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คำนำ 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
คำสั่งที่ 19/2560 ลงวันที่วันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีอำนาจหน้าที่ ตามข้อ 11 คือ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด    
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ 
การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่  นโยบาย  
และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย 
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่แสดงผลการดำเนินงานสำคัญ
ภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประกอบด้วยการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง พัฒนากำลังคนและส่งเสริมการสร้าง
น วั ต ก ร ร ม  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร แ ข่ ง ขั น  พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์  
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาระบบบริหาร 
จัดการศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ เกี่ยวข้อง      
สำหรับใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดพะเยา รวมทั้งสาธารณชนได้รับทราบข้อมูลผลสำเร็จ
และความก้ าวหน้ าของการจัดการศึ กษ าในจั งหวัดพะเยา และขอขอบพระคุณ ผู้ มี ส่ วน เกี่ ยวข้ อ ง                
บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานฉบับนี้ 
 
        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
                    ตุลาคม 2565 
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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดตั้ งขึ้นตามคำสั่ งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ            
คำสั่งที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 11 ให้มีศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด  การปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย และให้มีอำนาจในเขตจังหวัด 
ดังต่อไปนี้ 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตาม
อำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย  

(2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  
(3) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ  

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
(4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล       

เพ่ือการศึกษา 
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(6) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว  

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
(8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ  

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา  
(10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน  
(11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง  

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด  
  ข้อ 12 ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกกับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที่  รับผิดชอบ 
การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และผู้ อ ำน วยการสำนั กงาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษ ามั ธยมศึ กษ า  เฉพาะงานที่ เกี่ ย วกั บ  
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  มัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จำนวนสามคน  
  ให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน ศึกษาธิการ
จังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัด ดำรงตำแหน่งเทียบกับข้าราชการ
พลเรือนสามัญประเภทอำนวยการระดับสูง และผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่ง
ผู้ อ ำ น ว ย ก า ร ป ร ะ เภ ท ผู้ บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า ห รื อ เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ  ม อ บ ห ม า ย ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่  
รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
  หน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาจังหวัด 
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่  12 มิถุนายน 
2560 กำหนดหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดังนี้ 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 
   (1) กลุ่มอำนวยการ 
   (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   (3) กลุ่มนโยบายและแผน 
   (4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
   (5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
   (6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   (7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
   (8) หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ให้แต่ละกลุ่มมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (1) กลุ่มอำนวยการ 
   (1.1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
   (1 .2 ) ปฏิบั ติภ ารกิจ เกี่ ยวกับราชการประจำทั่ ว ไปของกระทรวงศึกษาธิการ  
และประสานงานต่างๆในระดับจังหวัด 
   (1.3) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 
   (1.4) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
   (1.5) ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน    
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                     (1 .6 ) ดำเนิ น งาน เกี่ ย วกับ งานประชาสั ม พันธ์ เผยแพร่กิ จกรรมและผลงาน 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (1.7) ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
   (1.8) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   (1.9) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร 
   (1 .10) ปฏิบั ติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่ วไปของกระทร วงศึกษาธิการ  
และประสานงานต่างๆในระบังจังหวัด 
   (1.11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   (2.1) รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ. มอบหมาย 
   (2.2) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง การเกลี่ยอัตรากำลัง  
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
   (2.3) เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   (2 .4 ) เสนอแนะเกี่ ย วกับการส่ ง เสริม  สนั บสนุ น  การพัฒ นาการเสริมสร้ าง 
และการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   (2.5) เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบบรรจุแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่งและการเลื่อนตำแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น 
   (2.6) นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณาความดีความชอบของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริการการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 
   (2.7) เสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อ่ืนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (2.8) ดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์  
ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   (2.9) จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
   (2.10) จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (2 .11 ) จั ดท ำมาตรฐาน คุณ ภ าพ งาน  กำหน ดภ าระงาน ขั้ น ต่ ำ  และ เกณ ฑ์  
การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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   (2.12) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล
เสนอ อกศจ. เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ 
   (2.13) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
   (2.14) ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
   (2.15) ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   (2.16) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
  (3) กลุ่มนโยบายและแผน 
   (3.1) ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและ
คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. 
มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มบริหารการศึกษา 
   (3.2) จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
   (3.3) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
   (3.4) จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   (3.5) วิ เคราะห์การจัดตั้ งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
   (3.6) จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่
ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงาน
ผล 
   (3.7) ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
   (3.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

(4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา    
         (4.1) ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและ

คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ.  และตามที่ กศจ. 
มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน  
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   (4.2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   (4.3) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถให้บริการได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 
   (4.4) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
   (4.5) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมการศึกษา 
   (4.6) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   (4.7) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะ
วิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด 
   (4.8) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 
   (4.9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
   (4.10) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและ
ส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
   (4.11) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพ้ืนที่ 
   (4.12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
  (5) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
   (5.1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง ยุทธศาสตร์  
และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. 
มอบหมาย 
   (5.2) ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (5 .3) ส่ งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิ เทศ  
และแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

(5.4) ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
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   (5.5) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการ
รองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจ
ราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
   (5.6) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (5.7) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือหน่ วยงานและสถานศึกษาในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้ เป็น ไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   (5.8) จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
   (5.9) ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   (5.10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

  (6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   (6.1) กำกับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงเรียนเอกชน 
   (6.2) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการ
โรงเรียนเอกชน 
   (6.3) ดำเนินการเกี่ยวกับสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
และท่ีกฎหมายอื่นกำหนด 
   (6.4) ดำเนินการอ่ืนเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด 
   (6.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

  (7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
   (7 .1) ส่ งเสริม สนับสนุน และดำเนินการและประสานเกี่ ย วกับกิจการลูกเสือ          
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
   (7.2) ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดย
ผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
   (7.3) ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน 
พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา 

6 



 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

   (7.4) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติ และความปรองดอง สมานฉันท์ 
   (7.5) สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
   (7.6) ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
   (7.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
  (8) หน่วยตรวจสอบภายใน 
   (8.1) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี  
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   (8.2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างกลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-งานธุรการของ กศจ. 
-งานภารกจิทั่วไป 
-งานบริหารทั่วไป 
-งานการเงิน บัญชี  
 และพัสด ุ
-งานบริหารงานและการ
ควบคุมภายใน 
-งานอาคารสถานที ่
-งานประชาสัมพันธ ์
-งานบริหารงานบุคคล 

ของ ศธจ. 
-งานพัฒนาองค์กร 

 

-งานธุรการของ 
 คณะอนุกรรมการ 
-จัดทำข้อเสนอ 
 ยุทธศาสตร์การศึกษา 
-จัดทำแผนพัฒนา 
 การศึกษา 
-วิเคราะห์การจัดตั้ง 
 งบประมาณ 
-งานข้อมูลและ 
 สารสนเทศ 
-ติดตามการใช้จ่าย 
 งบประมาณ 

  

 

สำนักงานศกึษาธิการจังหวัด  

พะเยา 

กศจ. 

