนา บนหลักแนวคิดพึ่ งตนเองเ พ่ือใหเ กิดความพอมีพอกิน พอใช  ของคนสวนใหญ โดยใชหลัก                        
ความพอประมาณ  การคํานึงถึงการมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมให
ประมาท  ตระหนักถึงการพัฒนาอยางเปนขั้นเปนตอนที่ถูกตองตามหลักวิชาและการมีคุณธรรมเปนกรอบในการ
ปฏิบัติและการดํารงชีวิต 
 เนื่องจากการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาที่มุงเนนการปฏิบัติเพ่ือสรางทักษะอาชีพ  ใหกับผูเรียน                     
การจัดการศึกษาจึงมุงเนนที่การบูรณาการสูการปฏิบัติเปนจิตพิสัยในแตละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในสวนของกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีตอยอดจากการเรียนรูในชั้นเรยีนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนควรมุงเนนการจัดการ
ที่สอดคลองกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณกับศักยภาพของผูเรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและ
ชุมชนท่ีตั้งฝกใหผูเรียนคิดเปนทําเปนอยาง มีเหตุผลและมีภูมิคุมกันในดานตาง ๆ โดยการดําเนินกิจการตองนําไปสูความ
ยั่งยืนของผล  และสงเสริม ใหผูเรียนใชความรู อยางรอบคอบ ระมัดระวัง ฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีคุณธรรม  มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจรติ ไมเอารดัเอาเปรียบผูอื่น อดทน มีความพากเพียรมีวินัย มีสัมมาคารวะ รูจักทําประโยชนใหกับสังคม 
รวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและสืบสานวัฒนธรรมไทย 
 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ตระหนักในความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติข้ึนเพ่ือใหสถานศึกษานําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดแกผูเรยีน 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความรู  ความเขาใจใน                        
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ  
 จัดอบรมโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู
การปฏิบัต ิจํานวน 1 ครั้ง แก ผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จํานวน  2,600  คน 

 เชิงคุณภาพ  
 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 
 
 



 
 

 

5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
ผูบรหิาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  นักศึกษา   

 
2,600 คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความรู 
ความเขาใจในหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ 

 
รอยละ 80 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดอบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิด 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
พฤษภาคม 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ผูบริหาร  คร ู นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน  2,600  คน 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ  
 พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 
10. งบประมาณ  
 งบประมาณรวม 329,800  บาท (สามแสนสองหมื่นเกาพันแปดรอยบาทถวน) 
ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
1. คาตอบแทน     
      -  คาตอบแทนวิทยากร 1 x 18 คน x ชม. 600 10,800 

2. คาใชสอย     
      -  คาจางเหมาบริการอาหาร 1 x 2,600 มื้อ x คน 80 208,000 
     -  คาจางเหมาบริการอาหารวาง 

       และเครื่องดื่ม 
1 x 2,600 มือ x คน 35 91,000 

3. คาวัสดุ     
      -  คาวัสดุสํานักงานและวัสดุ 

        เบ็ดเตล็ดในการดําเนินงาน 
   20,000 

รวม 329,800 
 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :      

- 
 การบริหารความเสี่ยง :     

- 
 



 
 

 

12. หนวยงานรับผิดชอบ  
 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษานอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ  โรงเรียนคุณธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันทุกภาคสวนท้ังภาคและเอกชนใหการยอมรับแนวความคิดดานการรับผิดชอบตอสังคม                       
เปนปจจัยหลักของการบริหารจัดการองคกร โรงเรียนเปนองคกรทางสังคมที่มีผลกระทบตอการพัฒนาดาน 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล อม เป นรากฐานหลักของสังคมไทย การบริหารจัดการโรงเรียนจึงตอง                            
ใหความสําคัญกับผลผลิต คือ นักเรียน ท่ีจะเปนกําลังของการพัฒนาชาติบานเมืองในทุก ๆ ดาน ตองเปนผูท่ี                     
มีศักยภาพในการเรียนรู  มีคุณธรรม จริยธรรมที่สังคมตองการ จากปที่ผานมาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ไดสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดจัดทําโครงการที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสํานึกใหกับ
นักเรียนผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน อบรมนักเรียนแกนนําดานคุณธรรม โครงงานคุณธรรมเยาวชนทําดีถวายใน
หลวง โรงเรียนวิถีพุทธ วารสารวิถีพุทธ การประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม โครงการ
ฟนฟูศีลธรรมโลก การเขาคายธรรมะ ธนาคารความดี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีตาง ๆ ประกอบกับ สํานักงานโครงการ กองทุนการศึกษา ไดจัดทําโครงการกองทุนการศึกษาขึ้น มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษาพัฒนากายภาพ
โรงเรียน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน พัฒนาความรูความสามารถแกครู ใหสวัสดิการครู ดังนี้ 1) นักเรียน 
ชวยเหลือใหนักเรียนมีความพรอมที่จะเรียน  2)  ครู พัฒนาครูและดูแลชวยเหลือครู 3) โรงเรียน สงเสริมใหเปนโรงเรียน
คุณธรรม  4)  วิทยาลัยอาชีวศึกษา ปรับปรุงบรรยากาศดานการเรยีนการสอนสูการมีงานทํา  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 เล็งเห็นวา โครงการโรงเรียนคุณธรรม เปนโครงการที่สามารถทําใหนักเรียนเปนคนดีไดอยางแทจริง  ผูบริหาร 
ครู และนักเรียนมีสวนรวมในการสรางคนดีในโรงเรียน สรางคุณธรรมหลักของโรงเรียนไปจนถึงอัตลักษณเชิงคุณธรรม
ของโรงเรียนได ซึ่งสามารถปรับใชกับชีวิตในโรงเรียนสําหรับทุกคนไดเปนอยางดี อีกทั้งการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
นั้นมีความครอบคลุม และเชื่อมโยงกับกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่โรงเรียนดําเนินการอยูแลว และมี
ผลสําเร็จที่เปนแบบอยางไดดังเชน ผลสําเร็จที่เกิดกับโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และในฐานะที่สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 36 เปนฝายสนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนสรางลักษณะนิสัยเพ่ือใหไดนักเรียนท่ีดี เกง 
และมีสุข เปนพลเมืองที่ดีของชาติตอไปในอนาคตจึงไดจัดทําโครงการโรงเรียนคุณธรรมข้ึน เพ่ือสรางความเขาใจและ
ความรูใหกับผูบริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนทราบถึงแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม และเพื่อ
สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดสามารถดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป 
3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูบริหารและครูมีความรูความเขาใจการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสามารถพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรยีนผานโครงงานคุณธรรมได 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 โรงเรยีนในสังกัด จํานวน  113  โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
 ผูบริหารและครูมีความรูความเขาใจการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนผานโครงงานคุณธรรมได 
 
