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รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ที ่
 

โครงการ 
(1) 

จำนวน 

(2) (3) (4) (5)  (6) (7) ตัวช้ีวัด ความ
สอดคล้อง    

กลยุทธ์พัฒนา 
หน่วยงาน หมายเหต ุชาย หญิง รวม จำนวน 

ชม. 
ผลรวม งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร 
 งบประมาณ

ที่ใช้จริง 
คิด
เป็น 

รายละเอียดและ
ค่าเป้าหมาย 

ผลที่ได ้

1. โครงการ
พัฒนาองค์กร
เพื่อเสรมิสร้าง
บุคลิกภาพ
บุคลากร 
สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดแพร ่
 

30 4 24 28 18 540 54,800  54,800 100 1.ร้อยละของ
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 100 
2.ร้อยละของผู้
เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจ ร้อยละ 
100 

93.33 
 
 
 

 
93.33 

1.5 สำนักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดแพร ่
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รายงานโครงการพัฒนาองค์กรเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร                                                                           
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

 

1.ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาองค์กรเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ 
                               จังหวัดแพร่ 
2.แผนงานพื้นฐาน    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3.ผลผลิต               นโยบายและแผนด้านการศึกษา  
4.กิจกรรม         การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 
5.สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3  
    ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ สป.ศธ. ยุทธศาสตร์ที่ 3 
6.ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มงานอำนวยการ 
7.ระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม  2561 – กันยายน 2562 
 

8.หลักการและเหตุผล 
       ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื ่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี ่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา                
ตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง  ๆ             
ที่มอบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  โดยทั้งนี้ การปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้คิด
พัฒนาบุคลากรในสังกัด โดยวิธีการ วิธีบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของงาน                 
มีคุณภาพและมีความคุ้มค่าเป็นที่ยอมรับและการศึกษาดูงานเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสได้
เรียนรู้จากผู้อื่น ต่อยอดการคิดพัฒนางานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยการนำเอาประสบการณ์การรับรู้มาเปรียบเทยีบ 
ประยุกต์ปรับปรุง ตลอดจนนำส่วนที่เห็นว่าดีกว่าและทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติอยู่  

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานที่ต่อเนื่องและเห็น
ความสำคัญของการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีโอกาสได้พัฒนาและเปิดโลกทัศน์ เปิดใจ และเปิดกรอบความคิดในการ
เรียนรู้ความสำเร็จจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนมีโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
กันภายในหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาเป็นทีมงานที่เข้มแข็ง และเพื่อให้นำความรู้จากการอบรมและศึกษาดูงานและ
มาพัฒนางาน และพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าต่อไป ดังนั้นโครงการพัฒนา องค์กรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผลการปฏิบัติบรรลุจุดมุ่งหมายของงานได้เป็น
อย่างดี  ส่งผลให้การดำเนินมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป 
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9. วัตถุประสงค์ 
               9.1 เพ ื ่อให้ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา ได้พ ัฒนาองค ์ความร ู ้และแลก                      
เปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

9.2 เพื ่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ในเรื ่อง โครงการโรงเร ียน               
ไร้กระดาษ (Paperless)  , โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค(Education  Hub)  
                  9.3 เพ่ือให้บุคลากรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำความรู้จากการศึกษาดูงาน            
มาพัฒนางานขององค์กรได้  

10. เป้าหมาย 
                 ด้านปริมาณ   
                 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน  30  คน 
                 ด้านคุณภาพ  
                 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีความรู้               
จากการศึกษาดูงานมาพัฒนางานขององค์กรได้  และมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานอย่างกว้างไกล  
                 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรักและความสามัคคีกันมากขึ้น 
 
11.ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ  

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผน(P) 
1. จัดทำโครงการศึกษาดูงาน 
2. ประชุมการดำเนินงาน
โครงการ 
3. ขออนุมัติโครงการ 

  
 

         

ขั้นดำเนินการ(D) 
1. ศึกษาดูงานตามโครงการ 

      
 

     

ขั้นสรุปและประเมินผล(C) 
1. จัดทำแบบสอบถามความ    
พึงพอใจ 

        
 

   

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน
(A)  
1. นำผลการประเมินมาปรับปรุง
การดำเนินงาน 
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12. กิจกรรม 
       - อบรมพัฒนา บรรยายให้ความรู้ จำนวน 1 วัน 
              - ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนไร้กระดาษ (Paperless) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  
(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  และ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาประเทศไทย   เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
(Education Hub)  ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์   จังหวัดเชียงราย 
13. งบประมาณ   จำนวน   54,800  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

-ค่าเบี้ยเลี้ยง       จำนวน    7,480  บาท 
-ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม          จำนวน  16,920  บาท 
-ค่าท่ีพัก       จำนวน  20,400  บาท 
-ค่าน้ำมันรถยนต์    จำนวน    6,000  บาท 
-ค่าป้ายไวนิล     จำนวน    1,000  บาท 
-ค่าของที่ระลึก     จำนวน   3,000  บาท 

                      ถัวจ่ายทุกรายการ 

14. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ :  
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
รายละเอียด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรที่ไปศึกษาดูงาน 30 คน 
เชิงคุณภาพ  บุคลากรได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน  นำความรู้มาพัฒนา

องค์กร  
 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                 15.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่             
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
                 15.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้รับ           
การพัฒนาองค์ความรู้ 
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กำหนดการโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
กิจกรรมอบรมพัฒนาองค์ความรู้ 