อกศจ. อ.ยุทธฯ อ.พัฒนาฯ 

กลุ่มอำนวยการ 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

กลุ่มส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน 

 

หนว่ยตรวจสอบ
ภายใน 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด  
และกจิการนักเรียน

เอกชน 
 

-งานกำกับ ติดตาม  
 ตรวจสอบ และ 
 ประเมินผล 
-ส่งเสรมิและพัฒนา 
 หลักสูตร 
-งานด้านวิชาการ  
 การนิเทศ  
และแนะแนว 
-จัดทำกรอบ 
การประเมินผล 

 

-กำกับ ดูแลประสาน   
 ส่งเสรมิ และสนับสนุน 
 สถานศึกษาเอกชน 

-การออกใบอนุญาต 
 จัดตั้งโรงเรียน 

-สงเคราะห์และเงิน 
 ทดแทน 
 
 
 

 

-งานกิจการลูกเสือ            
 ยุวกาชาด และกิจการ 
 นักเรียน 
-งานพัฒนานักเรียน  
 นักศึกษา  
-การน้อมนำพระบรม 
 ราโชบายด้าน
การศึกษา 
-การจัดการศึกษาเพื่อ 
 เสริมสรา้งความมั่นคง 

 

-งานตรวจสอบดา้น 
การบริหาร การเงิน 
และการบัญชีของส่วน
ราชการ 
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ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดพะเยา 
 

 1.1 ความเปนมา 
 จังหวัดพะเยา เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งแห่งล้านนาไทยเป็นเมืองเล็กๆ ซึ่งแยกตัวออกจาก        
จังหวัดเชียงราย เดิมเป็นเพียงอําเภอรอบนอกหลายๆ อําเภอของจังหวัดเชียงราย ก่อนที่จะรวมตัวกันก่อตั้งเป็น 
จังหวัดพะเยาเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตกาล  จะเห็นได้จากซากของสิ่งก่อสร้างที่ปรากฏ         
ตามโบราณสถานต่างๆ ในเมืองพะเยา ซึ่งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบล้วนแล้วแต่แสดงถึงความเจริญ
ทางด้านศิลปกรรมได้เป็นอย่างดี หากย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่า เมืองพะเยา เดิมชื่อว่า“ภูกามยาว” หรือ         
“พยาว” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1638 โดยพ่อขุนศรีจอมธรรม พระราชโอรสของ กษัตริย์แห่งราชวงศ์ลัวะ ในพุทธ
ศตวรรษที่ 18 (พ.ศ.1700 -1799) และในยุคสมัยพ่อขุนงําเมือง เป็นกษัตริย์เมืองภูกามยาวมีความเจริญรุ่งเรืองมาก 
มีฐานะเป็นเมืองเอก เรียกว่า “อาณาจักรพยาว” ต่อมาในปี พ.ศ.1881 เจ้าผู้ครองเมืองหิรัญนครเงินยาง       
(เชียงแสน) ได้สมคบกับเจาผู้ครองเมืองนนทบุรี (น่าน) ยกทัพเขาที่อาณาจักรพยาวเป็นเหตุให้อาณาจักรพยาวถูก
ผนวกเข้าไว้ในอาณาจักรล้านนาไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในปี พ.ศ.2437 รัชสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดให้ปฏิรูปการ
ปกครองแบบเดิมเป็นมณฑลเทศาภิบาล ดังนั้น เมืองพะเยาจึงถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลพายัพ ซึ่งการ
ปฏิรูปการปกครองหัวเมืองดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการต่อต้านโดยขบถ ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) ทําให้เมืองพะเยาได้รับ
ผลกระทบไปด้วย ในเหตุการณขบถพวกเงี้ยว ก่อความวุ่นวายจนกระทั่งเมื่อเหตุการณ์สงบลง เมืองพะเยาจึงถูก
ปรับเปลี่ยนฐานะจากเมืองเป็นจังหวัด เรียกว่าจังหวัดบริเวณพะเยา ครั้น พ.ศ.2448 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระดํารัสสั่งยุบเลิกจังหวัดบริเวณพะเยาเสีย ให้มีฐานะเป็นอําเภอเมืองพะเยา ต่อมา
ภายหลัง ปี พ.ศ.2457 เทศาภิบาลมณฑลพายัพพิจารณาระบอบการปกครองบ้านเมืองฝ่ายเหนือ จึงสั่งให้ยุบเลิก  
หัวเมืองเล็กหัวเมืองน้อยแล้วให้ไปรวมกับหัวเมืองใหญ่ ทําให้อําเภอเมืองพะเยา เป็นอําเภอพะเยา อยู่ในอํานาจการ
ปกครองของจังหวัดเชียงราย จนกระทั่งได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น ในปี พ.ศ. 2520 ทําให้อําเภอ
พะเยา มีฐานะเป็นจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 เป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศ ไทย (อ้างอิง ขรรคชัย 
บุญปาน,สุจินต์ วงษ์ทศ และคณะ,2538:ประวัติศาสตร์   สังคมและวัฒนธรรม เมืองพะเยา:สํานักพิมพ์มติชน)  

 1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
 1.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
        จั งหวัดพะเยา  มีที่ ตั้ งและอาณาเขตอยู่ ในภาคเหนือของประเทศไทยมี ระยะทางห่ างจาก
กรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 (ถนนพหลโยธิน) 735 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ปกครอง 6,335 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดเขตอำเภอพาน  อำเภอป่าแดด  และอำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต ้ ติดเขตอำเภองาว  จังหวัดลำปาง  และอำเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
 ทิศตะวันออก ติดเมืองคอบแขวงไชยบุลี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   และอำเภอท่าวังผา  อำเภอเมืองน่าน  อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงอาณาเขตของจังหวัดพะเยา 
   

  1.2.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
          ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่สูงและภูเขา มีระดับความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ 300 -
1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 2,002,110.91 ไร่ หรือร้อยละ 51.77 ของพ้ืนที่  ซึ่งป่าไม้        
ส่วนใหญ่ เป็นป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ โดยมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ชิงช้า ไม้ยาง ไม้เต็ง  
ไม้รัง ฯลฯ  มีเทือกเขาล้อมรอบทั้งทางด้านทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทางตอนกลาง ของจังหวัด             
มีทิวเขาผีปันน้ำโอบล้อมถือเป็นกำแพงตามธรรมชาติและเป็นเทือกเขาที่สำคัญ อันได้แก่ ดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำ   
ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่แฝก ดอยขุนแม่ต๋ำและดอยขุนแม่ต๋อม 
(ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี , กันยายน 2549 /สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา , สิงหาคม 2555)  
 1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศ ของจังหวัดพะเยาแบ่งได้เป็น 3ฤดู คือ 
    ฤดูร้อน อยู่ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดือนพฤษภาคม
อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ประมาณ 39.5องศาเซลเซียส 
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    ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ในปี พ.ศ.2559 มีฝนตกประมาณ 
116 วัน ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1,080.0 มิลลิเมตร 
    ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือน
พฤศจิกายน และเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ประมาณ10.8องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม 
 
3. ขอมูลการปกครองและประชากร 
  2.1 เขตการปกครอง 
  จังหวัดพะเยา แบงเขตการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 68 ตําบล 780 หมูบาน 72 การปกครองสวนทอง
ถิ่น  รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางแสดงเขตการปกครองและรูปแบบการปกครองของจังหวัดพะเยา 

ที ่ อำเภอ 
เขตการปกครอง รูปแบบการปกครอง(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

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

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

   
  2.2 จำนวนประชากร 
  จังหวัดพะเยามีจำนวนประชากรทั้งหมด 470,045 คน เป็นเพศชาย 229,068 คน และ  เพศหญิง 240,977 
คน  มีจำนวนครัวเรือน 183,250 ครัวเรือน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 74 คน/ตร.กม. โดยพ้ืนที่ที่มีประชากรมากที่สุด 
คือ อำเภอเมืองพะเยา ส่วนพ้ืนที่ที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อำเภอเชียงม่วน 
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ตารางแสดงจำนวนประชากรและครัวเรือน จำแนกรายอำเภอ ปี พ.ศ.2562 – 2564 
 

