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การประเมนิโครงการบูรณาการสิ�งแวดล้อมและสาธารณภัย
ตามแผนปฏิบติัราชการประจาํป�ของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน ๒
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในพื�นที�จงัหวดัเชยีงราย

(พฒันาบุคลากรแกนนาํในสถานศึกษา และบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งดา้น
ความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนอืตอนบน ๒)
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รายงานการประเมินโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
(พัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้าน 
ความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2)  
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 บทสรปุส ำหรบัผูบ้รหิำร  

 การประเมินโครงการบูรณาการส่ิงแวดล้อมและสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย : 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย           
บนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ     
ในหลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม  
ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา และความเป็นไปได้ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล     
มีจ านวนท้ังส้ิน 878 คน ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 808 คน ได้ให้ข้อมูลในการ
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกอบรม และการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นวิทยากร และวิทยากรร่วมในแต่ละจุดอบรม จ านวน 70 คน  เครื่องมือท่ีใช้ใน
การประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อนและหลังการอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน า  
ในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือ
ตอนบน 2  แบบประเมินโครงการการพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2  และแบบสอบถามความ       
พึงพอใจ  การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการทดสอบก่อน -หลังการอบรม ตอบแบบประเมิน และ   
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย (X)  และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
ผลกำรประเมิน  

การประเมินโครงการบูรณาการส่ิงแวดล้อม และสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย : 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย           
บนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 สรุปผลการประเมิน  ดังนี้  

1. ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัย        
บนท้องถนนในสถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ      
ในหลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา หลังการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยก่อนการฝึกอบรมมีคะแนนเฉล่ีย        
อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉล่ีย 9.59) และหลังการฝึกอบรมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 
16.27) 

2. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
และกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา 
 
 
 



ข 
 

 2.1 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อการขับเคล่ือน     
ยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย น่ายล)  พบว่า 1) มีความเหมาะสมมาก           
ร้อยละ 52.90  มากท่ีสุดร้อยละ 34.30 และปานกลาง ร้อยละ 12.90 2) ความเป็นไปได้ของ 
วัตถุประสงค์ พบว่า มีความเป็นไปได้มาก ร้อยละ 42.90  มากท่ีสุด ร้อยละ 41.40 และปานกลาง ร้อยละ 
15.70   
 2.2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนน า     
ในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา พบว่า             
1) มีความเหมาะสมมาก ร้อยละ 44.30  มากท่ี สุด ร้อยละ 45.70 และปานกลาง ร้อยละ 10                 
2) ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ พบว่า มีความเป็นไปได้มาก ร้อยละ 45.70 มากท่ีสุด ร้อยละ 38.60 
และปานกลาง ร้อยละ 15.70  
 2.3 ความเหมาะสมของกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา    
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.24) และรายการที่มีความเหมาะสมสูงที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมของคณะ   
วิทยากรหลักในการอบรม/ท ากิจกรรมโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.39)     
ส่วนรายการท่ีมีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด ได้แก่ ความเหมาะสมกับเวลา และสถานการณ์ในการจัด  
อบรมพัฒนาครู ก. ซึ่งก็มีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) 
 2.4 ข้อคิดเห็นต่อการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และ 
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 พบว่า     
เห็นควรท่ีจะพัฒนาครู ก. อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นท่ีในจังหวัด เมื่อโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID- 19) ไม่มี และเบาบางลง ร้อยละ 61.70  เห็นควรท่ีจะพัฒนาครู ก. อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นท่ี  
ในจังหวัด  แม้ยังเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ร้อยละ 31.40 ควรปรับวิธีการจัดอบรม 
เป็นการอบรมออนไลน์ หรือใช้ช่องทางอื่น ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ร้อยละ 3.70  และจัดอบรม 
ออนไลน์ ร้อยละ 3.20  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรแกนน าใน
สถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา  ภาคเหนือ
ตอนบน 2 พบว่า ด้านปัจจัย (Input) โดยรวมมีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.53) ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37)  
ด้านผลผลิต (Output) โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.48)  
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สารบญั 
     
  เนื้อหา                                                                                                  หน้า   

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร ก 
สำรบัญ ฉ 
บทท่ี 1 บทน า 1 
 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ ๑ 
 วัตถุประสงค์ ๔ 
 ควำมส ำคัญของกำรประเมิน ๔ 
 ขอบเขตกำรประเมิน ๕ 
 นิยำมศัพท์เฉพำะ ๖ 
 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ ๖ 

บทท่ี 2 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๗ 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงรำย ๗ 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์กำรศึกษำ จังหวัดเชียงรำย  

(สะอำด  ปลอดภัย  น่ำยล) 
๑๑ 

 โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๒   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรำยรับผิดชอบ 

๑๗ 

 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ   ๒๕ 
 กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยรอบด้ำนในสถำนศึกษำ  ๒๘ 

บทที่ 3 วิธีด าเนนิการ ๓๔ 
 แบบแผนกำรศึกษำ ๓๕ 
 กลุ่มเป้ำหมำย (Target Group)  ๓๕ 
 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 35 
 ระยะเวลำด ำเนินงำน ๓๖ 
 งบประมำณ ๓๖ 
 ตัวแปร ๓๖ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ ๓๖ 
 กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือ ๓๘ 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล/วิเครำะห์เครื่องมือ ๓๘ 
 สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ๓๘ 
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สารบญั 

     
  เนื้อหา                                                                                                  หน้า   
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๔๐ 
 ผลกำรประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำร และกำรปฏิบัติด้ำนควำมปลอดภัย        

บนท้องถนนในสถำนศึกษำของผู้เข้ำรับกำรอบรม     
๔๑ 

 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร และกระบวนกำรจัดอบรมพัฒนำบุคลำกรแกนน ำในสถำนศึกษำ 

๔๒ 

 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม  ๔๖ 
บทที่ 5 สรุปผล  และข้อเสนอแนะ  ๔๙ 
 สรุปผลกำรประเมิน ๔๙ 
 ข้อเสนอแนะ ๕๑ 

บรรณานุกรม ๕๓ 
ภาคผนวก ๕๕ 
 ภำคผนวก  ก : เครื่องมือท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน    ๕๖ 
 ภำคผนวก  ข : คณะผู้จัดท ำรำยงำน   ๖๖ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 รัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                 
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ีเข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ท่ีว่า “มั่นคง   
มั่งค่ัง และยั่งยืน” มีภารกิจส าคัญในการขับเคล่ือนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ 
ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคาม      
แบบใหม่ ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรงในศตวรรษ ท่ี 21 ได้ ภายใต้โมเดลประเทศไทย 
4.0 โดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัล  เทคโนโลยีท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ มุ่งเน้นความส าเร็จ         
ใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคล่ือน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน  
ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ 
ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคล่ือนผ่านโครงการ  บันทึกความร่วมมือ  กิจกรรม หรือ
งานวิจัยต่าง ๆ โดยการด าเนินงานของประชารัฐ กลุ่มต่าง ๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
เข้ามาขับเคล่ือนในทุกกิจกรรม ทุกกระบวนการ ข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็ว ภายใต้ยุคดิ จิทัลท่ีมี  
การก้าวเดินไปข้างหน้าแบบไร้ขีดจ ากัด 
 ส าหรับทิศทางการบริหารประเทศภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 
2579) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนอง    
ต่อการบรรลุซึ่ งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง          
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีก รอบแนวทางท่ีส าคัญ ท้ังหมด 6 ด้าน 
ประกอบด้วย ความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ของคน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งโครงการนี้
ตอบสนองด้านท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ข้อท่ี (3)        
การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ   
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานสังกัดส่วนกลางของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาคมีหน้าท่ีและภารกิจเกี่ยวข้องกับการศึกษา    
ในจังหวัดเชียงราย โดยมีบทบาทและหน้าท่ีในการส่ังการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกั ดกระทรวงศึกษาธิการ         
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ังติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา ซึ่งจากการติดตาม ประเมินผล ท่ีผ่านมาพบว่า ปัญหา
อุบัติภัยบนท้องถนนหลาย ๆ ครั้ง มีผลกระทบกับท้ังชีวิตและทรัพย์สินของเยาวชนในสถานศึกษา 
เยาวชนนอกสถานศึกษา และและประชาชนท่ัวไป ดังนั้น จึงต้องใช้กลยุทธการเตรียมความพร้อม
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ป้องกัน และลดผลกระทบจากอุบัติภัยบนท้องถนนในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 2 โดยการพัฒนา
บุคลากรแกนน าในสถาน ศึกษาและบุคลากรท่ี เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนน              
ของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อสร้างเครือข่าย สร้างความตระหนักรู้ น าไปปฏิบัติ และ
ขยายผล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา เยาวชนนอกสถานศึกษา และประชาชน
ท่ัวไป รวมถึงเสริมสร้างให้มีภูมิคุ้มกันสามารถรับมือกับอุบัติภัยท่ีเกิดขึ้นได้ 
 
 จากตารางสถิติภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุจราจรทางถนน) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2  ปี พ.ศ. 2561 – 2563  พบว่า 

ที่มำ : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย,พะเยา,แพร่ และจังหวัดน่าน   

 
  

ตำรำงสถิติภัยจำกกำรคมนำคม (อุบัติเหตุจรำจรทำงถนน) ที่มีผลกระทบกับเยำวชนและ
สถำบันกำรศึกษำของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือ ตอนบน 2 พ.ศ. 2560 – 2562 

จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากอุบัติภัยทางถนน อายุ 0 - 19 ปี 
จังหวัด พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 รวม 

เชียงราย   4,963    4,827      5,510    1,833   17,133  
พะเยา   1,259    1,153      1,692       573     4,677  
แพร่   1,187    1,251      1,177       413     4,028  
น่าน   1,877    1,382      1,904       652     5,815  
รวม  9,286    8,613   10,283    3,471   31,653  

*ปี พ.ศ. 2563 เป็นข้อมูลถึงเดือนเมษายน 

 จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากอุบัติภัยทางถนน อายุ 0 - 19 ปี ซึ่งเป็นกลุ่ม
อายุท่ีอยู่ในวัยเรียน เป็นนักเรียนนักศึกษา ต้ังแต่ ปี พ.ศ.2560 ถึง เดือนเมษายน 2563 ในพื้นท่ี 
จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตเป็นจ านวนมากขึ้น จังหวัดท่ีมีจ านวน
ผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตมากท่ีสุด คือ จังหวัดเชียงราย จ านวน  17,133 ราย และน่าน จ านวน  
5,815 ราย ตามล าดับ ซึ่งปี พ.ศ. 2562 มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตสูงสุดจ านวน 10,283 ราย 

 

 

ปี พ.ศ. อุบัติภยับนท้องถนน (ครั้ง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) 
2561 5,217 876 7,818 
2562 7,685 642 9,262 
2563 4,280 634 4,815 
รวม 17,182 2,152 21,495 
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ที่มำ : ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย ศูนย์ข้อมูลกลาง 
        ด้านการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลการบาดเจ็บตายจากอุบัติเหตุ 
        ทางถนน (3 ฐาน) 
 
 ตามข้อมูล สถิติภัยจากการคมนาคม (อุบัติภัยจราจรทางถนน) ภาพรวมท้ังหมดของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 2 (เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน) และภาพรวมของอุบัติภัยทางถนนท่ีมีผลกระทบ
กับเยาวชน และสถาบันการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ดังกล่าว ปรากฏว่า           
ในภาพรวมแล้วสถิติอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจ านวนครั้งในการเกิด ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ท าให้
มูลค่าความเสียหายสูงมาก ดังนั้น ประเด็นเรื่องอุบัติภัยบนท้องถนนเป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรง      
เป็นอันดับต้น ๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีว ิตและทรัพย์สินของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 โดยมีปัจจัยมูลเหตุหลายด้าน ดังนี้ ด้านวิศวกรรมจราจร (Engineering) เช่น 
ถนนในหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน ยังคงมีความเส่ียง โดยเฉพาะทางโค้ง และทางแยก รวมท้ังมีส่ิงกีดขวางและ
บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น  ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)  ยังไม่เกิดความต่อเนื่อง เช่น 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายสรรพสามิต อัตราค่าปรับต่ า 
ท าให้ผู้ขายฝ่าฝืน ผู้ประกอบการและประชาชนไม่ปฏิบัติตาม ด้านการประชาสัมพันธ์/ให้ ความรู้
และมีส่วนร่วม (Education and Participation) ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้ท าให้จ านวน
อุบ ัติเหตุลดลง ก่อให้เก ิดความเสี่ยงต่อผู ้ใช ้รถใช้ถนน เก ิดผลกระทบต่อบุคคลอื ่น จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ สาเหตุจากพฤติกรรม
ของคน คือ ไม่สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ เมาแล้วขับ ใช้ความเร็วสูง เป็นต้น จ าเป็นต้องด าเนินการ      
ในเชิงรุก จัดโครงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยในพื้นท่ีท้ังชุมชน และสถาบันการศึกษา พัฒนา       
สร้างความตระหนัก ให้ความรู้ สร้างบุคลากรแกนน า เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น โดยท าอย่างเข้มข้น 
ต่อเนื่อง 
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 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีพัฒนาส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัดการศึกษา การบริการทางการศึกษาจึงมีความตระหนักในความปลอดภัย และอุบัติภัย
บนท้องถนน และอุบัติภัยต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา จึงได้ก าหนดกิจกรรมในการพัฒนาครู /
บุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของ
สถานศึกษา เพื่อท่ีครูและบุคลากรเหล่านี้จะได้น าความรู้ เทคนิควิธีการป้องกันภัยท่ีได้รับจากวิทยากร 
ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กเยาวชน นักเรียน ตลอดถึงบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
ให้ผ่านพ้นจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาได้ 
 จากการท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้จัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวข้างต้น 
และต้องการท่ีจะประมวลผลโครงการ โดยพิจารณาถึงความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และการปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา  พิจารณาถึงความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา  การด าเนินกิจกรรมในโครงการว่ามีความถูกต้อง มีความ
เหมาะสม มีความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร  เพื่อให้ได้
สารสนเทศท่ีเอื้อต่อการพัฒนาปรับปรุงโครงการตามปรัชญาของการประเมินต่อไป    
 
วัตถุประสงค ์    
  จากการด าเนินโครงการบูรณาการส่ิงแวดล้อมและสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย กิจกรรม : 
พัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ี เกี่ ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนน               
ของสถานศึกษา  ผู้ประเมินได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ไว้ดังนี้ 

1. เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยบน      
ท้องถนนในสถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม     

2. เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและ
กระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา 

๓. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
 
ควำมส ำคัญของกำรประเมิน 
 1. บุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ 
และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา ตลอดถึงความปลอดภัยด้านอื่น ๆ เช่น 
อาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานศึกษาท่ีปลอดภัย การบริหารจัดการภัยพิบั ติใน 
สถานศึกษา การให้ความรู้ด้านการลดความเส่ียงและการรับรู้และการปรับตัวจากภัยพิบัติ เป็นต้น 
 2. เป็นการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย (สะอาด  ปลอดภัย  น่ายล) 
ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัด
เชียงราย (พ.ศ.2563 – 2565)  
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 3. จังหวัดเชียงราย โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้พัฒนากระบวนการจัด
อบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
ของสถานศึกษา ตลอดถึงความปลอดภัยด้านอื่น ๆ เช่น อาคารและส่ิงอ านวยความสะดวกใน
สถานศึกษาท่ีปลอดภัย การบริหารจัดการภัยพิบัติใน สถานศึกษา  การให้ความรู้ด้านการลดความ
เส่ียงและการรับรู้และการปรับตัวจากภัยพิบัติ เป็นต้น  
 
ขอบเขตกำรประเมิน 
 ผู้ประเมินได้ก าหนดขอบเขตของการประเมินโครงการบูรณาการส่ิงแวดล้อมและสาธารณภัย
ตามแผนปฏิบั ติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2564 ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย : กิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากร   
ท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 ไว้ดังนี้ 

 1. ประเด็นการประเมิน  ก าหนดประเด็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 
  1.1 ความรู้ความเข้าใจหลักการและการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
  1.2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1.3 ความเหมาะสมของกระบวนการจัดการอบรม 
  1.4 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

 2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
  2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 808 คน ซึ่งได้ให้ข้อมูลในการ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อน และหลังการฝึกอบรม   
  2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นวิทยากร และวิทยากรร่วมในแต่ละจุดอบรม จ านวน 70 คน   
               2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 808 คน ซึ่งได้ให้ข้อมูลในการ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 3. พื้นท่ีท่ีประเมิน 
 พื้นท่ีท่ีประเมิน ได้ก าหนดพื้นท่ีท่ีเป็นจุดอบรมท้ังหมด 40 จุดอบรม ครอบคลุม 4 จังหวัด 
ได้แก่  จังหวัดเชียงราย  พะเยา  แพร่  น่าน  

 4. ระยะเวลาในการประเมิน  
 ช่วงระหว่าง เดือนสิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๖๕ 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ  หมายถึง ยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย ในยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด ารง
ฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่
การเป็นพื้นท่ีสีเขียว 

 โครงกำรตำมแผนปฏิบั ติรำชกำรประจ ำปีของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๒ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔  หมายถึง  โครงการบูรณาการส่ิงแวดล้อมสาธารณภัย ในกิจกรรมหลัก : ยกระดับ     
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  ท่ีเป็นกิจกรรม
ย่อย : การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมชุมชนในการจัดการลดความเส่ียงจากอุบัติเหตุทางถนน กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒  (กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้าน           
ความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน ๒) 

 ควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้  หมายถึง ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่  การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย   
น่ายล)  การพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน   
ของสถานศึกษา 

 บุคลำกรแกนน ำ หมายถึง บุคลากรครู ท่ีสังกัดอยู่ทุกสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และ
น่าน  ท่ีสมัครใจและแจ้งรายช่ือเข้าร่วมโครงการ ฯ ในการพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน ๒ 

 กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๒ หมายถึง  จังหวัดเชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน  
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. ได้รับโอกาสในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงราย (เชียงรายสะอาด 
ปลอดภัย น่ายล) สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 ๒. ครู และบุคลากรแกนน าของสถานศึกษา ท่ีได้รับการอบรม/พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย     
บนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน ๒ ได้น าความรู้ท่ีได้จากการอบรม ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ          
ในการป้องกันอุบัติภัยทางถนน เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ีเส่ียง และน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการขยายผลในอนาคตต่อไป 
 ๓. อุบั ติภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา บริเวณภาคเหนือตอนบน ๒ ลดลง ซึ่ งจะเป็นการลด          
การสูญเสียท้ังต่อชีวิต และทรัพย์สินของนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒     
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บทที่ 2 
วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 
  การประเมินโครงการบูรณาการส่ิงแวดล้อม และสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย : กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา
ภาคเหนือตอนบน 2  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในครั้งนี้เป็นล าดับ  ดังนี้      
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  
 ๑.๑ จุดเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาจังหวัดเชียงราย  
 ๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย  
 ๑.๓ สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๓ – พ.ศ.๒๕๖๕) จังหวัดเชียงราย  