                             วันที่  12  กุมภาพันธ์  2562 
           ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เวลา 09.00 น.     -ลงทะเบียน 
เวลา 10.00 น.   -บรรยาย หัวข้อ การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร 
เวลา 11.00 o.   -พักรับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม 
เวลา 12.00 น.   -พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 น.   -บรรยายหัวข้อ  ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่  : การยกระดับ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ                 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต          

เวลา 15.00 น.   -เสร็จสิ้นการบรรยาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา10.45 น. และ 14.30 น. รับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม  
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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กำหนดการโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
กิจกรรมศึกษาดูงาน 

----------------------------------------------------- 
 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  
เวลา 07.00 น.  คณะเดินทางออกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
เวลา 13.00 น.  ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนไร้กระดาษ (Paperless) 
                     ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
                     อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
เวลา 16.00 น. คณะเดินทางเข้าที่พัก  ศิลามณี รีสอร์ท อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
เวลา 08.00 น.  คณะเดินทางออกจากที่พัก  
เวลา 09.00 น. ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  

(Education Hub)  ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  อำเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย 

เวลา 17.00 น.  เดินทางกลับถึงจังหวัดแพร่ 
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การบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM) 
โดย  นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน  

  
การบริหารจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่  

ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อม ๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณ อายุราชการ 
อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มาก 
แต่เพียงอย่างเดียวจึงเปลี่ยนไป และมีคำถามต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย ดังนั้น การบริหาร
จัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กร                  
จะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จำเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบ                   
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน  
             อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู้ มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการ
ฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการต่อภายหลังจากท่ีบุคลากรมีความรู้ความชำนาญแล้ว องค์กร              
จะทำอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้นยินดีถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น และในขั้นตอนสุดท้าย องค์กร
จะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับองค์กรอย่างมีระบบเพ่ือที่จะนำออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในสหรัฐอเมริกายังคงแข่งขันกันหาวิธีบริหารจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง                 
เพ่ือให้อยู่ในโลกของการแข่งขันได้ 
              สำหรับประเทศไทยนั้นคงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้บริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรู้ออกมา
จากตัวบุคคล และการกระตุ้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือนร่วมงาน ซึ่งการถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้น 
การฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคท่ีมักพบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม                  
"การหวงความรู้" และวัฒนธรรม "การไม่ยอมรับในตัวบุคคล" หากองค์กรสามารถกำจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้ 
การบริหารจัดการความรู้ ก็มิใช่เรื่องยากจนเกินไป  
              สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสำคัญที่ผ่านมาเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ได้มีการวาง
กรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เป็นเรื่องของการกำหนดขอบเขต แบบแผน                      
วิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะมาตรา 11 ได้กำหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้                    
เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ราชการให้เกิด                    
การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแล ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ จึงได้เริ่มดำเนินการค้นหาหน่วยงานที่จะสามารถเป็นต้นแบบในเรื่อง                 
การบริหารจัดการความรู้ นอกจากนั้น ยังมีความมุ่งมั่นที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม และให้ความรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ดังนั้น ก่อนนำไปปฏิบัติจริงจึงจะขอ
ปูพื้นความเข้าใจในเรื่องแนวคิดของการบริหารจัดการความรู้ ดังนี้  
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 การบริหารจัดการความรู้ คืออะไร?  
            ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีคำจำกัดความของคำว่า การบริหารจัดการความรู้ ที่เป็นหนึ่งเดียว แต่เรา
สามารถสรุปจุดร่วมของความหมายที่หลากหลายได้ว่า การบริหารจัดการความรู้ คือ กระบวนการใด ๆ ที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพ่ือรวบรวม และจัดเก็บความรู้ภายในองค์กรซึ่งเปรียบเสมือนสินทรัพย์ (Assets) อย่างเป็นระบบ เพ่ือที่              
จะนำมาใช้ หรือถ่ายทอดกันได้ภายในองค์กร อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน หรือเพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ด้านการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบนี้จะคงอยู่เป็นความรู้ขององค์กรตลอดไป  

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความรู้  
            การลงทุนในเรื่องการบริหารจัดการความรู้อาจจะค่อนข้างสูงและอาจจะต้องใช้เวลา  
แต่หลายๆ องค์กรก็จะได้รับประโยชน์ ดังนี้  
        - ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการเรียนรู้งานใหม่  
     - บุคลากรได้รับความพึงพอใจในการ)ปฏิบัติงาน  
         - มีกำไรมากข้ึน/ลดต้นทุน  
        - ลดการสูญเสียเวลา  
        - มีความคงที่ในผลของการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน และผลิตภัณฑ์  
       - การคงรักษาคุณภาพ หรือภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไว้  
     - การพัฒนาคุณภาพของความรู้ไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ  
 
 การดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการความรู้  
         ITจะมีบทบาทต่อการบริหารจัดการความรู้เป็นอย่างมาก จึงควรต้องระลึกไว้เสมอว่า ข้อมูล
สารสนเทศ (Information) ไม่ใช่ความรู้ กล่าวคือ ข้อมูล (Data) หมายถึงข้อมูลดิบที่ยังไม่มีการแปลความหมาย 
สารสนเทศ (Information) เป็นข้อมูลที่ผ่านกระบวนการเรียบเรียง ตีความ วิเคราะห์ และให้ความหมายแล้ว 
ความรู้ (Knowledge) คือสิ่งที่ได้จากกระบวนการที่มนุษย์รับข้อมูลผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยง                      
จนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ ส่วนความรู้ขั้นสูงสุดคือ ปัญญา (Wisdom) เป็นความรู้ที่สะสมหรือฝังอยู่              
ในตัวบุคคล การเลือกวิธีการบริหารจัดการความรู้ ได้อย่างเหมาะสม ควรรู้ว่าเราไม่สามารถถ่ายทอดความรู้                
ได้โดยง่ายเสมอไป เนื่องจาก ความรู้มี 2 ประเภท ที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง คือ 
        1.  Tacit Knowledge เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาติญาณของ               
แต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์
อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางคนเรียกว่าเป็น ความรู้                      
แบบนามธรรม  
        2.  Explicit Knowledge เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ                
เช่น ลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็น ความรู้แบบรูปธรรม  
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      1) การสำรวจความรู้ภายในองค์กร  
      2) การวางแผนความรู้เพื่อการรวบรวมและจัดเก็บ  
      3) การพัฒนาความรู้  
      4) การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) หรือการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)  
 