 

ที ่
 

อำเภอ 
จำนวนประชากร 

2562 2563 2564 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 อำเภอเมืองพะเยา 60,229 64,426 124,655 59,721 64,093 123,814 55,764 60,167 115,931 
2 อำเภอเชียงคำ 35,575 36,171 71,746 35,113 35,990 71,103 36,879 37,947 74,826 
3 อำเภอดอกคำใต้ 33,385 35,566 68,924 33,063 35,276 68,339 32,600 34,872 67,472 
4 อำเภอปง 26,140 26,282 52,422 26,101 26,277 52,378 25,493 25,846 51,339 
5 อำเภอจุน 23,727 25,596 49,323 23,691 25,527 49,218 23,089 25,040 48,129 

6 อำเภอแม่ใจ 16,293 17,138 33,431 16,164 17,090 33,254 15,889 16,893 32,782 
7 อำเภอภูซาง 15,886 16,310 32,196 15,946 16,368 32,314 15,710 16,156 31,866 

8 อำเภอภูกามยาว 10,046 11,053 21,099 10,063 11,034 21,097 9,898 10,925 20,823 
9 อำเภอเชียงม่วน 9,222 9,338 18,560 9,206 9,322 18,528 9,033 9,204 18,237 

รวม 230,503 241,880 472,356 229,068 240,977 470,045 224,355 237,050 461,405 

 
จำนวนประชากรแยกรายอายุจังหวัดพะเยา พ.ศ.2564 

แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 
อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 

0 1,429 1,258 2,687 1 1,655 1,477 3,132 

2 1,735 1,596 3,331 3 1,816 1,755 3,571 

4 1,970 1,751 3,721 5 1,931 1,811 3,742 

6 1,893 1,858 3,751 7 2,115 1,913 4,028 

8 2,137 2,077 4,214 9 2,182 2,156 4,338 

10 2,242 2,129 4,371 11 2,177 2,085 4,262 

12 2,306 1,967 4,273 13 2,286 2,103 4,389 

14 2,291 2,182 4,473 15 2,254 2,246 4,500 

16 2,365 2,197 4,562 17 2,381 2,368 4,749 

18 2,219 2,200 4,419 19 2,255 2,273 4,528 

20 2,359 2,358 4,717 21 2,596 2,555 5,151 

22 2,721 2,573 5,294 23 2,938 2,845 5,783 
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อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 

24 3,180 3,077 6,257 25 3,367 3,411 6,778 

26 3,316 3,291 6,607 27 3,372 3,164 6,536 

28 3,256 3,190 6,446 29 3,412 3,260 6,672 

30 3,393 3,271 6,664 31 3,270 3,110 6,380 

32 3,101 2,847 5,948 33 3,047 2,817 5,864 

34 2,967 2,962 5,929 35 3,121 3,083 6,204 

36 3,335 3,258 6,593 37 3,359 3,119 6,478 

38 3,356 3,207 6,563 39 3,536 3,330 6,866 

40 3,200 3,318 6,518 41 3,339 3,280 6,619 

42 3,231 3,152 6,383 43 3,055 3,102 6,157 

44 3,331 3,491 6,822 45 3,422 3,382 6,804 

46 3,269 3,257 6,526 47 3,226 3,400 6,626 

48 3,272 3,605 6,877 49 3,478 3,842 7,320 

50 3,356 3,895 7,251 51 3,285 4,022 7,307 

52 3,315 4,177 7,492 53 3,532 4,343 7,875 

54 3,574 4,561 8,135 55 3,750 4,532 8,282 

56 3,903 4,795 8,698 57 3,925 4,584 8,509 

58 4,026 4,766 8,792 59 3,948 4,579 8,527 

60 3,653 4,262 7,915 61 3,967 4,426 8,393 

62 3,648 4,368 8,016 63 3,286 3,864 7,150 

64 3,300 3,809 7,109 65 3,216 3,590 6,806 

66 3,135 3,569 6,704 67 2,814 3,183 5,997 

68 2,466 2,915 5,381 69 2,418 2,777 5,195 

70 2,198 2,440 4,638 71 2,061 2,266 4,327 

72 1,852 2,152 4,004 73 1,497 1,716 3,213 
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อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม อายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 

74 1,290 1,432 2,722 75 1,129 1,210 2,339 

76 876 1,038 1,914 77 851 1,101 1,952 

78 821 867 1,688 79 742 890 1,632 

80 671 808 1,479 81 586 769 1,355 

82 529 694 1,223 83 595 783 1,378 

84 481 634 1,115 85 407 553 960 

86 345 480 825 87 337 455 792 

88 248 391 639 89 204 334 538 

90 165 262 427 91 132 196 328 

92 85 139 224 93 89 153 242 

94 66 95 161 95 38 65 103 

96 23 50 73 97 14 29 43 

98 9 20 29 99 11 15 26 

100 7 7 14 100 ปีขึ้นไป 15 30 45 

รวมทั้งสิ้น 111,916 118,698 230,614 รวมทั้งสิ้น 112,439 118,352 230,791 

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

ศาสนา 
จำนวนประชากร (คน) 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

พุทธ 148,677 155,839 304,516 98.97 
คริสต์ 1,452 1,514 2,966 0.96 
อิสลาม 36 23 59 0.02 
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ศาสนา 
จำนวนประชากร (คน) 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

ซิกส์ 1 3 4 0.00 
อ่ืนๆ 58 74 132 0.04 
รวมทั้งสิ้น 150,224 157,453 307,677 100 

  ประชากรจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 304,516 คน คิดเป็นร้อยละ 98.97 
รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ จำนวน 2,966 คน คิดเป็นร้อยละ 0.96 อ่ืนๆ จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 0.04 
ศาสนาอิสลาม จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02 และศาสนาซิกส์ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามลำดับ              
   

ข้อมูลด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา 

ข้อมูลจำนวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ตารางท่ี 1 จำนวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

สังกัด แห่ง 

รวมทั้งหมด 391 

กระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 9 

- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 42 

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 229 

- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ) 2 

- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8 

กระทรวงมหาดไทย 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 86 

สำนักนายกรัฐมนตรี 

- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  2 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

- กองพุทธศาสนสถาน 9 

กระทรวงสาธารณสุข 

- สถาบันพระบรมราชชนก 1 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 
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ตารางท่ี 2  จำนวนสถานศึกษา จำแนกตามสังกัด และประเภทการศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

สังกัด แห่ง 
รวมทั้งหมด 391 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวัดพะเยา 9 
- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา  

• ประเภทสามญัศึกษา 14 
• ประเภทการกุศลของวัดในพระพทุธศาสนา 4 
• ประเภทการศึกษาสงเคราะห ์ 3 
• เอกชนนอกระบบ 21 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 80 
- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 131 
- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 18 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 1 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 24 1 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- มหาวิทยาลยัพะเยา 1 
- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 1 
- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 1 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- สถานศึกษาของรัฐ 5 
- สถานศึกษาของเอกชน 3 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 70 
- โรงเรียนเทศบาล 16 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
- โรงเรียน ตชด.เบต็ตี้ ดูเมน 1 
- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 1 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 9 

กระทรวงสาธารณสุข 

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 1 
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ตารางท่ี 3  จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 

  สังกัด  คน 
รวมทั้งหมด 89,535 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 4,973 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 8,825 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 38,092 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ) 1,229 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 21,666 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5,418 
กระทรวงมหาดไทย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 7,980 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    161 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
กองพุทธศาสนสถาน 788 
กระทรวงสาธารณสุข 
สถาบันพระบรมราชชนก 403 
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ตารางท่ี 4  จำนวนนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามสังกัด และประเภทสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