 
 
 



 
 

 

5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
จํานวนโรงเรยีนในสังกัด 

 
113 โรง 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของผูบริหารและครูที่มีความรูความเขาใจการดําเนินงานโรงเรยีนคุณธรรม
สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนผานโครงงานคุณธรรมได 

 
รอยละ 100 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสู

สถานศึกษาใหกับผูบริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกโรงเรียนในสังกัด 

เมษายน 2565  

2. พัฒนาตอยอดการขับเคลื่อนโรงเรียนคณุธรรมในสถานศึกษา ทั้ง 
84 โรงเรียน โดยจัดสรรงบประมาณใหทั้ง 84 โรงเรียนตามขนาด
โรงเรยีน (เล็ก/กลาง/ใหญ) เพื่อเปนคาใชจาย 
ในการดําเนินกิจกรรมขยายผลให ครู นักเรียนทุกคน 
ใน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมขยายผลใหครู ในโรงเรียนเพ่ือคนหาคุณธรรมอัตลักษณ
ของโรงเรียน  
- กิจกรรมผลิตนวัตกรรม สรรคสรางคนด ี(โครงงานคุณธรรมและ
ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคณุ 
- กิจกรรมคืนคุณธรรมสูหองเรียนเพื่อคนหาคุณธรรมอัตลักษณ
ระดับหองเรียนและไปสูโรงเรียน 
- กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 

เมษายน 2565  

3. คายยุวชนคนคุณธรรม เมษายน 2565  
4. การคัดเลือกนวัตกรรมดานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พฤษภาคม 2565  
5. พัฒนานวัตกรรมการสรางเครือขายและการมีสวนรวมกับมูลนธิิ

ยุวสถิรคณุ 
มิถุนานน 2565  

6. นิเทศ กํากับ ติดตาม และสงเสริม สนับสนุนทุกโรงเรียน 
ในสังกัดที่เขารวมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

กันยายน 2565  

7. สรุปรายผลการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนคุณธรรม กันยายน 2565  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
- จัดสรรงบประมาณการดําเนินงานใหโรงเรียนในสังกัด จํานวน 18 
โรง 
- รายงานผลการใชจายเงนิงบประมาณ/สรุปผลการดําเนินงาน 

เมษายน – 

สิงหาคม 2565 

 



 
 

 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

2. ประกวดโครงงานคุณธรรม 
- จัดทาํหลักเกณฑการประกวดโครงงานคุณธรรม 
- โรงเรียนคุณธรรม จํานวน 18 โรง สงโครงงานคุณธรรมเขารวม
ประกวด 
- แตงต้ังคณะกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม 
- ประชุมคณะกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม 
- จัดประกวดโครงงานคุณธรรม 
- มอบรางวัล/เกียรติบัตรโรงเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกโครงงาน 

กรกฎาคม-

สิงหาคม 2565 

 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ผูบริหาร ครู และนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
 และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
9. ระยะเวลาดําเนินการ 
 มกราคม - สิงหาคม 2565 
10. งบประมาณ  
 รวม 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
งบประมาณรวม 50,000 บาท  (หาหมื่นบาทถวน) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
1. คาตอบแทน    14,400 
      - คาตอบแทนวิทยากร 1x18 คน x ชม. 800 14,400 

2. คาใชสอย    33,000 
      - คาจางเหมาบริการอาหาร 3 x 50 มื้อ x คน 150 22,500 
      - คาจางเหมาบริการอาหารวาง

และเครื่องดื่ม 
6 x 50 มื้อ x คน 35 10,500 

 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
3 คาวัสด ุ    2,600 
      - คาวัสดุสํานักงานและวัสดุ

เบ็ดเตล็ดในการดําเนินงาน 
   2,600 

รวม 50,000 
 
 
 



 
 

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 จํานวน  120,000 บาท รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบ 

แทน 
คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการดําเนินงานโรงเรียน

คุณธรรม  

29,600  20,600 9,000 

- คาอาหารวางมื้อละ 50 บาท 2 มื้อ 50 คน       

- คาเบี้ยเลี้ยงคนละ 240 บาท 50 คน       

- คาพาหนะวิทยากร  2 คนๆ ละ 1,800 บาท     

- คาวัสด ุ     

กิจกรรมที่ 2 สงเสริมสนับสนุนโรงเรียน 
ในสังกัดดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

68,000  68,000  

- คาอาหารวางมื้อละ 50 บาท 2 มื้อ 10 คน 20 
ครั้ง  

    

- คาเบี้ยเลี้ยงคนละ 240 บาท 10 คน  20 ครั้ง     

กิจกรรมที่ 3 ประกวดโครงงานคุณธรรม 20,000  21,400 1,000 

- คาอาหารวางมื้อละ 50 บาท 2 มื้อ 10 คน       

- คาเบี้ยเลี้ยงคนละ 240 บาท 10 คน       

- คาพาหนะคณะกรรมการ 10 คนๆ ละ 1,800 
บาท 

    

- คาวัสดุ      

- เงินรางวัล, โลรางวัล, เกียรติบัตร     

รวมงบประมาณ 120,000  110,000 10,000 

11. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
 ความเส่ียง 
 ผูบริหารและครูขาดความต้ังใจและไมเห็นความสําคัญของการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 การบริหารความเสี่ยง 
 นิเทศกํากับติดตามการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
12. หนวยงานรับผิดชอบ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 
เขต 36 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

 



 
 

 