        สิ่งที่ควรคำนึงอย่างยิ่งก็คือ วิธีการที่ใช้กับองค์กรหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลดีกับอีกองค์กรหนึ่ง เพ่ือให้
การจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จ องค์กรนั้น ๆ  ควรเริ่มทดลองปฏิบัติจริงและปรับเปลี่ยนวิธีการจนกว่าจะได้
แนวทางท่ีเหมาะสมและได้ผลดีที่สุด  

 
 
      ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.). สาระสำคัญเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบราชการ
ไทย, 2547.  

 

 

 

http://www.opdc.go.th/
http://www.opdc.go.th/
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กระบวนการจัดการความรู้ 

           กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิด
พัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ  

            1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร 
และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร  
            2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษา
ความรู้เก่า กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว  
            3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต  
            4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์  
            5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก                    
เช่น  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
            6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge               
อาจจัดทำเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดทำเป็นระบบทีม
ข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว 
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น  
            7. การเรียนรู้ ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์
ความรู้ การนำความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง  

องค์การแห่งการเรียนรู้ 

            องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
            องค์การเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นำในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ 
(Team Learning) เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน และพัฒนา
องค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน 
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            การมีองค์การแห่งการเรียนรู้นี้จะทำให้องค์การและบุคลากร มีกระบวนการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทำงานเป็นทีม                        
(Team working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาส
ให้ทีมทำงานและมีการให้อำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของ  
การคิดริเริ่ม (Initiative) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งจะทำให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญ            
กับสภาวะการแข่งขัน 

           หัวใจของการสร้าง Learning Organization อยู่ที่การสร้างวินัย 5 ประการในรูปของการนำไป
ปฏิบัติของบุคคล ทีม และองค์การอย่างต่อเนื่อง วินัย 5 ประการที่เป็นแนวทางสนการปฏิบัติเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ทั้งองค์การมีดังนี้  

            1. Personnal Mastery : มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และรอบรู้ โดยมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองให้ไปถึง
เป้าหมายด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน (Personal Vission) เมื่อลงมือกรทำและต้องมุ่งมั่นสร้างสรรค์                     
จึงจำเป็นต้องมี แรงมุ่งมั่นใฝ่ดี (Creative Tention) มีการใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพ่ือคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ 
(Commitment to the Truth) ที่ทำให้มีระบบการคิดตัดสินใจที่ดี รวมทั้งใช้การฝึกจิตใต้สำนึกในการทำงาน 
(Using Subconciousness) ทำงานด้วยการดำเนินไปอย่างอัตโนมัติ  

           2. Mental Model มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง ผลลัพธ์ที่จะเกิดจากรูปแบบ
แนวคิดนี้จะออกมาในรูปของผลลัพธ์ 3 ลักษณะคือ เจตคติ หมายถึง ท่าที หรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใด                  
สิ่งหนึ่ง เหตุการณ์ หรือเรื่องราวใด ๆ ทัศนคติแนวความคิดเห็นและกระบวนทัศน์ กรอบความคิด แนวปฏิบัติ               
ที่เราปฏิบัติตาม ๆ กันไป จนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์การ  

            3. Shared Vission การสร้างและสานวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์องค์การ เป็นความมุ่งหวังขององค์การ
ที่ทุกคนต้องร่วมกันบูรณาการให้เกิดเป็นรูปธธรรมในอนาคต ลักษณะวิสัยทัศน์องค์การที่ดี คือ กลุ่มมผู้นำต้อง            
เป็นฝ่ายเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการพัฒนาวิสัยทัศน์อย่างจริงจัง วิสัยทัศน์นั้นจะต้องมีรายละเอียดชัดเจน                      
เพียงพอที่จะนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ วิสัยทัศน์องค์การต้องเป็นภาพบวกต่อองค์การ  

            4. Team Learn การเรียนรู้รว่มกันเป็นทีม องค์การความมุ่งเน้นให้ทุกคนในทีมมีสำนึกร่วมกันว่า 
เรากำลังทำอะไรและจะทำอะไรต่อไป ทำอย่างไร จะช่วยเพิ่มคุณค่าแก่ลูกค้า การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทึมขึ้นกับ                       
2 ปัจจัย คือ IQ และ EQ ประสานกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทึม และการสร้างภาวะผู้นำแก่ผู้นำองค์การทุกระดับ  

            5. System Thinking มีความคิดความเข้าใจเชิงระบบ  ทุกคนควรมีความสามารถในการเข้าใจ  
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนอกจากมองภาพรวมแล้ว ต้องมอง
รายละเอียดของส่วนประกอบย่อยในภาพนั้นให้ออกด้วย วินัยข้อนี้สามารถแก้ไขปัญหาที่สลับซับซ้อนต่าง ๆ                    
ได้เป็นอย่างดี  
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   องค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ 

            องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนทำงานบนพื้นฐาน
ของการเรียนรู้ (Learning Base) โดยมีกระบวนการ ดังนี้  

            1. กำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในเชิงปฏิบัติการ คือ  
                 1.1 กลยุทธ์ชี้นำ (Surge Strategy) โดยคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมรับผิดชอบและสนับสนุน  
                  1.2 กลยุทธ์ปลูกฝัง(Cultivate Strategy) โดยให้คณะทำงานในสายงานด้านทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้รับผิดชอบ                                                                  
                   1.3 กลยุทธ์ปฏิรูป (Transform Strategy) โดยคณะทำงานพิเศษจากทุก ๆ หน่วยงานใน
องค์การมาร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการ 
            2. กำหนดแผนงานให้ชัดเจน ดังนี้ 
                    2.1 ปรับโครงสร้างในการบริหารให้เป็นการทำงานแบบทีม  
                          2.2 จัดทำแผนทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างในการบริหารงานให้มีลักษณะ 
เป็นการทำงานเป็นทีม โดยวางแผนพัฒนาองค์ความรู้ โดยการฝึกอบรม และพัฒนาประสบการณ์พร้อมทักษะจาก
การเรียนรู้ในที่ทำงาน  
                    2.3 จัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการ
ฝึกอบรม และการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น ห้องฝึกอบรม ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น 
            3. เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับรู้กลไกของการพัฒนาและผลกระทบทุก ๆ ด้านที่จะเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง  
           4. พัฒนาพื้นฐานสำคัญขององค์การเรียนรู้ดังนี้ 
                   4.1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Personal Mastery) เพ่ือให้เก่งในทุก ๆ ด้าน เก่งในการเรียนรู้               
เก่งคิด เก่งทำ มีไหวพริบปฏิภาณ มีความเพียรพยายามตั้งแต่เยาว์วัยและใฝ่รู้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย เพื่อให้
สอดคล้องกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based) ที่ต้องมีการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต 
โดยมีการคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ 
            • การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน (Personal Vission) ซึ่งได้แก่ความคาดหวังของแต่ละคน 
ที่ต้องการจะให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นจริงในชีวิตของตน 
             • มุ่งม่ันสร้างสรรค์ (Creative Tension) มีความขยัน ใฝ่ดี มีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา 
             • ใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ เพื่อให้มีระบบคิด และการตัดสินใจที่ดี 
             • ฝึกใช้จิตใต้สำนึก (Subconcious) สั่งงาน เพ่ือให้กากรทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ 
และได้ผลงานที่ดี 
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                  4.2 รูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง (Mental Model) ซึ่งเก่ียวข้องกับประสบการณ์ 
ที่ได้สะสมมาตั้งแต่เด็กกับพ้ืนฐานของวุฒิภาวะทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล ทำให้ความคิดและความเข้าใจของ             
แต่ละคนแตกต่างกัน และหากปล่อยให้ต่างคนต่างคิดจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะมีการยึดติด กับรูปแบบและ 
วิธีการที่ตนเองคุ้นเคย ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว  
                 4.3 การสร้างและสานวิสัยทัศน์ (Share Value) ให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจ จะได้สนับสนุนและ               
มีส่วนร่วมในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยมีการนำวิสัยทัศน์ที่ได้สร้างข้ึนมาเป็นเป้าหมายของการกำหนดแผน
กลยุทธ์ เพ่ือสานให้วิสัยทัศน์เป็นจริงด้วยแผนการปฏิบัติต่อไป 
                       4.4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learn) เป็นการเน้นการทำงานเป็นทีมโดยให้ทุกคน            
ในทีมงานใช้วิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่า กำลังทำงานอะไร จะทำให้ดีขึ้นอย่างไร เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลสามัคคี ขยันคิด ขยันเรียนรู้ และขยันทำด้วยความเชื่อว่า
การเรียนรู้ในลักษณะนี้จะช่วยเสริมสร้างอัจฉริยะภาพของทีมงาน  
                      4.5 ความคิดความเข้าใจเชิงระบบ (System Thinking) เพ่ือให้ทุกคนมีความเข้าใจชัดเจน                
ถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ทำให้มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาพรวม จะได้สามารถเผชิญกับภาวะวิกฤติ และการ
แข่งขันได้ 
                 5. พัฒนาพนักงานในระดับผู้นำองค์การ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าโครงการ หรือหัวหน้าทีมงาน ให้มี 
ความเข้าใจบทบาทของผู้นำในองค์การเรียนรู้จะได้มีการปฏิบัติติให้มีคุณลักษณะเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และเป็นผู้ให้การสนับสนุนผู้อ่ืนในการปฏิบัติงานให้ราบรื่น 
                 6. มอบหมายพันธกิจ (Mision) และกระบวนงานต่าง ๆ แก่ทีมงานเพ่ือให้สามารถบริหารและ
รับผิดชอบด้วยตัวเองได้ เป็นการเพ่ืออำนาจให้แก่พนักงาน จะได้เกิดความคล่องตัว 
                 7. สร้างวัฒนธรรมองค์การด้านการพัฒนา และปรับปรุงงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา 
                 8. ทำการประเมินผล (Assessment) เพ่ือปรับปรุงผลงานเสมอ 
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                                 ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่   
                 การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                                    การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                                 โดย นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน 
                                              --------------------------------------------- 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  
1. มั่นคง  
1.1 แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การลักลอบหนีเข้าเมือง และการค้ามนุษย์ 
1.2 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์  
1.3 การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อพ้ืนที่แนวเขตแดน                                            
      (การลักลอบ ตัดไม้ทำลายป่า)  
1.4 การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบค้าอาวุธสงคราม) 
1.5 ปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน 
1.6 การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นท่ี 
2. มั่งค่ัง 
2.1 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการ 
2.3 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโต  
3. ยั่งยืน  
3.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3.2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
3.3 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3.4 การบริหารจัดการน้ำและระบบชลประทาน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