สังกัด คน 
รวมทั้งหมด   89,535 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 4,973 
- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา 8,825 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 14,756 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 8,639 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 14,697 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 287 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  942 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- มหาวิทยาลัยพะเยา  20,600 
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 282 
- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 784 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 5,418 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4,226 
- โรงเรียนเทศบาล 3,754 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    
- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 104 
- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 57 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 788 

กระทรวงสาธารณสุข 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 403 
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ตารางท่ี 5 จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำแนกตามระดับ และประเภทการศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

รวมทั้งหมด 89,535 

การศึกษาในระบบ  

ระดับก่อนประถมศึกษา 12,822 

             เตรียมความพร้อม  4,513 

             อนุบาล 1 1,419 

             อนุบาล 2 3,317 

             อนุบาล 3 3,573 

ระดับประถมศึกษา 23,937 

            ประถมศึกษาปีที่ 1 3,606 

            ประถมศึกษาปีที่ 2 3,722 

            ประถมศึกษาปีที่ 3 3,975 

            ประถมศึกษาปีที่ 4 4,279 

            ประถมศึกษาปีที่ 5 4,239 

            ประถมศึกษาปีที่ 6 4,116 

ระดับมัธยมศึกษา  26,454 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 12,157 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4,062 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4,038 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 4,057 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญศึกษา) 8,946 

           มัธยมศึกษาปีที่ 4 3,179 

           มัธยมศึกษาปีที่ 5 2,878 

           มัธยมศึกษาปีที่ 6 2,889 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อาชีวศึกษา) 5,354 

ระดับ ปวช. 3,722 

ระดับ ปวส. 1,632 

ระดับอุดมศึกษา 21,349 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

อนุปริญญา 26 

ปริญญาตรี 20,369 

ปริญญาตรีควบปริญญาโท  

ปริญญาโท 758 

ปริญญาเอก 196 

การศึกษานอกระบบ 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 

4,973 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

ตารางท่ี 6 จำนวนครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2565 
 

สังกัด จำนวน 

รวมทั้งหมด 5,523 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 45 

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา 218 

- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา** 531 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน*  

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 992 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 993 

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 1,542 

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 49 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 104 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

- มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 78 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 62 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

- สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 315 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ***  

- สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 387 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

- โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 134 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***  

- โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 13 

- ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 7 

กระทรวงสาธารณสุข  

- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 53 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

ตารางท่ี 7 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับก่อนประถมศึกษา  จำแนกตามประเภทการศึกษารายสังกัด ปีการศึกษา 2565 

สังกัด 
ระดับการศึกษา  

เตรียม 
ความพร้อม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก/
เด็กเล็กปฐมวัย 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 

- - 681 839 894 2,414 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1) 

- - 176 659 783 1,618 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2) 

- - 89 1,340 1,456 2,885 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา 287 - - - - 287 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -  4,226  469  460  424  5,579 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน - - 4 11 6 21 
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา 
(บ้านห้วยปุ้ม) 

- - - 8 10 18 

รวมทั้งหมด 287 4,226 1,419 3,317 3,573 12,822 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

ตารางท่ี  8 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับประถมศึกษา จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา  2565 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 871 837 952 947 889 946 5,442 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 1 ) 892 963 1,019 1,078 1,108 1,026 6,086 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2) 1,556 1,610 1,675 1,889 1,859 1,758 10,347 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 15 17 26 37 49 55 199 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 12 24 25 23 26 25 135 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 246 254 247 288 282 289 1,606 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
โรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ ดูเมน 9 10 22 10 17 15 83 
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.อินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) 5 7 9 7 9 2 39 
รวมทั้งหมด 3,606 3,722 3,975 4,279 4,239 4,116 23,937 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

ตารางท่ี 9  จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา 2565 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 180 192 184 556 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1) 

321 316 298 935 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2) 

492 493 480 1,465 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา) 

2,519 2,468 2,531 7,518 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 118 143 136 397 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 79 72 101 252 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 200 168 173 541 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 153 186 154 493 
รวมทั้งหมด 4,062 4,038 4,057 12,157 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

ตารางท่ี 10 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษา) จำแนกตามชั้น รายสังกัด ปีการศึกษา 2565 

สังกัด 
ระดับการศึกษา 

ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดพะเยา) 171 116 129 416 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา) 

2,556 2,329 2,353 7,238 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24) 

124 120 102 346 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา) 138 133 126 397 
กระทรวงมหาดไทย 
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 95 83 76 254 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 95 97 103 295 
รวมทั้งหมด 3,179 2,878 2,889 8,946 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

ตารางท่ี 11 จำนวนนักเรียนในระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทอาชีวศึกษา) จำแนกตามชั้นเรียนรายสังกัด ปีการศึกษา 2565 
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 341 307 302 950 106 73 179 1,129 

รวมทั้งหมด 1,358 1,168 1,196 3,722 842 790 1,632 5,354 

 ตารางท่ี 12 จำนวนนิสิต นักศึกษาในระบบ ระดับอุดมศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษารายสังกัด ปีการศึกษา 2565 

สังกัด 
ระดับการศึกษา  

อนุปริญญา 
/เทียบเท่า 

ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

ควบปริญญาโท 
ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยพะเยา 26 - 19,664 - 720 190 20,600 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา - - 238 - 38 6 282 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 - - 64 - - - 64 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา - - 403 - - - 403 
รวม - - 20,369 - 758 196 21,349 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

ตารางท่ี 13  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน  
(O-NET) เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2563 และ 2564 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2563 2564 

ภาษาไทย 60.72 56.17 -4.55 

ภาษาอังกฤษ 51.06 45.94 -5.12 

คณิตศาสตร ์ 35.20 41.19 5.99 

วิทยาศาสตร์ 43.67 38.31 -5.36 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2563 2563 

ภาษาไทย 58.30 55.43 -2.87 

ภาษาอังกฤษ 36.35 31.33 -5.02 

คณิตศาสตร ์ 27.53 25.63 -1.90 

วิทยาศาสตร์ 31.13 33.10 1.97 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

ชั้น/กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เพิ่ม/ลด 
2563 2564 

ภาษาไทย 47.28 50.65 3.37 

สังคมศึกษา 37.18 38.78 1.60 

ภาษาอังกฤษ 29.87 26.83 -3.04 

คณิตศาสตร ์ 27.61 23.42 -4.19 

วิทยาศาสตร์ 35.22 30.37 -4.85 
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ตารางท่ี 14 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 และ 2564 

ระดับชั้น/สาระวิชา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ประถมศึกษา 

การประกอบอาชีพ 41.63 41.94 

การพัฒนาสังคม 44.95 45.74 

ความรู้พื้นฐาน 40.68 43.34 

ทักษะการดำเนินชีวิต 47.62 46.92 

ทักษะการเรียนรู้ 38.36 35.41 

ค่าเฉลี่ยประถมศึกษา 42.65 42.67 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

การประกอบอาชีพ 38.73 38.07 

การพัฒนาสังคม 37.75 36.39 

ความรู้พื้นฐาน 31.99 34.70 

ทักษะการดำเนินชีวิต 47.03 43.27 

ทักษะการเรียนรู้ 37.06 39.46 

ค่าเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น 38.51 38.38 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

การประกอบอาชีพ 39.80 36.81 

การพัฒนาสังคม 34.75 32.22 

ความรู้พื้นฐาน 29.11 30.94 

ทักษะการดำเนินชีวิต 36.66 37.8 

ทักษะการเรียนรู้ 32.57 32.06 

ค่าเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนปลาย 34.58 33.97 
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ตารางที่ 15  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 
และ ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น/วิชา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร - 49.31 