๒. แนวทางการด าเนินงานการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษา จังหวัดเชียงราย  
(สะอาด  ปลอดภัย  น่ายล) 

 ๒.1 ด้านความสะอาด  
 ๒.2 ด้านความปลอดภัย  
 ๒.3 ด้านความน่ายล 
๓. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ 
๔. การพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา   
 ๔.1 การบริหารจัดการบุคลากรเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติในสถานศึกษา   
 ๔.๒ การจัดท าแผนเผชิญเหตุ  
 ๔.๓ ขั้นตอนและวิธีการอพยพ  
 ๔.๔ การซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา     
๕. การเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา  
 ๕.๑ ความเส่ียงและผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อสถานศึกษา  
 ๕.๒ การเตรียมความพร้อม และบริหารจัดการความเส่ียงภัยในสถานศึกษา  
 ๕.๓ การเตรียมความพร้อมด้านอาคารในพื้นท่ีเส่ียงน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (๒๕๖๓ : 69-77)  ได้ระบุถึง สาระส าคัญท่ีปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ จังหวัดเชียงราย  ซึ่งสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย (Vision)  :  “เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล”  
 เป้าหมายการพัฒนา :  
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 ๑. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การค้า การลงทุน กริการโลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเท่ียว และวัฒนธรรมเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด          
กลุ่มอาเซียน + ๖ และ GMS  
 ๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 
 ๓. เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศ และการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่  เพื่อให้ประชาชนอยู่ ใน 
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีและมีคุณภาพ 
 ๔. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติ และแนว 
ชายแดน 
 เป้าประสงค์รวม :   
  ๑. เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน 
การค้า การลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตร การท่องเท่ียว และวัฒนธรรมเช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน +๖ และ GMS  
  ๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 
  ๓. เพื่อสร้างสมดุลระบบนิเวศ และการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในส่ิงแวดล้อม
ท่ีดี และมีคุณภาพ 
  ๔. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีปกติ และแนว
ชายแดน 

 จุดเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาจังหวัดเชียงราย 
  นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการ  
จังหวัดเชียงราย ได้มอบนโยบาย แนวคิดในการพัฒนาด้านการศึกษาจังหวัดเชียงราย  ดังนี้ 
 ๑. นักเรียนทุกสังกัดต้องเท่าเทียมกัน 
 ๒. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  “เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย 
น่ายล”  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบนโยบาย แนวคิดในการพัฒนาด้านการศึกษาในจังหวัด
ท่ีสอดคล้องกัน  ดังนี้ 
  “ความสุข” 
  ๑. นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนอย่างปลอดภัย รถยนต์สาธารณะ ปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด มีการดูแลการเดินทางระหว่างบ้านมาโรงเรียน ท าให้นักเรียนมีความสุข เมื่อต้อง
เดินทางมาโรงเรียน 
  ๒. ส่งเสริมผู้เรียนชายขอบให้มีสัญชาติ เพื่อให้มีสิทธิได้เรียน อันน าไปสู่การสร้าง
ช่ือเสียง การพัฒนาตนเอง ได้รับโอกาสในการแก้ไขปัญหา  ท้ังนี้ จะต้องให้คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด น าไปขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ 
  ๓. สถานศึกษาปลอดหมอกควัน มีพื้นท่ีเซฟต้ีโซน มีการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริม
การแก้ไขปัญหาหมอกควันในชุมชน 
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  ๔. ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
วิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงราย 
  “สะอาด” 
  ในด้านขยะ  
  “ความปลอดภัย”   
  ๑. มุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน   ท้ังนี้  จังหวัดเชียงรายมีนโยบาย  
ประกาศใช้มาตรการ ๑๐ รสขม (๑ร  ๒ส  ๓ข  ๔ม)  โดยจุดเน้นของจังหวัดเชียงราย ท่ีจะน ามาใช้ใน
สถานศึกษาก าหนดให้สถานศึกษาใช้หมวกนิรภัย   
  ๒. ปัญหาการจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้า และการฝ่าฝืนกฎจราจร  ทางจังหวัด  
เชียงรายมีความต้องการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา จอดรถจักรยานยนต์ บนจุดจอดท่ีก าหนดและ
ส่งเสริมให้มีท่ีราชพัสดุเป็นจุดจอดรถจักรยานยนต์   
  “น่ายล”   
  โรงเรียนยอดนิยม    
  ๑. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการพัฒนา โดยน าเอาความโดดเด่นตามบริบท และความพร้อม  
ในแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้เป็นโรงเรียนทางเลือก 
  ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนในการเล่นกีฬา รวมท้ังเข้าร่วมการแข่งขัน  
รายการต่าง ๆ ตามโครงการ Sport city 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของจังหวัดเชียงราย   
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และจากการระดมความคิดเห็นจาก
ผู้เช่ียวชาญทุกภาคส่วน ภายใต้กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา จึงเป็นท่ีมาของ 
การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของจังหวัดเชียงราย ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย  
น่ายล โดยสอดคล้องกับ ศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายท่ีแตกต่างกัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การจัดการศึกษาเพื่อให้มีทักษะอาชีพท่ีสนองต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
ท่องเท่ียวและชายแดน โดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงรายท่ี
แตกต่างกัน 

โดยก าหนดนิยามศัพท์  ดังนี้  
- ความสุข   เน้น ครูสอนอย่างมีความสุข นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข 
- สะอาด     เน้นการบริหารจัดการขยะ และการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด 
- ปลอดภัย  เน้น ความปลอดภัยในสถานศึกษา/ความปลอดภัยบนท้องถนน/อุบัติภัย/อาหาร
ปลอดภัย/หมอกควัน/สารเสพติด/ส่ือสังคมออนไลน์ 
- น่ายล      ด้านวิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี กีฬา และอาชีพ 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ :  การบริหารจัดการศึกษาเพื่อโอกาส และความเสมอภาคท่ีเท่าเทียม โดย 
สอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิสังคมของจังหวัดเชียงรายท่ีแตกต่างกัน     
 
 
 
 
 
 

 สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๓ – พ.ศ.๒๕๖๕) จังหวัดเชียงราย    
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) จังหวัดเชียงราย มีทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ของจังหวัดเชียงราย ต่อไปนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
 เชียงรายเมืองแห่งคุณภาพการศึกษา พัฒนาสู่สากล บนพื้นฐานวัฒนธรรมล้านนา มวล
ประชาอยู่เย็นเป็นสุข 
 พันธกิจ 
 ๑. จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทสถานศึกษา 
 ๒. จัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเต็มศักยภาพของบุคคล 
 ๓. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษา 
 ๔. จัดการศึกษาอาชีพมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS)  
 ๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 ๖. จัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง และยั่งยืน 
 ๘. สร้างผลงานวิจัยท่ีมีคุณค่า สนับสนุนการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการต่อยอด
งานวิจัยสู่สังคมเชิงพาณิชย์ 
 เป้าประสงค์หลัก 
 ๑. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. คนทุกช่วงวัยในเขตพื้นท่ีพิเศษได้รับการศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๓. ผู้เรียนท่ีจบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษา สามารถศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพตามความต้องการ 
 ๔. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตเต็มศักยภาพของ
บุคคล 

         ค านึงถึงเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีปัญหาเรื่องสัญชาติ เรื่องชายแดน เด็กจากประเทศเพื่อน
บ้านมาเรียนในจังหวัดเชียงรายเป็นจ านวนมาก ต้องส่งเสริมเรื่องการอ่านออกภาษาไทย ซึ่งเป็น
ปัญหาท่ีจังหวัดเชียงรายพยายามแก้ไข รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนท่ีจัดการศึกษาเข้าสู่ระบบ 
เช่น โรงเรียนสอนภาษาจีน เป็นต้น  
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 ๕. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล 
 ๖. ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ าโขง (GMS)  
 ๗. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 ๘. ผู้เรียนน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการในการด ารงชีวิตในสังคม 
 ๙. สถาบันครอบครัว มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 ๑๐. ภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 
 ๑๑. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และน าผลงานวิจัยไปยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม และน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 ๑๒. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 สรุปได้ว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
จังหวัดเชียงราย  และได้ระบุถึงสาระส าคัญท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษาเชียงรายไว้ ได้แก่ การก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ ตลอดถึงยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงรายให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด 
 
แนวทางการด าเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา จังหวัดเชียงราย (สะอาด  ปลอดภัย  น่ายล)  

