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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ    ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 
    เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
      ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62    ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ               สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
                4.1.1 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์               
                4.1.2 การพัฒนาการเรียนรู้ 
     4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                4.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                4.2.2 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 
                4.2.3 พัฒนาทักษะทีส่อดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การท างานร่วมกับผู้อื่น  

      4.2.4 พัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  

      4.2.5 พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็น  
นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคม  
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม  

 4.3 แผนปฏิรูปประเทศ  
เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21   

                1) ประเด็นปฏิรปูที่ 5.1 การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

      2) ประเด็นปฏิรูปที่ 5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
      3) ประเด็นปฏิรูปที่ 5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  
      4) ประเด็นปฏิรูปที่ 5.5 ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผู้เรยีน 

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
            4.4.1 ยุทธศาสตรท์ี ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรทุนมนุษย์    
             4.4.2ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน            
4.5 แผนความม่ันคง  

          การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
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               ๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมสำ าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหา
ความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  

               ๔.๕.๒ การบริหารจัดการความม่ันคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ  
               ๔.๕.๓ การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
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5. หลักการและเหตุผล           

             ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ชว่งวัยเรียนและวัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถท่ี
สอดรับกบัทักษะใน ศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่
ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและได้รับ การ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ เรียนรู้เพ่ือ
การวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ตลอดจน การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ ประเทศ มีทักษะชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และมี
หลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร 
และสร้างการมีงานทำของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็ก และเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้  แนวทางการ
พัฒนาโดยจัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การทำ งานร่วมกับผู้อ่ืน พัฒนาทักษะด้าน
ภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ พัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงานและพัฒนาทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็น นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคม ที่เป็นพหุวัฒนธรรม   

             แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา การปฏิรูปการจัดการเรียน 
การสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียน 
การสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา และระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผู้เรียน 

              การขับเคลื่อนด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึง
องค์กรประชาคม เพื ่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื ่องและเกิดความยั ่งยืนในระยะยาว รวมทั้ง  
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่เห็นความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทาง 
เลือกในการศึกษาสู ่การศึกษาที่สูงขึ ้นอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการศึกษาในสายอาชีพทั้งผู ้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ตามบริบทในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ที่สามารถพัฒนาทักษะของผู้เรียนแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีทักษะต่อ
ยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเวทีและประชาคมในการจัดรูปแบบและแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในระดับพ้ืนที่ต่อไป 
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6.วัตถุประสงค์ 
         6.1 เพ่ือจัดทำแผนรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในสายอาชีพตามบริบทระดับพื้นที่ 
         6.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษา และ อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในสายอาชีพตามบริบทระดับพื้นที่ 
         6.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องและเชื่อมโยงการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในสายอาชีพตามบริบทระดับพ้ืนท่ี 

7.เป้าหมายของโครงการ 
         7.๑เชิงปริมาณ 
             7.1.๑. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดแพร่ 
จำนวน  3 แห่ง   
                1) สถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37       
จำนวน  1 แห่ง 
                2) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการบริหารการศึกษาพิเศษ                      จำนวน  1 แห่ง 
                3) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่        จำนวน  1 แห่ง  
             7.1.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา               จำนวน  2 แห่ง 
                1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
                2) วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 
             7.1.3 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564         จำนวน 1  หลักสูตร          
3.๒ เชิงคุณภาพ 
              สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรความเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
8.พื้นที่เป้าหมาย 
            หน่วยงาน สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ในจังหวัดแพร่  
 
9. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

       เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม  ๒๕๖4    ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
 

10 สถานที่ดำเนินการ    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

11. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
      1.จัดทำโครงการ 
      2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 
      3. อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน สถานศึกษา กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
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12. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  
      1.ดำเนินการจัดทำโครงการ 
      2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ  
      3.ประสานงานกับหน่วยงาน สถานศึกษา กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

3.1 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 
3.2 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
3.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน      
3.4 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 
3.5 โรงเรียนหว้ยม้าวิทยาคม 

 
13. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 7)  

13.1 เชิงปริมาณ หน่วยงาน สถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง  
13.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ นักศึกษา ระดับ ปวส. และปวช. 
13.2 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ นักศึกษา ระดับ ปวส. และปวช. 
13.3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
13.4 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม          นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
13.5 โรงเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

                 13.2 เชิงคุณภาพ         - 
  
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 
..................................................................................................................................................................................... 
15.  งบประมาณ  ค่าดำเนินการ 30,200  บาท (สามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 
         รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรม) 

15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

    30,200 - - 10,560 - - 
 
แหลง่งบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหา อุปสรรค 
................................................................ไม่มี.............................................................................. ............................... 
     16.2 แนวทางแก้ไข 
................................................................ไม่มี.............................................................................. ............................... 
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17. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
เป็นการปรับหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สำเร็จการศึกษาขัน้พ้ืนฐานเลือกหรือตัดสินใจ ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึน้ ตามความต้องการของผู้เรียนมากท่ีสุด 

๑9. ผู้รายงาน นางพุทธพร  อินทรนันท์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ 0894309555  โทรสาร................................E–mail : mothertwins2@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่   30    เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 