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา - 26.74 

ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต - 41.96 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ - 42.59 

ค่าเฉลี่ย ปวช. - 49.31 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร - - 

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา - - 

ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต - - 

ทักษะการจัดการงานอาชีพ - - 
ค่าเฉลี่ย ปวส. - - 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 

วิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีทักษะเพ่ือการดำรงชีวิต      
ในศตวรรษที ่21  

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่           

อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

 2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา                  

ตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

 3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง                       

ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

ค่านิยม  
P-STRONG 

 P = Phayao Provincial Education Office  : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 S = Service Mind  : จิตมุ่งบริการ 

 T = Team   : การทำงานเป็นทีม 

 R = Responsibility  : ความรับผิดชอบ 

 O = Ongoing   : ไม่หยุดยั้ง 

 N = Network   : เครือข่ายความร่วมมือ 

 G = Goal    : เป้าหมาย 

 “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง บุคลากรมีจิตมุ่งบริการ ทำงานเป็นทีม                                      

มีความรับผิดชอบ มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดไปสู่เป้าหมายอย่างไม่หยุดยั้ง” 
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เป้าประสงค์รวม 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาบริหารและการจัดการศึกษาแบบบู รณาการ             
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 4. ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพ                      
ในศตวรรษท่ี 21  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
เหมาะสม    กับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท 
 2. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการ           
ของตลาดแรงงานและการแข่งขันของประเทศ 
 3. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน                          
ในศตวรรษท่ี 21 
 5. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ผู้ เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วยรูปแบบ           
ที่หลากหลาย 
 7. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ์ 
 1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 
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 2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/
วิชาชีพ ในเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม                   
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  
 3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่                    
(ยาเสพติด, ภัยไซเบอร,์ ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
 4. พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพและโอกาส 
ทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค      
(อาทิ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
 2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรวิจั ย                 
ทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรง     
จากการลงมือปฏิบัติ 
 3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทัน และ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
 4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
 5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากร         
ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
 7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้ และ       
การประกอบอาชีพ  
 8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม            
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้
ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และ
กลุ่มเป้าหมาย 
 2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิด         
ที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์  
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการ
ประชาชน 
 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน         
เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
 3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยง   
ทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 4. ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวไม่ซ้ำซ้อน      
และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
 5. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง 
และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
 6. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน  เพ่ือยกระดับสมรรถนะ       
การปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 3 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
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โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด 
ผ่านกลไก กศจ. การพัฒนาสื่อนวัตรรมที่ส่งเสริมทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาจังหวัดพะเยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือกำหนดรูปแบบ/แนวทางการดำเนินกิจกรรม        
ตามโครงการ 

              
 

              

1. เพ่ือส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในจังหวัดพะเยา 

2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ     
ที่เหมาะสมกับสภาพและบริบทการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา        

3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice) ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษประถมศึกษาระดับจังหวัด 

วัตถุประสงค์

กิจกรรมภายใต้โครงการ
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        2. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสื่อทำมือที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

        
 

         
        3. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
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        4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดแข่งขันเพ่ือคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ             
ด้านการพัฒนาสื่อที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
จังหวัดพะเยา (สื่อทำมือและสื่อมัลติมีเดีย)  
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1. จังหวัดพะเยามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ                 
ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 เครือข่าย 
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถพัฒนาสื่อทำมือและ
สื่อเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จังหวัดพะเยามีรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาสื่อทำมือและสื่อ
เทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา เป็นแบบอย่างและเผยแพร่
ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับอำเภอและระดับจังหวัด  
จำนวน 2 รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงาน 

      1.จังหวัดพะเยามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ
ที่มีประสิทธิภาพ 1 เครือข่าย 
      2.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถพัฒนาสื่อทำมือ
และสื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง 
      3.จังหวัดพะเยามีรูปแบบและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
ที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นแบบอย่างและเผยแพร่ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษาในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับอำเภอและระดับจังหวัด 

 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
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โครงการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การศึกษา      
3.นำเครือข่าย ไปใช้ฯ    

                 3.1 การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมแห่งชาติ  
                 3.2 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล                                

4.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก Best Practices/นวัตกรรรม   ดำเนินการคัดเลือกแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศและเผยแพร่นวัตกรรม (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 

1.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษา 
อย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพรวมทั้งได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 

2.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 

3.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย      
ในระดับพ้ืนที่อย่างบูรณาการทุกภาคส่วน โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์

กิจกรรมภายใต้โครงการ
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5.สรุปผล รายงานและเผยแพร่   ประชุมปฏิบัติการ เพ่ือสรุปผลและจัดทำรายงานการพัฒนา

เครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัดพะเยา  วันที่ ๑9 - 20  กันยายน 
2565 เวลา ๐๘.3๐ – ๑6.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
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ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

 1 .จั งห วัดพะ เยาเครื อข่ ายความร่วมมื อ ในการพัฒ นาคุณ ภ าพการศึ กษ า ปฐมวัย                   
เกิดการบูรณาการด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยระหว่างหน่วยงานในจังหวัดและภาค 16  

 2.เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่เป็นไปตามวัยอย่างรอบด้าน ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถนำเทคนิคและวิธีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายประยุกต์ใช้ในห้องเรียนตามบริบท          
ของสถานศึกษาและชุมชน  

     3.จังหวัดพะเยามีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรมจากหน่วยงานจัดการศึกษาทุกสังกัดเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือเผยแพร่และเป็นแบบอย่างท่ีดี 

 

ผลการดำเนินงาน 

1.ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดประบการณ์เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยด้าน ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม สติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย 

2.ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจ
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 

3. จังหวัดพะเยาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยผ่าน
รูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมิน 

4.จังหวัดพะเยามีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ/นวัตกรรม การบรหิารจดัการ และ การจัดประสบการณ ์
เรียนรู้ ในระดับปฐมวยั 
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โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)  
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา  

 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้        
และการนิเทศการศึกษารวมทั้งการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา         
อย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. เพ่ือพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรมและการวิจัย 

ทางการศึกษาในระดับจังหวัดพะเยา 

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดพะเยา 
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1.ได้รูปแบบนิเทศเพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาในจังหวัดพะเยา 
ประกอบด้วยกระบวนการนิเทศ 6 ขั้นตอน คือ  

1) ประเมินสภาพการทำงาน  
2) ให้ความรู้ก่อนการนิเทศ   
3) วางแผนการนิเทศ  
4) ปฏิบัติการนิเทศ   
5) แลกเปลี่ยนเรียนรู ้  
6) สรุป ประเมินผล และเผยแพร่ 
2. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 มีนวัตกรรมทางการศึกษา โดยแยกเป็นนวัตกรรม

ด้านการบริหารจัดการ จำนวน 11 นวัตกรรม  นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ จำนวน 15 นวตักรรม และ
มีนวัตกรรมด้านการนิเทศการศึกษา จำนวน 2 นวัตกรรม  รวมทั้งหมด 28 นวัตกรรม 
 3. มีเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวตักรรมและการวิจัยทาง
การศึกษา เผยแพร่ทาง Website :  https://sites.google.com/view/katcharin 
 4. มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดพะเยา จำนวน 7 เครือข่าย 
คือ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวดัพะเยา 

ผลการดำเนินงาน 

การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัด ในการพัฒนาคนให้พร้อม      

เข้าสู่ สั งคมคุณภาพในศตวรรษที่  21 เป็น ไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล               

ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะทำให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสมรรถนะของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
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โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ลู ก เสื อ  เน ต รน ารี  บุ ค ล าก รท างก ารศึ ก ษ าจ ำน วน  1,055 ค น  รำลึ ก ถึ งพ ระม ห ากรุณ าธิ คุ ณ                       
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และบำเพ็ญประโยชน์ 
ดังนี้ 
-วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
-วันที่ 15 ธันวาคม 2564  ณ โรงเรียนประชาบำรุง  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
 

   
     

1.เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร               
มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

2.เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกท่ีดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์  
นักศึกษาและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา กระทรวงศึกษาธิการ รวมไปถึงสร้าง
ความสัมพันธ์ด้านสังคม และเป็นการ ขัดเกลาทางด้านจิตใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้คุณค่าของการ
แบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่น  

3.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ของจังหวัด
พะเยาและภูมิภาค 
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1.ประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล   
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

2.ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี 
มีความเสียสละ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์   ต่อตนเองและสังคม 

3.ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารได้ร่วมมือร่วมใจกัน พัฒนา        
ทำความสะอาดบริเวณ โรงเรียน ชุมชน  วัด ที่สาธารณประโยชน์ ต่างๆ   

 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
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โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.บรรยายพิเศษพระราชกรณีของราชวงศ์จักรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
      2.แบ่งกลุ่มเข้าร่วมอบรมเรียนรู้พระกรณียกิจเพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
      3. แบ่งฐาน เป็น 4 ฐาน 
              1) ฐานกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารี จักรีวงศ์” แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพ่ือเข้าตามฐานกิจกรรม 
แต่ละฐาน ๆ ละ 50 คน มีวิทยากรพ่ีเลี้ยงจำนวน 2 คน  
     2) ฐานกิจกรรม “จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถ่ิน” แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพื่อเข้าตามฐาน
กิจกรรมแต่ละฐาน ๆ ละ 50 คน มีวิทยากรพ่ีเลี้ยงจำนวน 2 คน  
     3) ฐานกิจกรรม “พลเมืองดีของสังคม” แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพื่อเข้าตามฐานกิจกรรม 
แต่ละฐาน ๆ ละ 50 คน มีวิทยากรพ่ีเลี้ยงจำนวน 2 คน 
     4) ฐานกิจกรรม  “สำรวจตัวเองสู่อาชีพ” แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพ่ือเข้าตามฐานกิจกรรม 
แต่ละฐาน ๆ ละ 50 คน มีวิทยากรพ่ีเลี้ยงจำนวน 2 คน 
 

                                      
 

ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 โรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 

1. เพ่ือขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้พระกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี  มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและคุณธรรม 
 4. เพ่ือบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ                
ตามพระราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

 

วัตถุประสงค์
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                                                                   ภาพกิจกรรมไตรมาสที่ 4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 
                                                                   วันที่ 4 สิงหาคม 2565 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผู้ บริหาร ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา นั กเรียน จำนวน 630 คน                      
ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 

2.ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา  นักเรียน ร้อยละ 100 ได้เรียนรู้   
พระราชกรณียกิจ ของพระราชวงศ์จักรี   มี เจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง  ได้ทำหน้าที่ เป็นพลเมืองดี                
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพ มีงานทำ ได้เรียนรู้ถึงวัตวิถีของ
ท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจท้องถิ่นชุมชนของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงาน 

1 .ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิต      
ที่มั่นคงเข้มแข็ง มีคุณธรรม มีอาชีพ - มีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ด ี

2. สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดพะเยา ได้รับการสนับสนุนให้น้อมนำพระราโชบาย     
ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การจัดการศึกษาพัฒนาประเทศ        
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ผู้เรียนมีคุณภาพการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีน้ำใจ
ให้กันปฏิบัติตนเป็นคนดี คนเก่ง 

 
 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
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โครงการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวดัพะเยา 
และของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของจังหวัดพะเยา และของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สำหรับเป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงานตามภารกิจ นโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ   
ความต้องการตามบริบทพ้ืนที่ 

 
 

วัตถุประสงค์

 1. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 
2570 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการ
กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้แทน กลุ่ม/หน่วยละ 2 คนบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผู้ที่เก่ียวข้อง รวม 30 คน 
          2. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) จำนวน 1 ครั้ง     
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
ตรวจสอบภายใน ผู้แทน กลุ่ม/หน่วยละ 2 คนบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา และผู้ที่เก่ียวข้อง รวม 30 คน 
          3. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566 -2570) 
และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี) จำนวน 1 ครั้ง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทน
หน่วยงานทางการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยของ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา และผู้ที่เก่ียวข้อง รวม 25 คน 
           4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และบุคคล        
ที่เก่ียวข้องสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
           5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

 
         1.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2570          
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ) และแผนปฏิบัติราชการ       
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน ประกอบด้วย ศธจ., รอง ศธจ. ผู้อำนวยการกลุ่ มทุกกลุ่ม ผู้แทน
บุคลากรกลุ่ม/หน่วย ๆละ 2 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
         2.ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2566 -2570) และแผนปฏิบัติการ
ด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) ในวันอังคารที่ 23 
พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม  25 คน ประกอบด้วย ศธจ. รอง ศธจ. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ของ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา  
        3.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 
น. ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน 
ประกอบด้วย ศธจ. รอง ศธจ. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ จากหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา  
        4. ประชุมการจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2567 ของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.     
ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง.ศธจ. 
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน , ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องรวม 30 คน 
         5 . ประชุมการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2565             
ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน , ผู้รับผิดชอบ
งานข้อมูลจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา จำนวน 25 คน และสรุปข้อมูลด้านการศึกษาภาพรวม
ของจังหวัดพะเยา เพ่ือใช้ในการวางแผนงานด้านการศึกษาของจังหวัดพะเยาให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล รวมถึงเพ่ือให้สอดคล้องกับ   ความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา  
     6. ประชุมการจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2567 ของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2565 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 -12.00 น.     
ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง.ศธจ. 
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน , ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพะเยา 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 30 คน 
       7.การอบรมปฏิบัติการการเขียนโครงการให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา ในวันที่  21  กันยายน 2565  เวลา 08 .30 -16 .30  น . ณ  ห้ องประชุ มขุนจอมธรรม             
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา จำนวน 25 คน  
  8.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ   
จังหวัดพะเยา  
 

      
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             สำนั กงานศึ กษ าธิการจั งห วัดพ ะเยาดำเนิ น งานตามแผน พัฒ นาการศึ กษ า          
แผน ป ฏิ บั ติ ร าชก ารป ระจำปี ขอ งจั งห วั ด  ใน การขั บ เคลื่ อน น โยบ ายด้ าน ก ารศึ กษ า                     
ของกระทรวงศึ กษ าธิ การ  ส ำนั ก งานปลั ดกระท รวงศึ กษ าธิก าร  และ จั งห วัดพะ เย า                      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
 
 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

โครงการการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน  
ระดับจังหวดั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูล
การศึกษาดูงานในโรงเรียนในพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัดใกล้เคียง คือ บ้านห้วยไร่สามัคคี อำเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนำมาใช้ในการถอดบทเรียนให้เข้ากับบริบทของหน่วยงาน          
ที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนของแต่ละสังกัด รวมทั้งนำประเด็นที่สนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเพ่ิม
แนวทางใหม่ในการเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เข้ากับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สอดคล้องกับ         
การพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดพะเยา  