 สืบเนื่องจากแนวทางด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
การศึกษา จังหวัดเชียงรายตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 -2565) ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ :        
การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล โดยสอดคล้องกับ
ศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงราย เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
เชียงรายใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน และสถานศึกษาให้สอดรับแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2563-2565) ของจังหวัดเชียงราย 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดแนวทางการด าเนิ นการ เชียงรายเมือง
สะอาด ปลอดภัย น่ายล ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานในจังหวัด
เชียงราย เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดเชียงรายน าไปพิจารณาด าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ๓ ด้าน  คือ 1) ด้านความสะอาด  ๒) ด้านความปลอดภัย           
๓) ด้านความน่ายล  (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, ๒๕๖๔ข : ๑-๙) 
 ด้านความสะอาด 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (2564ก : 3-10) ได้ก าหนดเป้าประสงค์ แนวทาง   
การด าเนินการ/ตัวช้ีวัดการก ากับติดตาม และประเมินผลเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
เชียงราย  ตามยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด 
ปลอดภัย น่ายล ให้สอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงราย           
ท่ีแตกต่างกัน  โดยก าหนดไว้ในเป้าประสงค์ท่ี ๕ สถานศึกษาทุกสถานศึกษามีความสะอาดในสภาพ
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บริบททุกมิติ  และเป้าประสงค์ท่ี ๖ สถานศึกษามีความสะอาดในด้านการบริหารจัดการ มีความ
โปร่งใส ในองค์กร ซึ่งได้ก าหนดค าจ ากัดความของ “ความสะอาด” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
ตัวชี้วัด ในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายต่อไป 

ค าจ ากัดความท่ี ๑ : สถานศึกษามีความสะอาดด้านสภาพบริบททุกมิติ หมายถึง การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่าง ๆ 
และสร้างเสริมสุขภาพ สุขนิสัยของนักเรียนให้สมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม มีความ
พร้อมท่ีจะศึกษารับความรู้ได้ โดยปราศจากอุปสรรคต่อการเรียน การจัดการ ควบคุม ดูแล ปรับปรุง
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีดีและถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บแก่นักเรียน 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดี ตลอดจนเกิดสุขนิสัยท่ีดี ได้แก่ สถานท่ีต้ัง หรือพื้นท่ีสร้าง
โรงเรียน อาคารเรียน และส่ิงก่อสร้างภายในโรงเรียน  การระบายอากาศ และแสงสว่าง การจัด
ห้องเรียนและอาคารประกอบและเครื่องใช้ในห้องเรียน ห้องประชุม ห้องพักครู ห้องสมุด ห้อง
พยาบาล โรงอาหารและโรงครัว น้ าด่ืม น้ าใช้ ห้องส้วมและท่ีปัสสาวะ การจัดการขยะมูลฝอย การ
ดูแลรักษาความสะอาดท่ัวไป การบ าบัดน้ าเสีย การควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงน าโรค ฯลฯ 

ค าจ ากัดความท่ี ๒ : สถานศึกษามีความสะอาดด้านการบริหารจัดการ มีความโปร่งใสใน
องค์กร หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม กระบวนการ การด าเนินการต่าง ๆ ท่ี
จะลดสาเหตุท่ีจะเกิดการทุจริต คอร์รัปช่ัน ท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ผู้บริหารของหน่วยงาน
จึงมีความส าคัญต่อการสร้างความโปร่งใส เช่น ก าหนดทิศทางของหน่วยงาน เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ในระดับนโยบายในการสร้างความโปร่งใสและแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอร์รัปช่ัน การก ากับ ติดตาม ควบคุม เพื่อลดระดับของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น 
การตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ให้ความส าคัญและสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชาให้มี
คุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส การให้บุคคลภายนอกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ แบบเปิดเผย เน้นการมีส่วนร่วม (ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย, 2564ข : 3)   

นอกจากนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (2564 ข : 4) ยังได้ระบุถึงแนวทาง     
การด าเนินงานด้านความสะอาด กล่าวคือ สถานศึกษาควรด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี ความ
สะอาดด้านสภาพบริบททุกมิติ และด้านการบริหารจัดการ มีความโปร่งใสในองค์กร โดยมีแนว
ด าเนินงาน ดังนี้  

 ขั้นท่ี ๑ การวางแผนการด าเนินงาน (Plan : P) สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินงานบน
พื้นฐานการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ จัดท าแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมเกี่ยวกับความสะอาดด้านสภาพบริบททุกมิติ และด้านการบริหารจัดการ มี
ความโปร่งใสในองค์กร 
 ขั้นท่ี ๒ การลงมือปฏิบัติจริงตามแผน (Do : D) มีการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดย
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง การก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน การแต่งต้ัง/ค าส่ัง หรือการมอบหมาย
งาน ฯลฯ 
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 ขั้นท่ี ๓ การตรวจสอบ (Check : C) มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผล    
การด าเนินงานเพื่อน าผลการด าเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ขั้นท่ี ๔ การปรับปรุง (Act : A) การสรุปและรายงานผล การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และมี      
การน าเสนอผลการด าเนินงานท่ีเป็นนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติท่ีดี (Innovation/Best practice) และ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  ด้านความปลอดภัย 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (2564ก : 3-10) ได้ก าหนดเป้าประสงค์ แนวทาง   
การด าเนินการ/ตัวช้ีวัดการก ากับติดตาม และประเมินผลเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
เชียงราย  ตามยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด 
ปลอดภัย น่ายล ให้สอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงราย           
ท่ีแตกต่างกัน  โดยก าหนดไว้ในเป้าประสงค์ท่ี ๗ สถานศึกษาเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภัยทางด้าน     
สวัสดิภาพในทุกมิติ ซึ่งได้ก าหนดค าจ ากัดความของ “ความปลอดภัย” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดตัวชี้วัด ในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายต่อไป 
 การรักษาความปลอดภัยในสภาพบริบททุกมิติ เป็นงานส าคัญงานหนึ่งของสถานศึกษา โดยมี
เป้าหมายเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่าง ๆ และสร้างเสริมสุขภาพ สุขนิสัยของนักเรียนให้สมบูรณ์
ท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม มีความพร้อมท่ีจะศึกษารับความรู้ได้โดยปราศจากอุปสรรค     
ต่อการเรียน การจัดการ ควบคุม ดูแล ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีดีและ        
ถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บแก่นักเรียน ท้ังยังส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย  
ท่ีดี ตลอดจนเกิดสุขนิสัยท่ีดี ด้วยการบูรณาการ สร้างเครือข่ายการด าเนินการกับ อปท. หรือ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอื่น เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความปลอดภัย ได้แก่ 
ด้านท่ี ๑ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  ด้านท่ี ๒ ปลอดภัยจากอุบัติภัย  ด้านท่ี ๓ ปลอดภัยในด้าน
สุขอนามัยของนักเรียน  ด้านท่ี ๔ ปลอดภัยจากสารเสพติด บุหรี่ เหล้า สารระเหย ยาบ้า กัญชา หรือ
สารเสพติด   อื่น ๆ  ด้านท่ี ๕ ปลอดภัยจากส่ือต่าง ๆ ทางโลก Social เกมออนไลน์ ส่ือลามก       
ต่าง ๆ  
 นอกจากนี้  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (2564ข : 5) ได้ก าหนดแนวทาง        
การด าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 
 1. ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  ได้แก่ อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ  อุบัติเหตุ
จากบริเวณภายในสถานศึกษา  อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมรอบนอกของสถานศึกษา  อุบัติเหตุจาก
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  อุบัติเหตุจากการเดินทาง ไป-กลับ ระหว่างบ้านและ
สถานศึกษา  อุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา  และอุบัติเหตุจากการน านักเรียน
ร่วมกิจกรรมส าคัญต่าง ๆ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ ดังนี้ 
 1.1 มีแนวทาง/มาตรการป้องกันแก้ไขด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทุกประเภท      
มีมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านอุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ อุบัติเหตุจากบริเวณ
ภายในสถานศึกษา อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมรอบนอกของสถานศึกษา ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ และ
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อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านการเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านกับโรงเรียน ด้านการพานักเรียนไปศึกษา     
นอกสถานศึกษา และการน านักเรียนร่วมกิจกรรมส าคัญต่าง ๆ  
 1.2 การซักซ้อม การป้องกัน ด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ  
 1.3 มีระบบการรักษาความปลอดภัยท้ังชีวิตของบุคลากรและผู้เรียนในสถานศึกษา 
และทรัพย์สิน 
 1.4 มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2. ความปลอดภัยจากอุบัติภัย  ได้แก่ แผ่นดินไหว  ฝุ่น PM 2.5 อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย
ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานไว้ ดังนี้ 
  2.1 มีแนวทาง/มาตรการป้องกัน/แก้ไข จากภัยจากแผ่นดินไหว ฝุ่น PM 2.5 อุทกภัย 
วาตภัย และอัคคีวัย 
  2.2 มีการซักซ้อม การป้องกัน ด้านความปลอดภัยจากอุบัติภัย 
  2.3 มีระบบการรักษาความปลอดภัยท้ังชีวิตของบุคลากร และผู้เรียนในสถานศึกษา 
และทรัพย์สินของสถานศึกษา 
  2.4 การสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนด    
 3. ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของนักเรียน  ได้แก่ โรคอุบัติใหม่ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โรคติดเช้ือทางเดินหายใจจากไวรัส  ความปลอดภัยด้านโภชนาการ ซึ่งได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 3.1 มีแนวทาง/มาตรการป้องกัน และแก้ไขด้านสุขอนามัยของนักเรียน 
 ๓.๒ มีการซักซ้อม ป้องกันด้านสุขอนามัยของนักเรียน 
 ๓.๓ สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัยท้ังชีวิตของบุคลากร และผู้เรียนใน
สถานศึกษาและทรัพย์สินของสถานศึกษา 
 3.4 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  4. ความปลอดภัยจากสารเสพติด บุหรี่ เหล้า สารระเหย ยาบ้า กัญชา หรือสารเสพติดอื่น ๆ 
ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 4.1 มีแนวทาง/มาตรการป้องกันและแก้ไขภัยจากสารเสพติด บุหรี่ เหล้า สารระเหย 
ยาบ้า กัญชา หรือสารเสพติดอื่น ๆ  
 4.2 มีการรณรงค์ให้ความรู้ เชิญวิทยากร จัดประสบการณ์ในการป้องกันภัยจาก      
สารเสพติด  
 4.3 มีระบบคัดกรอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกี่ยวกับปัญหาด้านสารเสพติด 
 ๔.๔ มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 5. ความปลอดภัยจากส่ือต่าง ๆ ทางโลก Social เกมออนไลน์ ส่ือลามกต่าง ๆ ซึ่งได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๕.๑ สถานศึกษามีแนวทาง/มาตรการ ป้องกันและแก้ไขภัยจากส่ือต่าง ๆ ทางโลก 
Social  
  ๕.๒ มีการรณรงค์ให้ความรู้ เชิญวิทยากร จัดประสบการณ์ในการป้องกันภัยจากส่ือต่าง  ๆ  
  ๕.๓ มีระบบคัดกรอง ระบบดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับส่ือต่าง  ๆ 
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  ๕.๔ มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 โดยมีแนวทางการด าเนินการสถานศึกษามีความปลอดภัยในสภาพบริบททุกมิติ โดยบูรณาการ       
การท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ดังนี้ 
 ขั้นท่ี ๑  การวางแผนการด าเนินงาน (Plan) 
  - จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านความปลอดภัยในสภาพบริบททุกมิติ ฯลฯ 
 ขั้นท่ี ๒  การลงมือปฏิบัติจริงตามแผน (Do) 
  - การก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน การออกค าส่ัง หรือการมอบหมายงาน ฯลฯ 
 ขั้นท่ี ๓  การตรวจสอบและการวัดผลว่าดีขึ้นหรือไม่ (Check)   
  - การก ากับ ติดตาม มีเครื่องมือการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ฯลฯ   
 ขั้นท่ี ๔ การปรับปรุงกระบวนการ (Act) 
  - การสรุป  รายงาน   
  - การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 ท้ังนี้ หากสถานศึกษาสามารถท่ีจะด าเนินการได้มากกว่าท่ีก าหนดเป็นแนวทางไว้และเกิดผลดีต่อ
สถานศึกษา ก็สามารถท าได้ 