กลยุทธที่ 2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
1. ชื่อโครงการ ปลูกฝงจิตสํานึกรักษโลก รักษสิ่งแวดลอม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมเปนปญหาที่มีความสําคัญควบคูกับการพัฒนาความเจริญกาวหนา                        
ของประเทศ กลาวคือการพัฒนาย่ิงรุดหนาปญหาคุณภาพ สิ่งแวดลอม และภาวะมลพิษก็ยิ่งกอตัว และทวี                   
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งที่กําลังประสบกับปญหาดังกลาวอยูในขณะนี้ ทั้งนี้เพราะการ
พัฒนาเศรษฐกิจในชวงท่ีผานมาใหความสําคัญกับอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการนําเอาทรัพยากรมา
ใชประโยชนแตไมไดมีการวางแผนการจัดการท่ีเหมาะสมเพื่อรองรับปญหาที่จะเกิดขึ้น ทําใหทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เหลืออยูมีสภาพเสื่อมโทรมลง จึงควรที่จะตองใหประชาชนไดเรียนรูที่จะใชอยางคุมคาใหบังเกิดประโยชนรูจักการ
ทํานุบํารุง ปรับปรุง บําบัดนํากลับมาใชใหมอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทั้ง ดิน น้ํา ปาไม พลังงาน รวมถึง
สิ่งแวดลอมใหดีขึ้นในดานตางๆ อยางมปีระสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ ในปจจุบันปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)อันเนื่องมาจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของมนุษยเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดกาซเรือนกระจกในบรรยากาศที่เพิ่มสูงข้ึน และนําไปสูปรากฏการณท่ี
เรียกวาสภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) หรือที่เรียกกันท่ัวไปวาสภาวะโลกรอน (Global Warming) ภาวะ
ดังกลาวทําใหอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ืองเกิดนํ้าทวมเฉียบพลันดินโคลนถลมนํ้าปาไหลหลาก 
ปริมาณผลิตผลทางเกษตรลดลง  ระดับน้ําทะเลสูงข้ึน การลดปริมาณนํ้าในลําธาร ภัยแลงและการเพิ่มของพาหะนําโรค
รวมท้ังการสึกกรอน ทําลายของโบราณ สถาน โบราณวัตถุตางๆ  รวมถึงแหลงทองเท่ียวที่มีคุณคาดังนั้น เพ่ือมิให
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายไปมากกวานี้การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนรวมถึงขยะมูลฝอยไมใหเกิดปญหาลุกลามมากขึ้น  
จึงจําเปนที่ตองใหทุกคนมีสวนรวมในการดูแล รักษาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติไวไดยืนยาวที่สุด ในขณะที่เยาวชน
เปนกําลังสําคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติตอไปในอนาคต จึงควรไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม  โดยใหโอกาสทุกคนพัฒนาความรู  เจตคติ  ทักษะและการรูจักตัดสินใจ เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ
และพฤติกรรมเพื่อท่ีจะปกปองและแกไขสิ่งแวดลอมใหดีข้ึน ตลอดจนสรางรูปแบบการดําเนินชีวิตใหมเพื่อสิ่งแวดลอมทั้ง
ในระดับบุคคล กลุมและสังคม โดยมีหลักการเพ่ือเปนแนวปฏิบัติ คือ การเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การเรียนรูใน
สิ่งแวดลอม การเรียนรูเพ่ือสิ่งแวดลอมตระหนักถึงปญหาและตองรีบเรงดําเนินการปองกัน แกไข จึงไดจัดใหมีโครงการ
ปลูกฝงจิตสํานึกรักษโลก รักษสิ่งแวดลอมขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาและผูปกครองมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับคณุคาของทรัพยากรและ
ความสําคัญของส่ิงแวดลอม รวมถึงภาวะอันตรายที่เกิดข้ึนจากผลกระทบสิ่งแวดลอมท้ังในระดับทองถิ่นและภูมิภาค 
4. เปาหมายของโครงการ  
 เชิงปริมาณ 
 1) จัดการประชุมสัมมนาสรางจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม 1 ครั้ง กลุมเปาหมาย 200 คน 
 2) จัดประกวดคัดเลือกยุวชนคนรักษโลก พิทักษสิ่งแวดลอม/ยุวชนสรางโลกสวย   1 ครั้ง 
 3) คัดเลือกตนแบบโรงเรียนลดขยะ พิทักษโลก 1 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน นักศึกษาและผูปกครองมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับคุณคาของทรัพยากรและความสําคัญ 
ของสิ่งแวดลอม รวมถึงภาวะอันตรายที่เกิดข้ึนจากผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งในระดับทองถิ่นและภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
- จัดการประชุมสัมมนาสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม  
- จัดประกวดคดัเลือกยุวชนคนรักษโลก พิทักษสิ่งแวดลอม/ยุวชนสรางโลกสวย    
- คัดเลือกตนแบบโรงเรียนลดขยะ พิทกัษโลก 1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 200 คน 

1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของนักเรียน นักศึกษาและผูปกครองมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับคุณคา 
ของทรัพยากรและความสําคญัของสิ่งแวดลอม รวมถึงภาวะอันตรายที่เกิดข้ึน 
จากผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งในระดับทองถ่ินและภูมิภาค 

 
รอยละ 90 

6. วิธีการดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. จัดการประชุมสัมมนาสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม  พฤษภาคม 2565  

2. จัดประกวดคัดเลือกยุวชนคนรักษโลก พิทักษสิ่งแวดลอม/ยุวชนสรางโลกสวย    มิถุนายน 2565  

3. คัดเลือกตนแบบโรงเรียนลดขยะ พิทักษโลก  กรกฎาคม 2565  

4. สรุปและรายงานผลโครงการ สิงหาคม 2565  

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ผูเรียนทุกสังกัด ครู คณาจารย บุคลากรในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาทุกสังกัด และผูปกครอง 
8. พื้นท่ีเปาหมาย  
 สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 
9. ระยะเวลาดําเนินการ           
 พฤษภาคม – สิงหาคม 2565 
10. งบประมาณ 
 งบประมาณ รวมท้ังสิ้น  518,500  บาท  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
 1) คาตอบแทนวิทยากร (5 คน x 3 ชม. X 1,200 บาท) เปนเงิน 18,000บาท 
 2) คาอาหารกลางวัน (200 คน x 2 มื้อ x 150 บาท) เปนเงิน 60,000 บาท 
 3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (200 คน x 4 มื้อ x 35 บาท) เปนเงิน 28,000บาท  
 4) คาสถานที่ (2 วัน x 3,500 บาท) เปนเงิน 7,000 บาท 
 5) คาพาหนะ(ไป-กลับ) (200 คน x 400 บาท) เปนเงิน  80,000บาท 
 6) คาเอกสาร (200 เลม x 100 บาท) เปนเงิน 20,000 บาท 
  รวม  206,700 บาท 
กิจกรรมที่ 2  การสงเสริมและประกวดคัดเลือกยุวชนคนรักษโลก พิทักษสิ่งแวดลอม/ยุวชนสรางโลกสวย  
 1) คาตอบแทนกรรมการ (14 คนx 15 ชม. x 600 บาท) เปนเงิน 12,000 บาท 
 2) คาเบี้ยเลี้ยง (20 คน x 3 วันx 240 บาท) เปนเงิน 14,400 บาท 
 3) คาพาหนะ (20 คน x 3 วันx 600 บาท) เปนเงิน 36,000 บาท 
 4) คาที่พัก (14 คน x 3 วัน x 600 บาท) เปนเงิน 25,200 บาท 
 5) คาวัสดุ/โล (20 คน x 1,000 บาท) เปนเงิน 20,000 บาท 
 6) คาถายเอกสาร เปนเงิน 6,000 บาท 
  รวม  107,900 บาท 



 
 

 