 1. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการศึกษาดูงานหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน  
(จำนวน 1 ครั้ง)  
 2. ประชุมสรุปงานและประเมินผลหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน และทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2570) จังหวัดพะเยา 
(จำนวน 1 ครั้ง) 
 3. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนที่สามารถ
บูรณาการการจัดการศึกษายกระดับการเรียนรู้สู่อาชีพเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา  (จำนวน 1 ครั้ง) 
 4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ ชายแดน  ประจำปี งบประมาณ            
พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา  
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1.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนสามารถ
บูรณาการ การจัดการศึกษายกระดับการเรียนรู้สู่อาชีพ  สอดแทรกการสืบสานศาสตร์พระราชา      
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา  

 2.เพ่ือให้จังหวัดพะเยามีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  สำหรับใช้เป็นแนวทางและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานการศึกษาให้ กับ
หน่วยงานที่ดำเนินการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดพะเยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

วัตถุประสงค์
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2.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระดับ
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่  19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยกำหนดให้มีการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่
ชายแดนจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ของหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัด
พะเยา จำนวน 5 หน่วยงาน (นำเสนอผ่าน วิดีทัศน์และ Power Point) ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและแก้ไข
กรอบสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) จังหวัดพะเยา  และ
ร่วมพิจารณากิจกรรมโครงการของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน กำหนดให้มีการจัดส่งแบบฟอร์ม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม หรือการดำเนินงานอ่ืนที่สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาดำเนินการจัดทำ
รูปเล่ม     

3.กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ ชายแดน  ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี            
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย ในวันพุธ ที่  1 ธันวาคม 2564 ในการศึกษาดูงานกำหนดให้มี         
กิจกรรม Walk  rally การเรียนรู้ตามฐานโรงเรียนเตรียมอาชีพ บรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ในพ้ืนที่ชายแดน (ดร.ศุภโชค ปิยะสันต์) สรุปกิจกรรมการเรียนรู้และถอดบทเรียนนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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             1. การนำศาสตร์พระราชา และสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานตลอดจนแนวทาง วิธีการ
บริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่ ชายแดนมาปรับใช้ ในการจัดการศึกษา  ให้ เหมาะสมกับบริบท              
ของสถานศึกษา โดยสามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ
ทั่วถึง   
     2. การเชื่อมโยงภารกิจด้านการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ        
คนในชุมชน โดยการสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาที่เข้มแข็ง มีผู้เชี่ยวชาญ มีผู้ประสานงานที่ดี 
ร่วมกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ให้มีส่วนร่วมการจัดการศึกษา การพัฒนาครู การทำข้อตกลง (MOU) 
ร่วมกับภาคเอกชน หน่วยงานภายนอก หรือมหาวิทยาลัย เพ่ือเชื่อมต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ      
ให้เกิดข้ึนในชุมชน และเป็นการสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนั้นๆ 
 
 
 

 

ผลประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
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โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 
       เช่ือมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทแีละประชาคม เพ่ือการจัดทำ
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ในระดับจังหวัด 

2.การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการ ในไตรมาสที่ 2,3 
3.การประชุมปฏิบัติการ และคัดเลือกตัวแทนการนำเสนอระดับภาค การนำเสนอระดับภาค         

โดยนำตัวแทนระดับจังหวัดร่วมนำเสนอผลงาน   
 

วัตถุประสงค์

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ 

ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

ของจังหวัดพะเยาและภูมิภาค 

 

1.การประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 

2.การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทแีละประชาคม เพ่ือการจัดทำ

รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใน

ระดับจังหวัด 

3.กิจกรรมพัฒนารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับภาค 

4.กิจกรรมพัฒนารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัด การนิเทศ ติดตาม 

 

กิจกรรมภายใต้โครงการ

ผลการดำเนินงาน 
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ผู้เรียนตามศึกษา ได้เรียนตามหลักสูตรที่ตรงกับความสนใจ และความต้องการของ

ตลาดแรงงานในพ้ืนที่  ลดการตกงานของผู้จบการศึกษา 

 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
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โครงการตรวจติดตามการบริหารจัดการงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
ประจำปีงบประมาณ 2565 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      1.การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน  
(อยู่ระหว่างการดำเนินการ) 
       2.การตรวจติดตามสถานการณ์ขอจัดตั้งการจัดการเรียนการสอนและการล้มเลิกกิจการ             
ของโรงเรียนเอกชน ดำเนินการจำนวน 4 โรง 
       3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
จำนวน  1  ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

1.การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน 
2.การตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอนและการล้มเลิกกิจการ 

ของโรงเรียนเอกชน 
 3.ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 
 
 
 

กิจกรรมภายใต้โครงการ

 1.สถานศึกษาสามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้อย่างถูกต้อง 
  2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยามีโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ดำเนินการจัดตั้ ง         
อย่างถูกต้อง 

ผลการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

      1. เพ่ือตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน 

2. เพ่ือตรวจสถานะการขอจัดตั้ง การจัดตั้งการเรียนการสอน และการเลิกล้มกิจการ       
ของโรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

3. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนเอกชน 

วัตถุประสงค์
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โครงการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1.เพ่ือกำหนดแนวทางการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา              
ของหน่วยงานการศึกษาในระดับจังหวัด 

     2.เพ่ือนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์             
ของหน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัด 

     3. เพ่ื อจัดทำข้อมูลสารสน เทศทางการศึกษาในการสนับสนุนการตรวจราชการ              
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
     4. เพ่ือรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล      
การจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาระดับจังหวัด ในการเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ให้ ความ เห็ นชอบ  และรายงานผลการปฏิ บั ติ ราชการให้ สำนั กงานศึ กษาธิการภาค  16                    
และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

วัตถุประสงค์
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1. ประสานภารกิจการลงพ้ืนที่ติดตามการตรวจราชการและการดำเนินการตามนโยบาย    
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
        2. ประชุมเตรียมการ ( P ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน   
ทางการศึกษาในระดับจังหวัด และจัดทำเครื่องมือนิเทศตามนโยบายของสำนักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ครั้งที ่1 (มี.ค. 65),ครั้งที ่2  (มิ.ย. 65) 
       3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  ( D ) การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา       
ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที ่1 (ธ.ค. 64) ครั้งที ่2 ( พ.ค. 65) 
      4. ประชุมสรุปผลการนิเทศ ( C ) ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา      
ของหน่วยงานทางการศึกษาในระดับจังหวัดครั้งที่ 1 และ 2 
      5. นำข้อมูลสารสนเทศรายงานผล ( R ) ต่อคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด  (กศจ.)   
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      6. รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 16 และรายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพตามนโยบายและตัวชี้วัดของหน่วยงานในพ้ืนที่
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา    
      7. รายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานในพ้ืนที่  
เชิงปริมาณในระบบ e-Inspection System ต่อสำนักงานปลัดกระทรวง และเชิงคุณภาพต่อสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 16 
 
 
 