   ด้านความน่ายล 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (2564ก : 3-10) ได้ก าหนดเป้าประสงค์ แนวทาง   
การด าเนินการ/ตัวช้ีวัดการก ากับติดตาม และประเมินผลเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด
เชียงราย  ตามยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุข สะอาด 
ปลอดภัย น่ายล ให้สอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัดเชียงราย           
ท่ีแตกต่างกัน  โดยก าหนดไว้ในเป้าประสงค์ท่ี 8 สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับ Sport City และ City of Art ตามแนวทางการด าเนินการ/ตัวช้ีวัด/การก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล เพื่ อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงรายตามแผนพัฒนาการศึกษา          
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย  
 ส าหรับแนวทางการด าเนินการ สถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้าน
วัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด
เชียงราย หรือภูมิปัญญาจากแหล่งอื่นท้ังในและต่างประเทศ น าร่องพัฒนาความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ 
ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ ตามกระบวนการ PDCA 
โดยบูรณาการการท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน 
ดังนี้  
 ขั้นที่ ๑ การวางแผน (Plan)  
 ๑. สถานศึกษาก าหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์หรือความโดดเด่นด้านวิชาการ ด้านศิลปะ 
ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพและด้านอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ในหลักสูตร
สถานศึกษา/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
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 2. สถานศึกษาก าหนดกิจกรรม หรือโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ      
ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ใน 
หลักสูตรสถานศึกษา/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
 3. สถานศึกษาน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นท่ีสถานศึกษาหรือในจังหวัดเชียงราย หรือ    
ภูมิปัญญาจากแหล่งอื่นท้ังภายในและต่างประเทศ มาพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านศิลปะ     
ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด  

 ขั้นที่ 2 การด าเนินการ (Do)  
 1. สถานศึกษาสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ ด้านศิลปะ          
ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ     
ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด   

 ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Check)  
  1. สถานศึกษาด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน กิจกรรม หรือโครงการ   
ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรม     
ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ    
  2. สถานศึกษาประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม หรือโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา  
เป็นสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา      
ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ    

  ขั้นที่ 4 การสะท้อนผล (Act) 
  1. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน กิจกรรม หรือโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา 
เป็นสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ  ด้านศิลปะ  ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา    
ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
  2. น าผลการด าเนินงานปรับปรุง แก้ไขก าหนดแนวทางการพัฒนาในปีถัดไป   
  ๓. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศด้านวิชาการ    
ด้านศิลปะ ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา    ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
ให้เป็นที่รู้จักของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
  4. สร้างขวัญและก าลังใจด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา  
ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

***** ท้ังนี้ หากสถานศึกษาใดสามารถด าเนินการได้มากกว่าท่ีก าหนดเป็นแนวทางไว้ และเกิดผลดีต่อ  
สถานศึกษาก็สามารถท าได้ 
 สรุปได้ว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ส าหรับการพัฒนา
ด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงรายในยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพื่อให้เชียงรายเป็นเมืองแห่ง
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ความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล โดยสอดคล้องกับศักยภาพ อัตลักษณ์ และภูมิทางสังคมของจังหวัด
เชียงรายท่ีแตกต่างกัน 
 ด้านความสะอาด : ก าหนดให้สถานศึกษามีความสะอาดในสภาพบริบททุกมิติ  สถานศึกษา
มีความสะอาดในด้านการบริหารจัดการมีความโปร่งใสในองค์กร 
 ด้านความปลอดภัย : สถานศึกษาเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภัย ทางด้านสวัสดิภาพในทุกมิติ 
 ด้านความน่ายล : สถานศึกษาเป็นสถานท่ีท่ีมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ด้าน
วัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านอาชีพ และด้านอื่น ๆ  
 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายรับผิดชอบ 

1. ชื่อโครงการ : บูรณาการส่ิงแวดล้อมและสาธารณภัย      
2. กิจกรรมหลัก : ยกระดับการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันหมอกควันไฟป่าในกลุ่มจังหวัด  
                        ภาคเหนือตอนบน 2   

กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมชุมชนในการจัดการลดความเส่ียงจากอุบัติเหตุทางถนน  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนน 
ของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 

3. งบประมาณ : 3,538,200 บาท   
4. ความเชื่อมโยงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น : การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม  

แผนย่อย : การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น  
              พลเมืองท่ีดี  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด ารง   
ฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วม  
ของชุมชนสู่การเป็นพื้นท่ีสีเขียว  
กลยุทธ์ : กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างภาคีในการปรับตัวและรับมือจากสภาวะเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการปลูกจิตส านึกและ
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดับตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจและบูรณาการ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 

หน่วยด าเนินการ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ผู้รับผิดชอบ : ชื่อ นายวิญญู สันติภาพวัฒนา ต าแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
สถานที่ติดต่อ 57/33 หมู่ท่ี 22 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 
หมายเลขโทรศัพท์ 061-413-4177, 053-719-481 
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5. หลักการและเหตุผล 
 5.1 ที่มา 
 รัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                 
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ีเข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ท่ีว่า “มั่นคง  
มั่งค่ัง และยั่งยืน” มีภารกิจส าคัญในการขับเคล่ือนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ 
ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคาม      
แบบใหม่ ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรงในศตวรรษ ท่ี 21 ได้ ภายใต้โมเดลประเทศไทย 
4.0 โดยเฉพาะกลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยี ท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ มุ่งเน้นความส าเร็จ         
ใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคล่ือน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน   
ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง  ๆ 
ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคล่ือนผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรือ
งานวิจัยต่าง ๆ โดยการด าเนินงานของประชารัฐ กลุ่มต่าง ๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
เข้ามาขับเคล่ือนในทุกกิจกรรม ทุกกระบวนการ ข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็ว ภายใต้ยุคดิจิทัลท่ีมี   
การก้าวเดินไปข้างหน้าแบบไร้ขีดจ ากัด 
 ส าหรับทิศทางการบริหารประเทศภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา             
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อ 
การบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบแนวทางท่ีส าคัญท้ังหมด 6 ด้าน ประกอบด้วย    
ความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน       
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี   
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่ งโครงการ          
นี้ตอบสนองด้านท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ข้อท่ี (3)       
การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ   
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานสังกัดส่วนกลางของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาคมีหน้าท่ีและภารกิจเกี่ยวข้องกับการศึกษาในจังหวัด
เชียงราย โดยมีบทบาทและหน้าท่ีในการส่ังการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึง ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 
การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ังติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารการจัดการศึกษา ซึ่งจากการติดตาม ประเมินผล ท่ีผ่านมาพบว่า ปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนน
หลาย ๆ ครั้ง มีผลกระทบกับท้ังชีวิตและทรัพย์สินของเยาวชนในสถานศึกษา เยาวชนนอก
สถานศึกษา และและประชาชนท่ัวไป ดังนั้น จึงต้องใช้กลยุทธการเตรียมความพร้อมป้องกันและลด
ผลกระทบจากอุบัติภัยบนท้องถนนในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 2 โดยการพัฒนาบุคลากรแกนน าใน
สถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือ
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ตอนบน 2 เพื่อสร้างเครือข่าย สร้างความตระหนักรู้ น าไปปฏิบัติ และขยายผล เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา เยาวชนนอกสถานศึกษา และประชาชนท่ัวไป รวมถึง
เสริมสร้างให้มีภูมิคุ้มกันสามารถรับมือกับอุบัติภัยท่ีเกิดขึ้นได้ 