เมื่อวิเคราะห์จากตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศของจังหวัดแพร่ที่อยู่ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ สรุปได้ว่าประเด็นการพัฒนาที่สำคัญควรมีการจัดทำแผนงาน/โครงการเพ่ือแก้ไข 
ปัญหาดังกล่าวของจังหวัดแพร่ ดังนี้  

1. เร่งรัดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมและเป็นแนวทางในการ                  
ดำเนินงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ให้เห็นผลอย่างจริงจัง โดยควรมีการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมและสร้าง
อาชีพแก ่ประชาชน กลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ เน้นการนำนวัตกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค่าสินค้า
เกษตร เช่น ข้าว ไม้สัก ผ้าทอมือ ผ้าหม้อห้อม เพ่ิมช่องทางการตลาดใหม่ๆ 

2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาคุณภาพ 
ฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน                                           

           3. พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล ให้ได้คุณภาพ HA การดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุรองรับ                  
การเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานให้ทั่วถึงรองรับคนพิการที่มีจำนวนเพ่ิมข้ึน                                

           4. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เกษตรกร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำการเกษตร
จากพืช เชิงเดี่ยวมาเป็นทำการเกษตรแบบผสมผสาน งดการใช้สารเคมีในการเกษตร พัฒนาสู่การเป็นเกษตร
ปลอดภัยและเกษตร อินทรีย์ ส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT 

           สามารถกำหนดทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยมีจุดแข็ง เกี่ยวกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่สำคัญ คือ การเป็นสังคมที่เอ้ืออาทรต่อกัน การรักษา วัฒนธรรมประเพณี              
ที่สืบทอดต่อกันมาอย่างช้านาน แต่จากกระแสสังคมที่มีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมที่ เน้นวัตถุทุนนิยม              
จึงต้องมีการปกป้องหรือกำหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ
ดำรงชีวิตเพ่ือให้สังคมมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตัวชี้วัด 
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ระดับประเทศประชาชนยังอยู่ใต้เส้นความยากจนค่อนข้างมาก เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนในจังหวัด
มาจากภาคเกษตรที่ทำการเกษตรแบบเดิม ๆ การปลูกพืชเชิงเดี่ยว จึงควรเน้นการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชน เกษตรกรให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยการนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและผลผลิตทางการ
เกษตรของจังหวัด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำและสายทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่ภาคการเกษตร 
นอกจากนี้จากจุดแข็งในการมีอัตลักษณ์ท่ีชัดเจนของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดที่เป็นทางเลือกสำคัญที่ควร 
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพ่ิมความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจนอกเหนือจากภาคการเกษตร ในส่วนของ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงภายใน การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ก็ต้องได้รับการแก้ไขเนื่องจากยังมีปัญหาเรื่องของยาเสพติด การบุกรุก็ต้องได้รับการแก้ไขเนื่องจาก              
ยังมีปัญหาเรื่องของยาเสพติด การบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือนำไปเป็นพื้นที่ทำกิน จึงต้องมีการป้องกันและแก้ไขไม่ให้
ปัญหาที่อาจจะลุกลามในอนาคตต่อไป 

ตำแหน่ง/จุดเน้นการพัฒนาที่สำคัญ (Positioning) 

 1. เกษตรปลอดภัย มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล โดยการพัฒนาและ
ปรับปรุง กระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดตั้งแต่ระดับต้นทาง กลางทางและปลายทางอย่างครบวงจร             
ในด้านของปัจจัยการผลิตกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย เริ่มจากการกำกับดูแล และตรวจสอบปัจจัย                    
การผลิตต่าง ๆ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัย การผลิตที่ดี  
มีคุณภาพในการเพ่ิมปริมาณและควบคุมคุณภาพของผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต           
และใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และสารสกัดจากธรรมชาติรวมทั้งให้มีการนำผลงานวิจัยทั้งในเรื่องของการใช้พันธุ์ดี 
ที่ให้ผลผลิตสูง เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร ไปสู่การใช้จริงในกระบวนการผลิตของเกษตรกร เพื่อให้
ภาคเกษตรมีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

2. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรมวิถีชุมชน และธรรมชาติ พัฒนา ปรับปรุง จัดหาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
วัฒนธรรม และธรรมชาติ รวมทั้งจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ โดยการมีส่วน                
มีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้มีการกระจายรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

3. การพัฒนาคุณภาพของชีวิตประชาชน มุ่งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างงาน
สร้างรายได้ภายใต้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. การเสริมสร้างความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อย และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พัฒนา
ประสิทธิภาพการควบคุมปัญหาอาชญากรรมภายในจังหวัด เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปราม                    
บำบัด และแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัด พัฒนาศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติภัย สนับสนุน             
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพ้ืนที่และพัฒนากระบวนการยุติธรรม                  
ในระดับพ้ืนที่ 



- 18 - 

 

5.การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์            
ป่าเศรษฐกิจ และมีการจัดที่ดินทำกิน อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งเน้นการบริหารจัดการ ด้านมลพิษหมอกควัน
และไฟป่า และพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