กิจกรรมที่ 3  การคัดเลือกตนแบบโรงเรยีนลดขยะ พิทักษโลก 
 1) คาตอบแทนกรรมการ (14 คน x 15 ชม.x 600 บาท) เปนเงิน 126,000 บาท 
 2) คาเบี้ยเลี้ยง (20 คน x 3 วัน x 240 บาท) เปนเงิน 14,400 บาท 
 3) คาพาหนะ(20 คน x 3 วันx400 บาท) เปนเงิน 24,000 บาท 
 4) คาที่พัก (14 คน x3 วัน x 750 บาท) เปนเงิน 31,500 บาท 
 5) คาวัสดุ/โล (20 คน x 1,000 บาท) เปนเงิน 2,000บาท 
 6) คาถายเอกสาร เปนเงิน 6,000 บาท 
  รวม  203,900 บาท 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ         
 ปจจัยความเสี่ยง          

การประสานการดําเนินงานในภาพจังหวัดทําไดยาก 
 การบริหารความเสี่ยง         
 ใชกลไกลคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในการประสานงาน 
12. หนวยงานรับผิดชอบ    
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 การจัดการสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพ ปญหามลพิษลดลง สภาพแวดลอมดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธที่ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
         ของสถานศึกษา 

2. หลักการและเหตุผล   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดไวใน
มาตรา 47 ระบุใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และไดกําหนดไวในมาตรา 
48 ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษาตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้มาตรา 49 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 
1 ครั้งในทุก 5 ป และตองเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอหนวยงานที่เก่ียวของและ
สาธารณชน ฉะนั้นสถานศึกษาตองพัฒนาการจัดการศึกษาของตนและแสดงภาระความรับผิดชอบใหประจักษแก
สังคมวาสถานศึกษามีประสิทธิผลใน 2 ประเด็นหลัก ตอไปนี้คือ ผูเรียนทุกคนมีความรู ความสามารถ บุคลิกลักษณะ
และคุณสมบัติตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาอยางแทจริง และสถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการศึกษาให
ผูเรียนบรรลุผลตามเปาหมายอยางแทจริง ซึ่งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบดวยกระบวนการที่
สถานศึกษาดําเนินการ โดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนการสงเสริม 
สนบัสนุน และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด  
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคดอกคําใต จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใหคณะครูของ
สถานศึกษา มีความรู ความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเปนสวนหน่ึงของการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหครูมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. เปาหมายของโครงการ   
 เชิงปริมาณ 
 ผูบริหารและครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคดอกคําใต จํานวน 97 คน 
 เชิงคุณภาพ  
 ผูบริหารและครู รอยละ 80 มีความรู  ความเขา ใจเ ก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพและ                       
การประเมนิประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ 
จํานวนผูบริหารและครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคดอก
คําใต 

 
97 คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของผูบริหารและครู มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพและ
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  

 
รอยละ 80 



 
 

 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการ

ประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา เปนเวลา 3 วัน 

มีนาคม – 
เมษายน2565 

 

วิทยาลัยเทคนิคดอกคําใต 
ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดอบรมเตรียมความพรอมและชี้แจงภารกิจตามคําสั่งมอบหมายงาน มกราคม 2565  
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
กุมภาพันธ 

2565 
 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ  
 ผูบริหารและครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และวิทยาลัยเทคนคิดอกคําใต 
8. พื้นท่ีเปาหมาย  
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคดอกคําใต 
9. ระยะเวลาดําเนินการ    
 ปงบประมาณ 2565  
10. งบประมาณ  รวม 65,100 บาท (หกหมื่นหาพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
 งบประมาณรวม 50,000 บาท  (หาหมื่นบาทถวน) 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวยนับ ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
1 คาตอบแทน    14,400 
      - คาตอบแทนวิทยากร 1x18 คน x ชม. 800 14,400 
2 คาใชสอย    33,000 
      - คาจางเหมาบริการอาหาร 3 x 50 ม้ือ x คน 150 22,500 
      - คาจางเหมาบริการอาหารวาง

และเครื่องดื่ม 
6 x 50 ม้ือ x คน 35 10,500 

3 คาวัสดุ    2,600 
      - คาวัสดุสํานักงานและวัสดุ

เบ็ดเตล็ดในการดําเนินงาน 
   2,600 

รวม 50,000 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคําใต 
 งบประมาณรวม 15,140  บาท (หน่ึงหมื่นหาหันหนึ่งรอยสี่สิบบาทถวน)  
 คาอาหารกลางวัน จํานวน 47 คน มื้อละ 50 บาท 1 มื้อ  เปนเงินทั้งส้ิน  2,350  บาท 
 คาอาหารวาง จํานวน 47 คน มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ  เปนเงินทั้งส้ิน  3,290  บาท 
 คาตอบแทนวิทยากร  6 ชั่วโมงๆ ละ 800 บาท   เปนเงินทั้งสิ้น  4,800  บาท 
 คาวัสดุจัดทําเอกสารประกอบการอบรม จํานวน 47 เลม  เปนจํานวน     4,700  บาท 



 
 

 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
         ความเสี่ยง 
       ผูเขาอบรมไมสนใจเนื้อหาในการอบรม 
          การบริหารความเสี่ยง 
   จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุนความสนใจของผูเขาอบรม 
12. หนวยงานรับผิดชอบ  
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคดอกคําใต 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคดอกคําใตมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษา ดวยการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ 
                     ภายในสถานศึกษา  
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                       
ไดกําหนดการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักที่สําคัญขอหนึ่ง คือ มีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31                 
ใหกระทรวงมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการ                    
อยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ
สาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรบัการประกันคุณภาพภายนอก และถือ
วาการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เปนกลไกสําคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง และสรางความมั่นใจไดวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพไดตามมาตรฐานที่กําหนด ผูสําเร็จการศึกษามีความรู ความสามารถและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามท่ี
หลักสูตรกําหนด และที่สังคมตองการทุกหนวยงานหลักที่เกี่ยวของ ไดดําเนินการในหลากหลายวิธีการเพื่อสงเสริม 
สนับสนุนใหเกิดคุณภาพของสถานศกึษาในสังกัด 
 จากการที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับกอนที่จะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป และไดประกาศใชมาตรฐานการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยไดใหสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานปรับใชมาตรฐานใหมตั้งแตนั้นเปนตนมา และมาตรฐานใหมท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช                         
ใน       ครั้งนี้ ก็มีรูปแบบและวิธีการประเมินแนวใหมท่ีเนนการประเมินในลักษณะองครวม (Holistic Evaluation) ดังน้ัน                       
เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา กลุมงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุมนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จึงกําหนดโครงการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในสังกัด ในแนวทางการวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนว
ทางการประเมินแนวใหมที่เนนการประเมนิในลักษณะองครวม (Holistic Evaluation) ข้ึน เพ่ือใหโรงเรียนไดพัฒนา และปรับ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรยีน (18 โรงเรียน) 
 เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 36 รอยละ 90 มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ี
เขมแข็ง  
 