 5.2 สรุปสาระส าคัญ สภาพปัญหา / ความต้องการ 

ตารางสถิติภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุจราจรทางถนน) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ปี พ.ศ. 2561 – 2563 

 

 
ที่มา : ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย,พะเยา,แพร่ และจังหวัดน่าน   

  

ตารางสถิติภัยจากการคมนาคม (อุบัติเหตุจราจรทางถนน) ที่มีผลกระทบกับเยาวชนและ
สถาบันการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 พ.ศ. 2560 – 2562 

จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากอุบัติภัยทางถนน อายุ 0 - 19 ปี 
จังหวัด พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 รวม 

เชียงราย   4,963    4,827      5,510    1,833   17,133  
พะเยา   1,259    1,153      1,692       573     4,677  
แพร่   1,187    1,251      1,177       413     4,028  
น่าน   1,877    1,382      1,904       652     5,815  
รวม  9,286    8,613   10,283    3,471   31,653  
*ปี พ.ศ. 2563 เป็นข้อมูลถึงเดือนเมษายน 
 

จ านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากอุบัติภัยทางถนน อายุ 0 - 19 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มอายุท่ีอยู่ 
ในวัยเรียน เป็นนักเรียนนักศึกษา ต้ังแต่ ปี พ.ศ.2560 ถึง เดือนเมษายน 2563 ในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตเป็นจ านวนมากขึ้น จังหวัดท่ีมีจ านวน
ผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตมากท่ีสุดคือเชียงราย 17,133 ราย และน่าน 5,815 ราย ตามล าดับ          
ซึ่งปี พ.ศ. 2562 มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตสูงสุดจ านวน 10,283 ราย 

 

 

 

 

ปี พ.ศ. 
อุบัติภัยบนทอ้งถนน (คร้ัง) เสียชีวิต (คน) บาดเจ็บ (คน) 

2561 5,217 876 7,818 
2562 7,685 642 9,262 
2563 4,280 634 4,815 
รวม 17,182 2,152 21,495 
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ที่มา : ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยบนท้องถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการบาดเจ็บ  
        กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลการบาดเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนน (3 ฐาน) 

 ตามข้อมูล สถิติภัยจากการคมนาคม (อุบัติภัยจราจรทางถนน) ภาพรวมท้ังหมดของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 2 (เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน) และภาพรวมของอุบัติภัยทางถนนท่ีมีผลกระทบ
กับเยาวชนและสถาบันการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ดังกล่าว ปรากฏว่า            
ในภาพรวมแล้วสถิติอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจ านวนครั้งในการเกิด ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ท าให้
มูลค่าความเสียหายสูงมาก ดังนั้น ประเด็นเรื่องอุบัติภัยบนท้องถนนเป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงเป็น
อันดับต้น ๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 โดยมีปัจจัยมูลเหตุหลายด้าน ดังนี้ ด้านวิศวกรรมจราจร (Engineering) เช่น ถนนใน
หมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน ยังคงมีความเส่ียง โดยเฉพาะทางโค้ง และทางแยก รวมท้ังมีส่ิงกีดขวางและบดบัง
ทัศนวิสัยในการมองเห็น ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)  ยังไม่เกิดความต่อเนื่อง เช่น 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายสรรพสามิตอัตราค่าปรับต่ า 
ท าให้ผู้ขาย ฝ่าฝืน ผู้ประกอบการและประชาชนไม่ปฏิบัติตาม ด้านการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้
และมีส่วนร่วม (Education and Participation) ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้ท าให้จ านวน
อุบ ัติเหตุลดลง ก่อให้เก ิดความเสี่ยงต่อผู ้ใช ้รถใช้ถนน เก ิดผลกระทบต่อบุคคลอื ่น จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ สาเหตุจากพฤติกรรม
ของคน คือ ไม่สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ เมาแล้วขับ ใช้ความเร็วสูง เป็นต้น จ าเป็นต้องด าเนินการในเชิง
รุก จัดโครงการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยในพื้นท่ีท้ังชุมชน และสถาบันการศึกษา พัฒนา สร้างความ
ตระหนัก ให้ความรู้ สร้างบุคลากรแกนน า เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่น โดยท าอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง  
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6. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
      6.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบน
ท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 

 6.2 สถานภาพของโครงการ 
     โครงการเดิม     โครงการใหม ่ 

     6.3 ประเภทของโครงการ 
     พัฒนา     ด าเนินการตามปกติ 
     6.4 ระยะเวลาด าเนินโครงการ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) 
     6.5 สถานที่ด าเนินโครงการ : ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา 

แพร่ น่าน 

7. กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 7.1 กลุ่มเป้าหมาย 

               หน่วยงานทุกภาครัฐ  สถาบันการศึกษา/เยาวชน ภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และประชาชนในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

 7.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
               เยาวชน ประชาชนท่ัวไป สถานศึกษา และชุมชน  

8. เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ   
 8.1 เป้าหมายโครงการ/กิจกรรมย่อย/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

  จ านวน 

กิจกรรม พฒันาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้องด้านความปลอดภัยบนท้อง
ถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 
          บุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความ
ปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีองค์
ความรู้ มีความเข้าใจในการป้องกันอุบัติภัยทางถนน เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในพื้นท่ีเส่ียงและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการขยาย
ผลในอนาคตต่อไป  

 
คน 

 
1,100 

 8.2 ผลผลิต 
  (1) มบีุคลากรแกนน าในสถานศึกษาด้านความปลอดภัยบนท้องถนน 
  (2) มเีครือข่ายด้านความปลอดภัยบนท้องถนน 
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       8.3 ผลลัพธ์ 
  - อุบัติภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 ลดลง 

      8.4 ผลกระทบ 
  เชิงบวก 

- ลดการสูญเสียท้ังต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

  เชิงลบ 
- ไม่มี  

9. แนวทางการด าเนินงาน  

      9.1 แผนการด าเนินการและการเบิกจ่าย 

กิจกรรมย่อย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

 

หน่วย
รับผดิชอบ
กิจกรรม 

ต.ค.-ธ.ค. 
63 

ม.ค.-มี.ค. 
64 

เม.ย.-มิ.ย. 
64 ก.ค.-ก.ย. 64 

กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมชุมชนในการ
จัดการลดความเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุทางถนน กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2         
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรแกน
น าในสถานศึกษาและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย
บนท้องถนนของสถานศึกษา
ภาคเหนือตอนบน 2 

    ส านักงาน
ศึกษาธิการ

จังหวัด
เชียงราย 
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9.2 งบประมาณแยกรายจังหวัด 

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาด าเนินการ  

 

งบประมาณ
รวม 

ต.ค.-ธ.ค. 
63 

ม.ค.-มี.ค. 
64 

เม.ย.-มิ.ย. 
64 

ก.ค.-ก.ย. 
64 

กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมชุมชนในการ
จัดการลดความเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุทางถนน กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2         
กิจกรรม พัฒนาบุคลากรแกน
น าในสถานศึกษาและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย
บนท้องถนนของสถานศึกษา
ภาคเหนือตอนบน 2 

    
 
 
 
 
 

3,538,200 
 

 
 
 
 

 
 

3,538,200 
 

  
10. วิธีการด าเนินงาน          ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
11. วงเงินของโครงการ จ านวน 3,538,200.00 บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อย   

บาทถ้วน)  (รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายแนบท้าย และขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
12. ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจ าเป็นและเกิน

ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 13. ความพร้อมของโครงการ 
13.1 พืน้ที่ด าเนินโครงการ   

           ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นท่ีด าเนินการ
หรือได้รับ  
                         อนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถด าเนินการได้ทันที 
           อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นท่ี
ด าเนินการแล้ว  
           จัดเตรียมพื้นท่ี หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 
           อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นท่ีด าเนินงาน 
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  13.2 แบบรูปรายการ /แผนการปฏบิัติงาน 
     มี และสมบูรณ์  
     มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ 
     ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

13.3 ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
          ๏ บุคลากรมีประสบการณ์   ท้ังหมด  บางส่วน  ไม่มี
ประสบการณ์ 
         ๏ เครื่องมือด าเนินการ   มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 
       มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 
       ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
         ๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง 
       มีประสบการณ์ปานกลาง 
       ไม่มีประสบการณ์ 

13.๔ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผ่านคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา 

13.5 รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
    ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 

 ต้องท ารายงานการศึกษา 

14. วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
      ของโครงการ 

กรณีวัสดุฝึกท่ีมีสภาพดี จะโอนให้สถานศึกษาและหรือหน่วยงานด าเนินโครงการ เมื่อด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป  

15. ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด 
  - การให้การสนับสนุน มีส่วนร่วม และการให้ความสนใจจากหน่วยงาน ภาคี
เครือข่าย สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน  
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  แนวทางแก้ไข  ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัดช้ีแจงและขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายๆ ในพื้นท่ีของตน 
 