1) เป้าหมายการพัฒนา “เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์” จังหวัดจะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการ
ของพ้ืนที่ (Area Based) ให้มีความมั่งค่ัง รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน                      
โดยการป้องกันเชิงสังคมเพ่ือให้ชุมชน/ ประชาชนมีความเข้มแข็ง อยู่ดีกินดี และการป้องกัน ปราบปราม                  
เพ่ือรักษา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ฟื้นคืนและสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  

2) พันธกิจ 
    1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำสมบูรณ์ เกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนดี มีการคมนาคมท่ีสะดวก 
        เพ่ือสร้างมูลค่า 
    2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
    3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  
    4. ส่งเสริมความมั่นคงภายใน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) เป้าประสงค์ 
    1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2. เศรษฐกิจมีความมั่นคง สร้างมูลค่าและรายได้แก่ประชาชนมากขึ้น  
    3. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัย 
    4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ รักษาและฟ้ืนฟู 
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       กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนไร้กระดาษ (Paperless) 
    ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
                         อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  

 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 

(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)                                                                                             
ที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา : มีงานทำ - มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2545 มาตรา 27 วรรค 2 ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์                
ใน วรรค 1 ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณลักษณะอันพึงประสงค์               
เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) เป็นสถานศึกษาหนึ่ง ที่เป็น
หลักสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการ             
ตามยุทธศาสตร์ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาและยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ตามบริบทและความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของชุมชน               
และท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ ตามความต้องการของผู้เรียน โรงเรียน                           
ราชประชานุเคราะห ์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จึงกำหนดแนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบาย                    
ด้านการศึกษา : มีงานทำ มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ ไปใช้ในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ( เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) จึงศึกษาข้อมูลผลการ 
วิเคราะห์สถานการณ์การศึกษาภาพรวมของจังหวัดเชียงราย (SWOT Analysis) จากแผนการศึกษาจังหวัด 
เชียงราย พ.ศ. 2560-2564 นำไปวิเคราะห์สภาพบริบทและทิศทางแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด                  
เชียงรายในอนาคต และนำไปประกอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15                 
(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา : มีงานทำ - มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
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 สภาพแวดล้อมภายใน 
1.จุดแข็ง 
S1 นโยบายส่งเสริสมสถานศึกษาให้บริการการศึกษาหลักหลายรูปแบบครอบคลุมทุกพ้ืนที่ส่งผลให้

ประชาชนมีทางเลือกและโอกาสในการเข้ารับการศึกษาและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้มีเครือข่ายกระจาย
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้มีการประสานงานมีประสิทธิภาพ 

S2 สถานศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้ผุ้เรียนมี
แนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 

S3 สถานการณ์/มีใช้หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่นส่งผลให้ครูมีทิศทางการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นเอกภาพ มีการนิเทศติดตามอย่างทั่วถึง 

S4 สถานศึกษากระจายอำนาจการส่งผลให้มีอิสระและในการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
S5 สถาบันอาชีวศึกษามีหลักสูตรเฉพาะมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเฉพาะทางตามสมรรถนะ

และมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการปฏิบัติจริงให้บริการชุมชน 
(Fix it center) ส่งผลให้ผุ้จบการศึกษาเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและบุคคลภายนอก 

S6 สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ทำเลที่เป็นประตูสู่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (ลาว พม่า จีน) ทำให้สามารถรับประ
โยชน่จากโครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS) 

S7 ผู้เรียนการศึกษาพิเศษได้รับการศึกษาตามหลักสูตรที่เหมาะสมและตรงประเภทความพิการให้
สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

S8 จังหวัดเชียงรายมีสถาบันอุดมศึกษา ที่สามารถจัดการศึกษารองรับผู้เรียนที่จบการศึกษา 
 

2.จุดอ่อน 

W1 คุณภาพของผู้เรียน นักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
W2 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ครบตามเกณฑ์ทีกำหนดและคุณวุฒิไม่ตรงสาขาขาดความม่ันคงใน

อาชีพ ขวัญและกำลังใจ 
W3 สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากข้น ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ              

ทุกด้าน 
W4 ครุภัณฑ์ทางการศึกษาไม่เพียงพอและไม่รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
W5 โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานทางการศึกษา มีสายการบังคับบัญชาหลายชั้นส่งผลให้การ

ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเป็นไปได้ช้า 
W6 การติดตามช่วยเหลือผุ้เรียนดำเนินการได้มีครอบคลุม ทั่วถึง ส่งผลต่อการออกกลางคันของผู้เรียน 

นักศึกษาทุกระดับ 
W7 การบริหารจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการทางการศึกษาในการจัดการศึกษา ทั้งระบบไม่มีระบบ

บริหารจัดการที่ชัดเจนส่งผลต่อการดูแลและจัดการศึกษาให้แก่ผู้พิการ 
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สภาพแวดล้อมภายนอก  

1.โอกาส  

O1 นโยบายของรัฐส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนในด้านการลงทุนทางการศึกษา            
ทำให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษาทุกรูปแบบในการแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียน และการพัฒนาทักษะชีวิตของประชาชนโดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

O2 การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ส่งผลให้การจัดการศึกษา                    
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและผู้รับบริการได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

O3 หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ชุมชน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา มีความเชื่อม่ัน ตื่นตัว
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

O4 จังหวัดเชียงรายเป็นเขตเศรษฐกิจ ประตูการค้าชายแดน เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาใน อนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง ส่งเสริมนโยบายเปิดโอกาสการศึกษาดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ 