กิจกรรมภายใต้โครงการ
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         1) ประสานภารกิจการลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการและการดำเนินการตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
           1.1) วันที่ 4-5 เมษายน 2565 รับการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายธนกร ดอนเหนือ) ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1    
           1.2) วันที่ 6 ตุลาคม 2564 รับการตรวจติดตามเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์        
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธการ ณ ห้องประชุม             
ขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  โดยนายชาตรี  ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15            
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16    
          1.3) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 แจ้งหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา และสถานศึกษา
เอกชน รายงานผลการประเมินความพร้อมเปิด เรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนด          
แนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา รองรับการเปิดการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2564          
          1.4) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จัดส่งแบบรายงานการกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน และการด ำเนิ น การต ามมาตรการด้ าน สาธารณ สุ ข ในสถาน การณ์ ก ารแพ ร่ ระบ าดของ                      
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนพฤศจิกายน 2564) ให้กับหน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษา พร้อมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำรายงานผลการกำกับ ติดตาม
ประเมินผล รายงานศึกษาธิการภาค 16 ตามปฏิทินการรายงานผลที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด 
          1.5) วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นำเสนอข้อมูลและรับการตรวจราชการ ติดตามประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนและการดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโคโรนา 2019 
(COVID-19) เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านระบบ Conference ช่องทาง Google Meet ณ ห้องประชุม        
ขุนมิ่งเมือง โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธนากร ดอนเหนือ 
          1.6) วันที่ 25 ธันวาคม 2564 จัดส่งแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำรายงานผลการกำกับ ติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564     
(เดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565) เพ่ือรายงานศึกษาธิการภาค 16 ตามปฏิทินการรายงานผล            
ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

ผลการดำเนินงาน
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          1.7) วันที่ 28 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา เรื่อง ผลการเรียนรู้ของเด็กไทย      
ในสถานการณ์โควิด 19: และข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาให้กับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด และเข้าร่วม      
การประชุมผ่านมางระบบอิเล็กทรอนิกส์ YouTube:OEC News สภาการศึกษา 
          1.8) วันที่  4 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด         
บันทึกผลการตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (e-Inspection)              
ประจำปีงบประมาณ 2565 
          1.9) วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการควบคุมป้องกัน         
โรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โค โรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา เวลา 09 .00 -12 .00 น . ผ่ านระบบ              
Zoom Meeting  จากสำนักงานสุขภาพที่ 1 
          1.10) เดือน กุมภาพันธ์ 2565 รวบรวมและบันทึกผลการตรวจราชการและติดตามประ เมินผล       
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระบบ e-Inspection และรายงานศึกษาธิการภาค 16  
          1.11) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ “การฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบที่  1 ของผู้ ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่  16 และเข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ                   
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา 
          1.12) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำรายงานผลการกำกับ ติดตาม
ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ภ าค เรียนที่  2 /2564 ระยะที่  3  (เดื อนกุมภาพันธ์  – มีน าคม 2565) เพ่ื อรายงาน           
ศึกษาธิการภาค 16 ตามปฏิทินการรายงานผล ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
         1.13) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
รายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง                
7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา 
         1.14) วันที่ 18 มีนาคม 2565 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำรายงานผลการกำกับ ติดตาม
ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ภ าค เรียนที่  2 /2564 ระยะที่  3  (เดื อนกุมภาพันธ์  – มีน าคม 2565) เพ่ื อรายงาน         
ศึกษาธิการภาค 16 ตามปฏิทินการรายงานผล ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
         1.15) วันที่ 15 มิถุนายน 2565 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทำรายงานผลการกำกับ ติดตาม
ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 ระยะที่ 1/2565 (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565) เพ่ือรายงาน
ศึกษาธิการภาค 16 ตามปฏิทินการรายงานผล ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด  
         1.16) วันที่  21 กรกฎาคม 2565 ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ            
แบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 16 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting  
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         1.17) วันที่ 4 สิงหาคม 2565 รวบรวมและรายงานผลการกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนและการดำเนินการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ภาคเรียนที่ 1/2565 (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม )  
         1.18) วันที่ 2 กันยายน 2565 รับการลงพ้ืนที่การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ        
ของกระทรวงศึ กษ าธิการ  และการจั ดการ เรี ยนการสอน ในสถานการณ์ ก ารแพร่ระบ าดของ                      
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธนกร ดอนเหนือ)                 
ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  
         1.19) วันที่ 8-9 กันยายน 2565 รับการลงพ้ืนที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค) ตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์  PA) ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนพญาลอวิทยาคม              
และโรงเรียนอนุบาลพะเยา  
  2) ประชุมเตรียมการ ( P ) และ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
           2.1) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ประชุมเตรียมการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
การดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ภ าค เรียนที่  2 /2564 โรงเรียน เอกชน ในสั งกั ดทุ ก โรงเรียน  สำห รับศึ กษ านิ เทศก์             
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
           2.2) วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ประชุมชี้แจงนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ขุนจอมธรรม     
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิ เทศก์ผู้อำนวยการกลุ่ม            
และผู้รับผิดชอบงานตรวจราชการของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกสังกัด 
            3) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  ( D ) การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 1 (ธ.ค. 64) ครั้งที่ 2 ( พ.ค. 65) 
           3.1) วันที่ 15- 24 ธันวาคม 2564 ลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการ
ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกโรงเรียน 
          3.2) วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 ลงพ้ืนที่นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลสถานศึกษา        
ตามมาตรการรองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ในสถานศึกษาเอกชน           
         4) ประชุมสรุปผลการนิเทศ ( C ) ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน    
ทางการศึกษาในระดับจังหวัดครั้งที่ 1  
 4.1) วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการตรวจ ติดตาม และประเมินผล 
การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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          4.2) กันยายน 2565 สรุปผลการดำเนินงานโครงการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

        1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีการประสานและสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพและมีข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดพร้อม
รายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามระยะเวลาที่กำหนด 
      2.หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติและ             
มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
      3. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา ได้รับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่
เป็นรูปธรรมและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ จนสามารถนำไปสู่การมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
 
 
 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1.บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาที่รับการพัฒนา และสามารถ         
นำสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
       2.จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทำให้บุคลากรมีองค์ความรู้เพ่ิมเติม นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
งานและทำให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีผลงานที่เป็นเลิศ 
 

 

 

 

 

 

      1. เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การศึกษา           
การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารการศึกษาด้วยสำนึกรับผิดชอบ    
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. เสริมสร้างความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์  การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3. เสริมสร้างการพัฒนากระบวนการทางความคิด ด้านการบริหารและวัฒนธรรมการทำงาน                     
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์องค์กร 

4. เสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารการศึกษา เพ่ือการบรรลุ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และรู้เท่าทันบริบทที่ท้าทายและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร 

1.การศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีผลปฏิบัติงานดีเยี่ยม  
2.จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุ คลากรในสำนั กงาน  บุคลากรมีความรู้ความเข้ าใจ           

เกี่ยวกับนโยบายกระทวงศึกษาธิการนโยบายระดับจังหวัด และการบริหารจัดการสำนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมภายใต้โครงการ

วัตถุประสงค์

ผลการดำเนินงาน

1.บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาที่รับการพัฒนา และสามารถนำสู่        
การปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ทำให้บุคลากรมีองค์ความรู้ เพ่ิมเติม  นำไปใช้ในการพัฒนา     
คุณภาพงานและทำให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีผลงานที่เป็นเลิศ 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
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การศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

วันที่ 3  พฤศจิกายน  2564   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 

วันที่  13  มกราคม  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 



 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดทำ 

 

ที่ปรึกษา 

 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 
คณะรวบรวมข้อมูล 

1. นายขจรศักดิ์  สีเสน     ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

2. นายปิยนาถ  ชาวน่าน    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล 

3. นายวิชัย  แสงอาคม    ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและ กิจการนักเรียน 

4. นางนวพร วรรณมณี    ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

5. นางสาวปรินทร์ญาดา  อ่อนคง   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 

รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม 

 นางกรณิการ์ เกตุภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 นางณิชากมล วุฒิกรณ์ธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 นางสาวปนัสยา  อุปถัมภ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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