 
 



 
 

 

5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัดท่ีไดรบัการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
18 โรง 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของโรงเรียนในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง 

 
รอยละ 90 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

1. ระยะที่ 1 พัฒนาระบบประเมินคณุภาพภายในแบบองครวม  
     - ชี้แจง ทําความเขาใจ ใหองคความรู เก่ียวกับการพัฒนา 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม 
     - การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในแบบองครวม 
     - จัดทําคูมือการประเมินคุณภาพภายในแนวใหม แบบองครวม 
(Holistic Evaluation)   
     โดยจัดประชุมปฏิบัติการ ออกแบบระบบการประเมินคุณภาพภายใน
แบบองครวม (Holistic Evaluation) 2 วัน มีผูเขารวมกิจกรรม 65 คน  

มีนาคม 
2565 

 

2. ระยะที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของระบบประเมนิคุณภาพภายในแบบองครวม 
และคูมือการประเมินคณุภาพภายในแบบองครวม โดยผูเชี่ยวชาญ และ
ผูดําเนินการ ท้ังหมด 8 คน เวลา 1 วัน  

เมษายน 
2565 

 

3. ระยะที่ 3 ผูวิจัยนําระบบประเมินคุณภาพภายในแบบองครวม  
พรอมทั้งคูมือการประเมินฯ ไปใชในสถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย 6 โรง 
     - ติดตามผลการใชระบบการประเมินคุณภาพภายในแบบองครวม 
พรอมทั้งคูมือการประเมินฯ สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย 6 โรง โดย
ผูวิจัย  

พฤษภาคม 
- 
กรกฎาคม 
2565 

 

4. ระยะที่ 4 รวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล สรุป และเขียนรายงาน สิงหาคม 
2565 

 

กิจกรรมที่ 2  การติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยตนสังกัด 
                ตามกฎกระทรวง 
 กํากับติดตามการนําระบบการประกันคณุภาพภายในไปใชในการบริหารจัด

การศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือใหไดคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยบูรณาการรวมกับ 
การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของศึกษานิเทศกประจํา
กลุมสหวิทยาเขต ในแตละกลุม  
ท้ังหมด 6 กลุม  

สิงหาคม 
2565 

 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ผูบริหาร ครู และนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 



 
 

 

8. พื้นที่เปาหมาย 
 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
9. ระยะเวลาดําเนินการ 
 มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2565 
10. งบประมาณ 
 1. กิจกรรมที่ 1 การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จํานวนเงิน 75,000 บาท 
 2. กิจกรรมที่ 2 การติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
                     โดยตนสังกัดตามกฎกระทรวง  จํานวนเงิน 31,000 บาท รายละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะหความสอดคลอง 
มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   

75,000 13,200 56,680 5,120 

ระยะที่ 1 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายใน
แบบองครวม โดยจัดประชุมปฏิบัติการ ออกแบบ
ระบบการประเมินคณุภาพภายในแบบองครวม 
(Holistic Evaluation) 2 วัน มีผูเขารวมกิจกรรม 
65 คน    

45,550 7,200 33,800 4,550 

ระยะที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของระบบประเมิน
คุณภาพภายในแบบองครวม และคูมือ 
การประเมินคุณภาพภายในแบบองครวม  
โดยผูเชี่ยวชาญ และผูดําเนินการ ทั้งหมด 8 คน 
เวลา 1 วัน  

7,600 6,000 1,600 - 

ระยะที่ 3 ผูวิจัยนําระบบประเมินคุณภาพภายใน
แบบองครวม พรอมทั้งคูมือการประเมินฯ  
ไปใชในสถานศกึษาที่เปนกลุมเปาหมาย 6 โรง 
     - ติดตามผลการใชระบบการประเมิน
คุณภาพภายในแบบองครวม พรอมท้ังคูมือ 
การประเมินฯ สถานศึกษาที่เปนกลุมเปาหมาย  
6 โรง โดยผูวิจัย 

5,880 - 5,880 - 

ระยะที่ 4 รวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล สรุป 
และเขียนรายงาน  

15,970 - 15,400 570 

 กิจกรรมที่ 2  การติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
ของสถานศึกษาโดยตนสังกัดตามกฎกระทรวง 

31,000 - 30,000 1,000 

 กํากับติดตามการนําระบบการประกันคุณภาพ
ภายในไปใชในการบรหิารจัดการศึกษาภายใน

31,000 - 30,000 1,000 



 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใชงบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

สถานศึกษา เพื่อใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยบูรณาการรวมกับ
การนิเทศติดตาม การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ของศึกษานิเทศกประจํากลุม          
สหวิทยาเขต ในแตละกลุม ทั้งหมด 6 กลุม 

รวมงบประมาณ 106,000 13,200 86,680 6,120 

11. การวิเคราะหความเส่ียงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 

 การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน 
 การบริหารความเสี่ยง 
 ชี้แจง/ทําความเขาใจกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กําหนดข้ึนใหม และหาแนวทาง 
ในการพัฒนาที่สอดคลองกันระหวางสถานศึกษากับหนวยงานตนสังกัด           
12. หนวยงานรับผิดชอบ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 โรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 36 จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ และสามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีนของนักเรียนใหไดตามเปาหมายที่สถนศึกษากําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา 
2. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของไทย เปนระบบท่ีสรางความมั่นใจใหกับผูปกครอง ชุมชน และสังคมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
มาตรฐานตามที่กําหนด เปนระบบท่ีขับเคลื่อนและดําเนินไปพรอมกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยให
สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของการบริหาร โดยจะตองดําเนินไปอยางตอเนื่อง 
และเปนระบบ  
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา                   
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับกอนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบตอไป และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
โดยสอดคลองตามนโยบายของรัฐ จุดเนนของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิด
วามาตรฐานที่กําหนดตองสามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุได ประเมินไดอยางเปนรูปธรรม กระชับ สามารถสะทอน
คุณภาพการศึกษาไดอยางแทจริง เนนการประเมินสภาพจริง ไมยุงยาก สรางมาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลด
ภาระการจัดเก็บขอมูล และลดการจัดทําเอกสารที่ใชในการประเมิน 
 จากความสําคัญของการดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังกลาว จึงมีความจําเปนตอง
จัดทําโครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา เพ่ือใหผูที่มี
สวนเก่ียวของมีความเขาใจ และทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหผูบริหารและครูมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับระบบประกันภายในสถานศึกษา 
 2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาใหสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อยางเปนระบบ 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบและ
แนวทางการนํามาตรฐานสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ใหแก ผูบริหารหรือครูในจังหวัดพะเยา ทุกสังกัด จํานวน 
100 คน  จํานวน 1 ครั้ง  
 เชิงคุณภาพ 
 1) ผูบริหารและครู ที่เขารับการอบรม รอยละ 100 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบประกันภายใน
สถานศึกษา และการนําระบบการประกันคุณภาพภายในสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 2) สถานศึกษา รอยละ 80 สามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
1) จํานวนผูบรหิารหรือครูท่ีเขารับการอบรมเรื่องระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา   
2) จํานวนสถานศึกษาที่ดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ 