2.อุปสรรค 

T1 ปกครองส่วนใหญ่ยังยากจน ไม่สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นแม้รัฐบาลจะมีนโยบาย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผลทำให้ผู้ปกครองบางคนต้องให้บุตรหลาน ไปทำงาน  
หาเลี้ยงครอบครัว รวมทั้งมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อย ก่อให้เกิดปัญหาเด็กตกหล่น และออก
กลางคันจำนวนมาก 

T2 ผู้ปกครองของเด็กพิเศษมีถิ่นที่อยู่อาศัยห่างไกลและมีฐานะยากจน ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับบริการตาม
แผนที่กำหนด และส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอวต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดและท้ิงลูกให้อยู่กับ
ญาติผู้ใหญ่ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับการดูแล พัฒนาเท่าท่ีควร 

T3 ค่านิยกของผู้ปกครองในการส่งเด็กเข้าเรียนโรงเรียนยอดนิยม ทำให้เกิดปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก และ
ค่านิยมให้บุตรหลาน เรียนต่อในสายสามัญมากกว่าในสายอาชีพ 
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T4 ที่ตั้งของสถานศึกษาส่วนหนึ่งอยู่บนพื้นที่สูง การคมนาคมไม่สะดวก มีความหลากหลายชาติพันธุ์ 
วัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนความไม่สงบตามแนว ชายแดน เป็นอุปสรรคในการสื่อสารและการจัด
เรียนรู้ให้แก่เด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ และการเกิดปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และการตั้งครรภ์
ในวัยเรียน 

T5 สภาพพ้ืนที่บางแห่งไม่เอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรด้าน  ICT ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของสถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้เรียนขาดความตระหนักในการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้
เหมาะสม 

T6 การดำเนินงานบางเรื่องยังขาดกฎหมายรองรับ ได้แก่ การยุบรวม โรงเรียนขนาดเล็กการสรรหาครู
และบุคลากรทางการศึกษา การบริหารงานบุคคล เป็นต้น 

T7 ความร่วมมือและการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาองค์กรอ่ืน ยังไม่ทั่วถึง ไม่เป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วม
น้อยในการจัดการศึกษาของพิการ 

T8 การอพยพโยกย้ายของประชากร ส่งผลต่อการวางแผนการจัดการศึกษา เช่น การเกณฑ์เด็กและการ
รับรู้ผู้เรียน เป็นต้น 

T9 จังหวัดเชียงราย มีสถานประกอบการ อุตสาหกรรมเกษตร และการแปรรูปไม่เพียงพอ สำหรับการ
ฝึกงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

T10 สถาบันครอบครัวไม่เข็มแข็ง และประชากรวัยเรียนในช่วงวัยรุ่น มีความเสี่ยงต่อยาเสพติดและก่อ
ปัญหาทางสังคม 

T11 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ส่งผลให้ผู้เรียน เรียนต่อสายสามัญมากกว่า    
สายอาชีพ 

T12 รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ 
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1.ส่วนที่ 1 การสร้างหรือจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น 

ขั้นที่ 1 ออกแบบหลักสูตร 
1.1 ชี้แจงทำความเข้าใจ โดยเริ่มจากการนำเข้าสู่ประเด็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยดำเนินการดังนี้ 
1.1 ชี้แจงทำความเข้าใจ โดยเริ่มจากการนำเข้าสู่ประเนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ด้วยการ

ประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงทำความเข้าใจ ปรับพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
ให้กับผู้บริหารและครู 

1.2 ศึกษาข้อกฎหมาย ข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการของท้าองถิ่น สภาพปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่น 

ขั้นที่ 2 จัดทำเอกสารหลักสูตร เป็นการดำเนินการจัดเอกสารเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ใช้เป็นแนวทางการ
ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

2.1 จัดทำเอกสารหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
2.2 ออกแบบการสอนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
2.3 จัดทำเอกสารหลักสูตรระดับชั้นเรียน 

 
ส่วนที่ 2 การนำหลักสูตรไปใช้ 

ขั้นที่ 3 การบริหารจัดการหลักสูตรท้องถิ่น 
3.1 การวางแผนการใช้หลักสูตร  
3.2 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
3.3 การเตรียมบุคลากร 
3.4 การจัดสภาพแวดล้อม 

ขั้นที่ 4 การสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตรท้องถิ่น  ประกอบด้วยการนิเทศติดตามผล เพราะจะทำให้
ทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาของการใช้หลักสูตรได้ทันการ การจัดระบบการส่งเสริมสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น 
จัดระบบสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้สำหรับ ครู นักเรียน การให้บริการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและประเมินผล  การ
สร้างขวัญ กำลังใจ เป็นต้น 

ขั้นที่ 5 การจัดการเรียนการสอน สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีแนวโน้มไปตามรูปแบบ
หลักสูตร 

ส่วนที่ 3 การประเมินหลักสูตรท้องถิ่น การประเมินเป็นการวัด (Measurement) การวจิัยประยุกต์                   
(applied research) การตรวจสอบความสอดคล้อง (determining Congruence) การช่วยตัดสินใจ                        
(assist decision making) และเป็นการตัดสินคุณค่า (Determining of Worth of value) โดยเป้าหมาย                   
ของการประเมิน คือ 
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1) การดูผลสำเร็จ (objectives-oriented) เป็นการ พิจารณาความสอดคล้องของผลที่ทำกับวัตถุประสงค์ 
2) เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ (decision-oriented) โดยการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่สำหรับการตัดสิน                      

อย่างใดอย่างหนึ่ง 
3)เพ่ือตัดสินคุณค่า ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง judgment-oriented) โดยมีจุดหมายของการประเมินหลักสูตรท้องถิ่น              

เพ่ือหา ข้อบกพร่องและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับหลักสูตร เพ่ือดูความสอดคล้องระหว่าง                 
ผลการดำเนินงานกับจุดหมายของหลักสูตรและเพ่ือตัดสินใจว่าควรใช้หลักสูตรต่อไป หรือควรยกเลิก การใช้
หลักสูตร 

ขั้นที่ 6 การประเมินก่อนนำไปใช้ เป็นการตรวจสอบคุณภาพ ของหลักสูตรหลังจากจัดทำหลักสูตรเป็น
เอกสารหลักสูตร ความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความ ความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์เนื้อหาโดยผู้เขี่ยวชาญ 

ขั้นที่ 7 การประเมินการใช้หลักสูตร เป็นการตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการตามหลักสูตรว่าสามารถ               
ใช้ในสถานการณ์จริงได้เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไร เพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิผล ผลที่ได้จากการประเมิน จะนำมาใช้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางส่วนของหลักสูตร                         
ที่ยังไม่สมบูรณ์ ให้เป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม สนองตอบปัญหา                      
และสอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

ขั้นที่ 8 การประเมินสัมฤทธิ์ผล เป็นการตรวจสอบผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ เช่น 
บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ เป็นต้น 

การดำเนินโครงการไร้กระดาษ (paperless) 

               เป็นการดำเนินโครงการที่ใช้สื่อด้าน ICT ในทุกระบบของการทำงาน เช่น การรับส่งหนังสือราชการ 
การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อัตราจ้าง  การขออนุญาตใช้ห้องประชุม ใช้รถยนต์ราชการ 
เป็นการดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยทุกอย่างสามารถดำเนินการผ่าน  http://www.rpg15.ac.th/ 

กรอบแนวคิด   
-PDCA /ชิ้นงานน้อยลง แต่สะท้อนคุณค่าท่ีแท้จริง 
-ขับเคลื่อนระบบงานทั่วทั้งโรงเรียนด้วย ICT 
-SAR ต้องสั้น ง่าย กระชับ ในรูปแบบ E-SAR  แต่มีความหมายในเชิงพัฒนา 
-รวบรวมแผนการสอนที่ดีจัดเก็บในรูปแบบ E-Lesson Plan สะดวกในการนำไปใช้ 
-ลดภาระของเอกสารลง Paperless School 
-สร้างวัฒนธรรมการทำงานในรูปแบบ PLC 

 
 

http://www.rpg15.ac.th/
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กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 
                 (Education Hub)  ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 
             โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ซึ่งเป็นโครงการที่มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความพร้อม
ในการบริหารจัดการ และการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพ่ือรองรับนักเรียนต่างชาติ และพัฒนาสู่
การเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคแล้วจำนวน 14 โรงเรียน สำหรับรูปแบบการดำเนินการนั้น สพฐ.ได้จัดทำ
รูปแบบโรงเรียนโดยวิเคราะห์จากบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่ และโรงเรียน ได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 
โรงเรียนที ่ใช้หลักสูตรจากต่างประเทศ โรงเรียนที ่ใช้หลักสูตรพหุภาษา และโร งเรียนวิทย์-คณิต สองภาษา 
สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบและหลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้สามารถ
บริหารจัดการแบบองค์กรสมัยใหม่ และจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานสากล  ซึ่งรายชื่อโรงเรียนที่มีความ
พร้อมและผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการนี้ ประกอบด้วย 

โรงเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย ได้แก่ 

1. โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 
2. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
3. โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
4. โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี 

โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชายแดนไทยติดต่อกับประเทศ เพ่ือนบ้าน ได้แก่ 
1. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย 
2. โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก 
3. โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 
4. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย 
5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
6. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 
7. โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 
8. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง 
9. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา 
10. โรงเรียนจุฬาภรณราชิทยาลัย สตูล จังหวัดสตูล 
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ห้องเรียนพิเศษโครงการ Education  Hub 
          ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) 
มีเป้าหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคคลเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเติบโตด้านการศึกษาในประเทศ
ไทยนั้น มีจำนวนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรนานาชาติกว่า 160 แห่ง จำนวนนักเรียนมากกว่า 
70,000 คน เป็นนักเรียนต่างชาติกว่า 20,000 คน ในขณะเดียวกันนักเรียนไทยที่เดินทางไปเรียนใน
ต่างประเทศก็มีจำนวนมาก การพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติเพ่ิม
มากขึ้น จะทำให้นักเรียนไทยที่เดินทางไปเรียนต่างประเทศมีจำนวนลดลง อีกท้ังยังเป็นการสร้างการยอมรับให้
นักเรียนในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ ให้เข้ามาศึกษาในประเทศไทยเพิ่มข้ึน อันส่งผลให้ประเทศไทยก้าว
เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมอภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Education Hup) 
          โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนนำร่องไปแล้ว 14 โรงเรียน                         
การเลือกรูปแบบการจัดหลักสูตรของโรงเรียน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ โปรแกรมนานาชาติ โปรแกรม                       
พหุภาษา และโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สองภาษา กระทรวงศึกษาธิการกำหนดคุณลักษณะของ
นักเรียนในโครงการ Education Hub จำนวน 5 ด้าน คือ 1. Study skills 2. Morality 3. Attitude                        
4. Responsibility และ 5. Technology โดยใช้คำย่อว่า   S M A R T 
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