 
100 คน 

รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
1) รอยละของผูบริหารและครูท่ีเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดบัดี 
2) รอยละของสถานศึกษาที่สามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาอยาง
เปนระบบในระดับดีขึ้นไป 
3) รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับการนิเทศ ติดตามเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน 

 
รอยละ 80 
รอยละ 80 
รอยละ 80 

6. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบและ             
แนวทางการนํามาตรฐานสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา จัดทําแนวทางการนํามาตรฐานสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม 

พฤศจิกายน -
ธันวาคม 2564 

 

2. จัดประชุมคณะทํางานในการดําเนินงานจัดเตรียมเอกสารการ
อบรมและอุปกรณการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

พฤศจิกายน -
ธันวาคม 2564 

 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบและแนวทางการนํา
มาตรฐานสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

มกราคม 2565  

4. สรุปและจัดทํารายงานการดําเนินโครงการ กันยายน 2565  
 กิจกรรมท่ี 2  การนิเทศ ติดตามเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการในการนิเทศติดตามการดําเนินการ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
กุมภาพันธ 2565  

2. สรางเครื่องมือในการนิเทศติดตาม กุมภาพันธ 2565  
3. นิเทศ ติดตามการดําเนินงานเพ่ือใหสถานศึกษาประกัน

คุณภาพภายในอยางเปนระบบ 
  มิถุนายน - 
สิงหาคม 2565 

 

4. จัดประชุมคณะกรรมกรในการนิเทศ ติดตาม ฯ หลังการนิเทศ สิงหาคม 2565  
5. สรุป และรายงานการดําเนินโครงการ กันยายน 2565  

 

 



 
 

 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ผูบริหารหรือครผููสอนในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพะเยา จํานวน 100 คน 
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 พฤศจิกายน  2564 – กันยายน 2565  
10. งบประมาณ  
 งบประมาณ จํานวน 200,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบและ
แนวทางการนํามาตรฐานสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  เปนเงิน 170,000  บาท รายละเอียดดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอหนวย

(บาท) 
จํานวนเงิน 

1. คาตอบแทน     
 คาตอบแทนวิทยากร 12  ชั่วโมงๆ ละ 

600 บาทจํานวน 3 คน 
12x3 ชั่วโมงxคน 600 21,600 

2. คาใชสอย     
 - คาอาหารกลางวัน ผูเขาอบรม     115x2 คนxวัน 110 25,300 
 - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 115x2x2 คนxวันxครั้ง 35 16,100 
 - คาที่พักวิทยากรจํานวน 2 คืน 

 
3x2 คนxคืน 800 4,800 

 - คาพาหนะพักวิทยากรจํานวน  
 

3 คน 5000 15000 

 - คาพาหนะสําหรบัผูเขารับการอบรม 100 คน 400 40,000 
 - คาถายเอกสาร และจัดทําเอกสาร 100 เลม 100 10,000 
 - คาเชาสถานที่จัดประชุม 2 วัน 2500 ๕,000 
 - คาสรุปและจัดทํารายงานผล    10,000 

3. คาวัสดุ อุปกรณ    22,200 
รวม    170,000 

 หมายเหตุ :  ขอถัวจายทุกรายการ 
 2. งบประมาณสําหรบันิเทศ ติดตามและประเมินผล จํานวนเงิน  30,000 บาท 

ท่ี กิจกรรม จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอหนวย

(บาท 
จํานวนเงิน 

1. คาใชสอย     

 
-คาจางเหมาในการประกอบอาหาร    

15x2x80 
คนxมื้อx

บาท 
80 2400 

 
-คาจางเหมาทําอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 

15x2x35 
คนxมื้อx

บาท 
35 1050 

 -คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศ 10x2x120 คนxวันx 120 2400 



 
 

 

ติดตามและพนักงานขับรถ บาท 

 
- คาพาหนะในการเดินทางไปนิเทศ ติด
ตามฯ 

2000 กิโลเมตร 4 8,000 

 - คาถายเอกสาร และจัดทําเอกสาร 100 เลม 50 5,000 
2. คาวัสดุ     

 
คาวัสดุ อุปกรณในการดําเนินการนิเทศ 
ติดตามฯ 

   11,150 

รวม    30,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 
  1) ไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่วางไว 
  2) ผูเขารวมประชุมมากกวาหรือนอยกวาที่กําหนด 
  3) งบประมาณที่ไดรบัจัดสรรลาชา 
 การบริหารความเสี่ยง 
  1) แผนที่วางไวสามารถปรับเปลี่ยนไดตามเหมาะสม 
  2) ใหผูเขารวมประชุมสงแบบตอบรบัมากอนทุกครั้ง 
12. หนวยงานรับผิดชอบ     
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1) ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีความเขมแข็ง 
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 3) ผูปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจตอการจัดการศกึษาของสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธที่ 2. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 



 
 

 

1. ชื่อโครงการ  สงเสรมิการมีสวนรวมของเครือขาย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการตามบาน  
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม หมวด 2 สิทธิและหนาท่ีทางการ
ศึกษา มาตรา 10 การจัดการศึกษา ตอง จัดใหบุคคล มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา                      
ขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายการศึกษาสําหรับ                   
คนพิการในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับ
สื่อส่ิงอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการ   ท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรอืมีรางกายพิการทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล
หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิโอกาสไดรบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ 

 ในการนี้ จากขอมูลเด็กพิการของศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา ณ วันที่ 10 มิถุนายน                   
พ.ศ.2560 พบวา มีเด็กพิการที่เขารับบริการทางการศึกษาในศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา หนวยบริการฯ
และศูนยการเรียนฯประจําอําเภอ 7 แหง รวมถึงหองเรียนเด็กเจ็บปวยเรื้อรงัในโรงพยาบาล จํานวนท้ังสิ้น 219 คน  
จากการดําเนินงาน พบวาเด็กพิการสวนใหญตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด ทั้งในเรื่องการฟนฟูสมรรถภาพทาง                     
ดานการแพทยและการจัดการศึกษา จากผูดูแลในครอบครัว และจากทีมสหวิชาชีพ รวมถึงเรื่องการสรางเสริมกําลังใจ
จากภาคสวน องคกร ชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ และเกิดการ
มีสวนรวมระหวางผูปกครอง เครือขาย ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ดังนั้น ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 
ในจังหวัดพะเยาอยางทั่วถึง รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการตามบาน จึงจัดทําโครงการ
สงเสริมการมีสวนรวมของเครือขาย เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการตามบาน ศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดพะเยาขึ้น เพื่อใหเด็กพิการที่มารับบริการมีสิทธิและโอกาส ในการรับบริการและความชวยเหลืออ่ืนใด                           
ทางการศึกษา และการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยที่จําเปน เหมาะสมกับสภาพความพิการของแตละบุคคล                     
อยางตอเนื่อง รวมไปถึงเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาการพัฒนาศักยภาพและ                    
ความเขมแข็งของผูปกครอง เครือขาย ชุมชน และหนวยงานตางๆ ใหสามารถรวมมือกับหนวยบริการ และมีสวนรวมดูแล
สุขภาพชวยเหลือเด็กพิการตามบานได ในระยะยาว นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชี วิตที่ดีและมีประสิทธิภาพ                       
มากยิ่งข้ึนตอไป 
3. วัตถุประสงค 

 เพื่อใหผูปกครอง เครือขาย ชุมชน และหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก

พิการตามบานในระยะยาว      

4. เปาหมายของโครงการ 

 เชิงปริมาณ   

 จัดทําคูมือการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการแบบองครวม และบทบาทการดูแลเด็กพิการในชุมชน 
จัดอบรมสรางเจตคติที่ดีตอในการการดูแลชวยเหลือคนพิการ 1 ครั้ง  สําหรับ 
 1) เด็กพิการ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา จํานวน   70  คน 
 2) ผูปกครองเด็กพิการ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา  จํานวน  70  คน 
 3) อาสาสมัคร ครู กศน.อําเภอ ผูนําชุมชน ภาคีเครือขายและเจาหนาที่ผูเก่ียวของ  
จํานวน  140  คน  รวม จํานวน 280 คน 
 เชิงคุณภาพ 



 
 

 

 ผูปกครอง เครอืขาย ชุมชน และหนวยงานตางๆ มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
สําหรับเด็กพิการตามบานในระยะยาว         
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ   
จํานวนผูปกครอง เครือขาย ชุมชน และหนวยงานตางๆ มีสวนรวมของในการพัฒนา              
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการตามบานในระยะยาว  

 
210 คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของผูปกครอง เครือขาย ชุมชน และหนวยงานตางๆ ที่มีสวนรวมในการพัฒนา 
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการตามบานในระยะยาว         

 
รอยละ 80 

 
6. วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. อบรมสรางเจตคติที่ดตีอในการการดูแลชวยเหลือ คนพิการ การ

จัดการศึกษา การจัดสื่อที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ สิทธิ/
โอกาสที่พึงไดรบัในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมกับผูปกครอง 
เครอืขาย ชุมชน และหนวยงานตางๆ  

ธันวาคม 2564 - 
เมษายน 2565 

 

2. จัดทําคูมือการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการแบบองครวม และ
บทบาทการดูแลเด็กพิการในชุมชน เพื่อเผยแพร และใชเปน
แนวทางในการดําเนนิงานและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
เครอืขาย และหนวยงาน ที่เก่ียวของ 

ธันวาคม 2564  

3. จัดหาอุปกรณที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ มกราคม - 
พฤษภาคม 2565 

 

4. นิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการ มิถุนายน - 
สิงหาคม 2565 

 

5. ประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ กันยายน 2565  
7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ครอบครัวเด็กพิการ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา อาสาสมัคร ครู กศน.อําเภอ  

ผูนําชุมชน ภาคีเครือขายและเจาหนาที่ผูเก่ียวของ รวม จํานวน 240 คน 

8. พื้นที่เปาหมาย 
 ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา หนวยบริการประจําอําเภอ 7 แหง ในจังหวัดพะเยา 

9. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ระหวาง เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
10. งบประมาณ พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ (รายละเอียดตัวคูณ) 
 จํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) รายละเอียดดังนี ้

ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอ

หนวย(บาท) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
1. คาตอบแทน     



 
 

 

11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 

 ความเสี่ยง 

 ความรวมมือระหวางชุมชน หนวยงานที่เก่ียวของ 

 การบริหารความเสี่ยง 

 มีการประชุม หารือ วางปฏิทินการดําเนินงานที่ชัดเจน และดําเนินการอยางจริงจัง เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็กพิการจังหวัดพะเยาที่มีประสิทธิภาพ 

12. หนวยงานรับผิดชอบ 

 ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 

13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เด็กพิการในจังหวัดพะเยาไดรับการพัฒนาศักยภาพ ใหมีทักษะพัฒนาการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

 2. ผูมีสวนเกี่ยวของมีความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ สงเสรมิการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา  
2. หลักการและเหตุผล 
               โลกศตวรรษท่ี 21  เปนโลกแหงขอมูลขาวสารที่สามารถรับและสงตออยางรวดเร็ว สงผลใหประชาชน 

ชุมชน  และสังคมรับรูขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ประชาชนมีความรูความสามารถ

 - คาตอบแทนวิทยากร 12x7 ชั่วโมงxหนวย 600 50,400 
2. คาใชสอย     
 กิจกรรมอบรม (2 วัน)     
 - คาจางเหมาในการประกอบอาหาร  45x4x7 คนxมื้อxหนวย 80 100,800 
 - คาจางเหมาในการประกอบอาหาร

วางและเครื่องดื่ม 
45x4x7 คนxม้ือxรุน 35 44,100 

 - คาเดินทางผูเขาอบรม 40x7 คนxหนวย 300 84,000 
 - คาจัดทําคูมือการพัฒนาศักยภาพ

เด็กพิการแบบองครวม 
500 เลม 50 25,000 

 - คาเดินทางนิเทศติดตาม 2x7 ครั้งxหนวย 1,000 14,000 
3. คาวัสด ุ     
 - คาวัสดุผลิตสื่อ/อุปกรณที่เหมาะสม

ในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ 
   77,000 

 - คาวัสดุเบ็ดเตล็ดในการดําเนินงาน    4,700 
รวม ตัวอักษร (สี่แสนบาทถวน) 400,000 



 
 

 

มากข้ึน และพรอมที่จะเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น ในขณะที่การปรับปรุงโครงสราง
การบริหารงานของหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค และสถานศึกษาควบคูกับการปรับปรุงแกไขปญหาและการ
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษาเพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้น จะสงผลให
หนวยงานและสถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการศึกษาที่แสดงความรับผิดชอบตอคุณภาพมาตรฐานใหแก
ผูเรียนอยางมีประถสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึน รวมทั้งการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนของสังคม อาทิ บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ภาคเอกชน สถานประกอบการ มูลนิธิ วัด สถาบันและองคกรตางๆ ในสังคมที่มีศักยภาพ
และความพรอมสามารถเขามามีสวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย  
 ตามบทบาทของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่  6  สูการปฏิบัติโดย
มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาหรือการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน มูลนิธิ วัด องคกรเอกชน สถานประกอบการ สาถบัน /องคกรตาง ๆ ในสังคมใหเขามามสีวนรวมใน
การจัดการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในการจัดการศกึษาขึ้น 
 3. วัตถุประสงคของโครงการ 
      เพื่อสรางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในจังหวัดพะเยา 
4. เปาหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ   
 จัดเวทีรบัฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการสรางการมีสวนรวมในการจัดการศกึษา  
อาทิ  บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ภาคเอกชน สถานประกอบการ มูลนิธิ วัด สถาบันและองคกรตางๆ จํานวน  
200  คน    
 เชิงคุณภาพ 
 ภาคสวนท่ีเก่ียวของ รอยละ 80 มีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่การมีสวนรวมในการจัดการศกึษา ”
)All for Education) 
5. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
เชิงปริมาณ   
ครู ผูบริหารสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตัวแทนทุกภาคสวนของสังคม อาทิ        
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ภาคเอกชน สถานประกอบการ มูลนิธิ วัด สถาบันและ
องคกรตางๆ                          

 
200 คน 

เชิงคุณภาพ 
รอยละของครู ผูบริหารสถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตัวแทนทุกภาคสวนของ
สังคม อาทิ บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ภาคเอกชน สถานประกอบการ มูลนิธิ วัด 
สถาบันและองคกรตางๆ มีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่การมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา) ”All for Education) 

 
รอยละ 80 

 

 
6. วิธีดําเนินการ /ขั้นตอนการดําเนินงาน  
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
1.  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ธันวาคม 2564   -  

มีนาคม 2565 



 
 

 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 
2. จัดการประชุมสงเสริมและพัฒนาผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ใหมีความรูความ

เขาใจและเขามารวมรับผิดชอบในการจัดการศกึษาไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอม
ทั้งจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น คําปรกึษาและรวมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของทุกภาคสวนที่จัดการศึกษาในจังหวัดพะเยา 

เมษายน  - 
สิงหาคม 2565 

3.  สรุป /ประเมนิผลความพึงพอใจในการ ดําเนินโครงการ กันยายน 2565 

7. กลุมเปาหมายของโครงการ 
 ครู ผูบริหารสถานศกึษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตัวแทนทุกภาคสวนของสังคม อาทิ บุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ภาคเอกชน สถานประกอบการ มูลนิธิ วัด สถาบันและองคกรตางๆ จํานวน  200  คน    
8. พื้นท่ีเปาหมาย 
 จังหวัดพะเยา 
9. ระยะเวลาดําเนินการ   
 ระหวาง เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
10. งบประมาณ พรอมระบุรายละเอียดงบประมาณ )ขอถั่วจายทุกรายการ(  
 จํานวน 225,000 บาท )สองแสนสองหมื่นหาพันสองรอยบาทถวน (รายละเอียดดังนี้  

 
 
11. การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง 

ท่ี รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอ

หนวย )บาท(  
จํานวนเงิน 

)บาท(  
1. คาตอบแทน     
  - คาตอบแทนวิทยากร  6x5 ชั่วโมงxหนวย 600 18,000 

2. คาใชสอย     
  - คาอาหาร  200x1 คน x มื้อ 200 40,000 
  - คาอาหาร  20x1 คน x มื้อ 200 4,000 
  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  20x2 คน x มื้อ 35 1 ,400  
  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 200x2 คน x มื้อ 35 14,000 
  - คาพาหนะผูเขารวมประชุม  200x2 คน x เที่ยว 200 80,000 
  - คาพาหนะวิทยากร  2x2 คน x เที่ยว 2,000 8 ,000  
  - คาที่พัก  2x2 คน x คืน 1,200 4,800 
 - คาบํารุงสถานที่    5,000 
 - คาจางเหมาะถายเอกสาร    10,000 

3. คาวัสดุ     
 - คาวัสดุ    40,000 

รวมทั้งสิ้น 225,000 



 
 

 

 ความเสี่ยงดานการดําเนนิงานเนื่องจากมีหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนนิการเปนจํานวนมาก          
อาจทําใหเกิดอุปสรรคในเรื่องการติดตอประสานงาน  
 การบริหารความเสี่ยง 
 จัดประชุม หารือ วางปฏิทินการดําเนินงานที่ชัดเจน  
12. หนวยงานรับผิดชอบ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ภาคสวนท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที ่5 การติดตามประเมินผลแผน 
 

 การติดตาม ประเมินผลแผนฯ กําหนดใหหนวยงานในสังกัดดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 



 
 

 

 1. การติดตามและรายงาน เปนการติดตามและรายงานผลความกาวหนาของแผน/งาน/โครงการ   

โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดในแผน/งาน/โครงการของแตละหนวยงาน 

และรายงานเปนรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ป ดังนี้   

 ไตรมาสที่ 1 ผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 

 ไตรมาสที่ 2 ผลการดําเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 

 ไตรมาสที่ 3 ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 รายงานภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2565 

 ไตรมาสที่ 4 ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 รายงานภายในวันที่ 15 ตลุาคม 2565 

 2. การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดแผน เปนการประเมินผลลัพธตามตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป เมื่อสิ้นปงบประมาณ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

  2.1 กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนฯ 

  2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 

   - เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินที่จัดทําขึ้น เพื่อเก็บขอมูลจากหนวยงานเมื่อสิ้น 

  ปงบประมาณ 

   - รวบรวมขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานตามไตรมาสของหนวยงาน 

  2.3 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 

 

คณะผูจัดทํา 

 
 ท่ีปรึกษา 

  นายวัลลภ  ไมจําปา  ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

  คณะทํางาน 

  นายขจรศักดิ์  สีเสน           ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

  นางกรณิการ  เกตุภู           นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

  นางสาวหทัยกรานต มุลิกา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

  นางนิชากมล  วุฒิกรณธร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

  นางจรัสวัน  อนุศักดิกุล  นักวิชาการศึกษา 

  บรรณาธิการ 

  นายขจรศักดิ์  สีเสน              ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

   ออกแบบ/รูปเลม 

  นายขจรศักดิ์  สีเสน              ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  

 