 
     (ลงช่ือ).. ...วิญญู  สันติภาพวิวัฒนา......ผู้เสนอโครงการ 
      (นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา) 
       ต าแหน่ง  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 

 
 

                                            (ลงช่ือ) ว่าท่ีร้อยตรี ...ณรงค์ โรจนโสทร .......ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (ณรงค์  โรจนโสทร) 
               ต าแหน่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
 
 

(ลงช่ือ)........ประจญ  ปรัชญ์สกุล ........ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายประจญ  ปรัชญ์สกุล) 
ต าแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

 
การพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา  
 จังหวัดเชียงราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายประจญ  ปรัชญ์สกุล) ได้ก าหนด
นโยบายส าคัญในการส่งเสริม และพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการความเส่ียงภัย และ
การรู้รับปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจัดท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นภัยพิบัติศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดเชียงรายได้ศึกษาเรียนรู้ และตระหนักถึงความ
ปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการลดความเส่ียงภัยพิบั ติ ได้รับการพัฒนาทัก ษะท่ีจ าเป็นเพื่ อ            
การช่วยเหลือตนเองและชุมชนได้อย่างเหมาะสม  

 การบริหารจัดการบุคลากรเม่ือเกิดภัยพิบัติธรรมชาติในสถานศึกษา 
 แผนบริหารจัดการภัยพิบั ติธรรมชาติในสถานศึกษานี้  ประกอบด้วยชุดของกิจกรรม           
ท่ีสอดคล้องกับระยะต่าง ๆ ของสถานการณ์ภัยพิบั ติ ได้แก่ ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และ      
หลังเกิดเหตุ เป็นกิจกรรมท้ังระยะส้ัน และระยะยาว หัวใจหลักในการจัดท าแผน คือ การให้ทุกคน   
ในสถานศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รู้จักความเส่ียงภัยธรรมชาติ ผ่านกระบวนการประเมินความเส่ียงภัย
ธรรมชาติ และการประเมินสถานภาพของสถานศึกษาตามกรอบ ความปลอดภัยรอบด้าน และอาจจัด
ให้มีการประเมินด้านอื่น ๆ ตามความต้องการ การประเมินเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานส าคัญในการจัดท า
แผนบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แผนบริหาร
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จัดการภัยพิบัติธรรมชาติในสถานศึกษา ควรแบ่งเป็นแผนย่อย ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ เช่น แผนเตรียมความพร้อม แผนอพยพ แผนโต้ตอบสถานการณ์ และแผนฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ 
 แผนเตรียมความพร้อม หมายถึง แผนท่ีระบุรายละเอียดของสถานศึกษา ทรัพยากร        
การบริหารจัดการเพื่อเตรียมเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติ   
 แผนโต้ตอบสถานการณ์ หรือแผนจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นแผนท่ีบอกวิธีการปฏิบัติ 
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในขณะเกิดเหตุวิกฤติ ช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถตัดสินใจส่ังการในขณะเกิด
เหตุการณ์วิกฤติได้อย่างเหมาะสม จึงควรจะท าแผนเผชิญเหตุ ส าหรับความเส่ียงภัยพิบัติทุกประเภท 
ท่ี อาจเกิดขึ้นในพื้นท่ีสถานศึกษา 
 สรุปได้ว่า แผนท่ีก าหนดขึ้นมาในแต่ละสถานศึกษานั้น จะมีความแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับ 
ประเภทของภัย ขนาด ของสถานศึกษา ประเภทของนักเรียน จ านวนบุคลากร และความเหมาะสม
ตามบริบทสภาพแวดล้อม เช่น สภาพทางกายภาพของพื้นท่ี บริการฉุกเฉิน ท่ีมีในพื้นท่ี ความใกล้ชิด 
กับบริการสาธารณะ ในการท าแผนนั้น นอกจากจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมสถานการณ์ต่าง ๆ     
ตามประเภทความเส่ียงภัย และต้องมีความยืดหยุ่น สามารถ ปรับเปล่ียนได้ตามความเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์  

 การจัดท าแผนเผชิญเหตุ 
 แผนเผชิญเหตุ คือส่ิงท่ีจ าเป็นต้องท าเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ขณะท่ีเกิดภัยธรรมชาติท่ี
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา และเกิดความเสียหายต่อ
อาคารสถานท่ี แผนเผชิญเหตุนี้ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยการเตือนภัย การอพยพ การค้นหาและกู้ภัย 
สถานศึกษาสามารถจัดท าแผนเตือนภัย และแผนอพยพเป็นแผนย่อยในแผนเผชิญเหตุตามบริบทของ
ภัย ส่วนการค้นหาและกู้ภัยนั้นหากไม่มีทักษะความช านาญในการกู้ภัย จะต้องขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานท่ีมีความช านาญ แผนเผชิญเหตุประกอบด้วยข้อมูลหลัก ๆ ดังนี้ 

๑. แผนท่ีเส่ียงภัยของสถานศึกษา    
๒. เส้นทางอพยพพื้นท่ีปลอดภัย   
๓. สัญญาณเตือนภัยและการอพยพ   

แผนอพยพ คือ กระบวนการแจ้งเตือนภัย และการตัดสินใจท่ีอยู่ภายใต้อาคาร หรือออกจาก  
อาคาร อย่างปลอดภัยในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งทุกคนในสถานศึกษาจะต้องรู้และเข้าใจในขั้นตอน
การปฏิบัติ และรู้จักเส้นทางปลอดภัยและจุดรวมพล   

 ขั้นตอนและวิธีการอพยพ  
  เมื่อได้รับค าส่ังให้เตรียมตัวอพยพ ครูต้องมีสติ และเตือนให้นักเรียนต้ังสติ อย่าตกใจ  และ
แนะน าให้ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. ให้นักเรียนทุกคนเก็บของมี ค่า และเอกสารส าคัญ ไว้กับตัว เช่นบัตรประชาชน       
กระเป๋าสตางค์ 
 ๒. หากมีการถอดรองเท้าไว้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนรีบใส่รองเท้าเพื่อเตรียมตัวก่อน 
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 ๓. ครูมีเอกสารใบรายช่ือนักเรียนในห้องเพื่อความสะดวกในการส ารวจนักเรียนระหว่าง    
การอพยพ 
 ๔. ครูต้องจัดระเบียบนักเรียนเพื่อการอพยพ อาจจะให้เข้าแถวเรียงกัน หรือให้จับคู่ดูแลกัน 
หรือจับเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มมีผู้น าและออกจากห้องเรียนไปพร้อมกัน ควรจัดให้หัวหน้าห้องและรอง
หัวหน้าห้องเป็นผู้ช่วยครูในการดูแลการอพยพ  เช็คจ านวนยอดของนักเรียนก่อนออกจากห้อง และ
เมื่อถึงจุดปลอดภัยหรือจุดรวมพลให้เช็คยอดอีกรอบและรายงานต่อผู้บัญชาการ เหตุการณ์ในขณะนั้น
เพื่อจะได้ทราบจ านวนว่ามีผู้บาดเจ็บหรือติดค้างในท่ีเกิดเหตุหรือไม่ 
 ๕. ครูบอกและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติ บอกเส้นทางอพยพ จุดรวมพลและกติกาในการ
อพยพ ได้แก่ ไม่วิ่ง ไม่พูดคุย ไม่ผลักดัน ไม้ยื้อแย่ง และให้ต้ังใจฟังค าส่ังอย่างเคร่งครัด (ควรมีการซ้อม
ขั้นตอนการอพยพและสอนกติกานี้ล่วงหน้า) 
 ๖. หากมีนักเรียนพิการในห้องเรียน ให้จัดระบบเพื่อนช่วยเพื่อน คือมอบหมายให้เพื่อนเป็นผู้
ช่วยเหลือดูแลนักเรียนพิการในระหว่างการอพยพ 
 ๗. ในกรณีอัคคีภัย มีควันไฟเกิดขึ้น ให้ครูบอกวิธีการป้องกันตัวให้ชัดเจน คือให้เอาผ้าปิด
ปากปิดจมูก หรือย่อตัวใกล้กับระดับพื้นมากท่ีสุด เนื่องจากอากาศบริสุทธิ์อยู่เหนือระดับพื้นไม่เกิน ๑ 
ฟุต ท่ีหายใจได้ และออกไปตามทางเดินให้ไวท่ีสุด เพราะบริเวณใกล้พื้นจะเป็นบริเวณท่ีมีอากาศ
พอท่ีจะหายใจได้ 
 ๘. เมื่อได้รับค าส่ังจากผู้บริหารให้อพยพ ต้องแน่ใจว่าเส้นทางอพยพปลอดภัย แล้วจึงให้
นักเรียนออกจากห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ 
 ๙. หลังจากนักเรียนคนสุดท้ายออกไปแล้ว ให้ครูส ารวจความปลอดภัย ส ารวจห้องอย่าง
รวดเร็วว่ามีใครตกค้างหรือไม่ หรือมีใครบาดเจ็บหรือเป็นลมอยู่ท่ีพื้นหรือไม่ 
 ๑๐. เมื่อออกจากห้องแล้ว ให้สังเกตห้องเรียนข้าง ๆ ว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง
หรือไม่ 
 ๑๑. น านักเรียนอพยพไปตามเส้นทางท่ีตกลงกันไว้ในแผนอพยพ ไปยังพื้นท่ีปลอดภัย 
 ๑๒.เมื่อหลบหนีจากจุดท่ีเกิดเหตุไปถึงท่ีปลอดภัยแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีครู บุคลากร หรือ
นักเรียนสูญหาย หรือได้รับบาดเจ็บหรือไม่ พร้อมแจ้งยอดและสถานการณ์ไปยังผู้บริหารสถานศึกษา
หรือหัวหน้าทีมอพยพ หากมีผู้บาดเจ็บให้ส่งไปยังจุดรักษาพยาบาล  
 ๑๓. หากมีนักเรียนสูญหาย ให้ติดตามตรวจสอบก่อน หากยังไม่พบตัวให้ประสานทีมงาน 
ติดตามผู้ตกค้างท่ีอาจพลัดหลงระหว่างการอพยพ 
 ๑๔. ในกรณีท่ีสถานศึกษาอยู่ในพื้นท่ีเส่ียงภัย อาจจะจัดให้มีกระเป๋าฉุกเฉินประจ าห้องเรียน  
เป็นกระเป๋าเป้ใส่ชุดปฐมพยาบาล ยาหม่อง ยาดม ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย ถุงพลาสติก เชือก มีด 
ผ้าขนหนู ลูกอม คู่มือปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน รายช่ือนักเรียน หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครองและ
หมายเลข โทรศัพท์ส าคัญ เป็นต้น 
 ๑๕. ครูควรแต่งต้ังนักเรียนท่ีมีความเป็นผู้น า มีสติ หรือหัวหน้าห้อง ให้เป็นผู้ช่วยครูในการน า 
เพื่ออพยพออกจากห้องเรียน 
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 ๑๖. ในกรณีท่ีครู หรือบุคลากรมีข้อจ ากัด เช่น พิการ หรือมีปัญหาสุขภาพ เคล่ือนไหวไม่  
สะดวก ควรมอบหมายให้ครูจากห้องเรียนข้างเคียง คอยดูแลช่วยเหลือ และจัดส่ิงอ านวยความสะดวก
ในการเคล่ือนย้ายอพยพให้ตรงกับความต้องการ  
 ๑๗. กรณีสถานศึกษาท่ีมีนักเรียนพิการท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษควรท าแผน 
ฉุกเฉินส่วนบุคคลไว้ล่วงหน้า 

  การซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา     
  การซ้อมแผนเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของแผน และทดสอบความเข้าใจของทุกคนท่ีอยู่ 
ในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องอ านวยการให้มีการฝึกซ้อมเหตุการณ์ตามแผน
ฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ควรด าเนินการซ้อมโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม และควรซ้อมแผนร่วมกับ 
ผู้ปกครอง และชุมชนด้วย ก่อนการซ้อมแผนต้องมีการเตรียมการ เช่น ก าหนดสถานการณ์สมมติ ระบุ
บทบาทหน้าท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับแผน ประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติฝึกสอนทักษะในการเอาตัวรอด  
 ในการบริหารจัดการการซ้อมแผนนั้น สามารถด าเนินการซ้อมแผนตามเหตุการณ์สมมติ เป็น 
การจ ากัดผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนเฉพาะในสถานศึกษา หรือประสานงานขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องมาสนับสนุนการซ้อมเหตุการณ์ก็ได้ แต่จะต้องมีการวางแผนร่วมกันและ 
เน้นบทบาทหน้าท่ี รวมทั้งการประสานงานข้ามหน่วยงานเป็นส าคัญ 
 
การเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา 
 ความเสี่ยงและผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อสถานศึกษา 
 ปัจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยมีความถี่และความรุนแรงจน        
เห็นได้ชัด ส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลาย ๆ ด้าน ท้ังความเสียหายทางกายภาพของสถานศึกษา 
ท้ังความเสียหายทางโอกาสทางการศึกษา และการขาดเรียนของนักเรียน เช่น เหตุแผ่นดินไหวใน
ภาคเหนือของประเทศ แม้ไม่ได้ท าให้อาคารถล่มเสียหายในทันที แต่ก็ส่งผลต่อผนังอาคารร้าว และ
ส่วนประกอบของอาคารกระเด็นหรือหล่นลงมา ท าให้ถนนหรือรั้วเอียงทรุด ฝนตกหนักติดต่อกัน
หลายวันในทุกภาค ส่งผลให้เกิดดินสไลด์ทับอาคารเรียน หรือทางเดินท่ีนักเรียนใช้สัญจรมายัง
สถานศึกษา เป็นต้น  
 สถานศึกษาอาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ความเสียหายท่ี
เกิดกับอาคารเรียน จะท าให้การเรียนหยุดชะงักและครูต้องจัดเวลาสอนชดเชย  ในบางกรณีภัยพิบัติ 
ธรรมชาติกินระยะเวลานาน ท าให้นักเรียนไม่สามารถเดินทางมาสถานศึกษาได้ หรือในบางกรณีชุมชน
อาจจะต้องการความช่วยเหลือจากสถานศึกษา เช่น ใช้พื้นท่ีของสถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิง ช่ัวคราว  
ส าหรับผู้ประสบภัย จึงต้องมีการใช้พื้นท่ีร่วมกัน ท าให้รบกวนการเรียนการสอน กรณีต่าง ๆ เหล่านี้ก็
ย่อมส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา  แม้ว่าภัยพิบัติอาจจะไม่ได้เกิดกับสถานศึกษาโดยตรง แต่สถานศึกษา 
ก็อาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อมก็ได้ เช่น ครอบครัวของครู นักเรียน หรือบุคลากรทางการศึกษาเป็น
ผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นท่ี ท าให้ขาดเรียนหรือขาดงาน ผู้ปกครองไม่มั่นใจในความปลอดภัย จึง  
ไม่ให้บุตรหลาน หรือครอบครัวประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ท าให้นักเรียนต้องหยุดเรียน นอกจากนี้ 
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นักเรียนท่ีผ่านประสบการณ์ภัยพิบัติอันเลวร้ายอาจจะได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจส่งผลต่อ 
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เป็นต้น 
 เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติท่ีไม่คุ้นชิน และไม่มีการวางแผนเตรียมความ 
พร้อมในการต้ังรับ ครูและนักเรียนมักจะไม่ทราบวิธีการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติตัว ท าให้เกิดความ
สับสนอลหม่านในการเผชิญเหตุ เกิดความหวาดกลัว บางครั้งท าให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตโดย 
ไม่จ าเป็น  สถานศึกษานั้น ๆ นอกจากจะท าหน้าท่ีให้ความรู้แล้ว ยังต้องท าหน้าท่ีปกป้องคุ้มครองเด็ก
ไม่ให้เสียโอกาส หรือตกไปอยู่สถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ การศึกษาท่ีมีคุณภาพจะช่วยให้เด็กสามารถ 
ใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันความเส่ียง มีทักษะการเอาตัวรอดจากสถานการณ์คับขัน รู้จักตัดสินใจท่ีถูกต้อง
เพื่อปกป้องตนเองและผู้อื่น ผ่านการท างานลดความเส่ียงภัยพิบัติในสถานศึกษา  โดยใช้แผนบริหาร 
จัดการภัยพิบัติท่ีมีเด็กเป็นศูนย์กลาง และการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ เกิดการรู้ทันและปรับตัว
พร้อมรับความเส่ียง (Resilience Education)     

 การเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการความเสี่ยงภัยในสถานศึกษา 
 ๑. การบริหารจัดการโครงสร้างอาคารเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานศึกษาท่ีปลอดภัย    
 การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี ภายใต้กรอบความปลอดภัย
รอบด้านของสถานศึกษา คณะกรรมการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาควรก ากับ ดูแล และด าเนินการ
ดูแลบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้พร้อม ดังนี้ 
  ๑.๑ เลือกพื้นท่ีปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือสถานท่ี
ส าหรับกิจกรรม แม้ว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่จะสร้างไว้นานแล้ว แต่อาจจะมีการใช้พื้นท่ีภายในอาณา
เขตเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ เช่น สร้างอาคารเรียนเพิ่ม  สร้างห้องน้ าเพิ่ม หรือสร้างลานอเนกประสงค์
เพิ่มเติม  การพิจารณาเลือกพื้นท่ี โดยค านึงถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดอันตรายจากภัยธรรมชาติจะช่วยให้
สถานศึกษาบริหารจัดการความเส่ียงได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ๑.๒ บ ารุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบให้มีสภาพแข็งแรง ปลอดภัย ด้วยการ
เสริมความแข็งแรง หรือการพิจารณาย้ายสถานท่ีต้ัง หากสถานศึกษาอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ี ยงสูง 
นอกเหนือจากการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานท่ีและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาตามปกติ
แล้ว ต้องด าเนินการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร และสาธารณูปโภคอย่างละเอียด โดยอาศัยความรู้ 
ความช านาญจากวิศวกรในพื้นท่ี หรือช่างก่อสร้างท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของภัย
ธรรมชาติต่ออาคารและสภาพแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าอาคารเรียนจะปลอดจาก
ความเส่ียงต่าง ๆ ในขณะอพยพนักเรียนด้วย การตรวจสอบและประเมินอาคาร ควรได้รับการรับรอง
จากวิศวกรผู้มีในอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย  สถานศึกษาจึงต้องมีแผนและงบประมาณซ่อมแซม
อาคารด้วย 
  ๑.๓ ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย เนื่องจากอัคคีภัยเป็นภัยท่ีอาจเกิดขึ้น      
ได้เองจากปัจจัยภายใน เช่น ความประมาท สายไฟเก่าช ารุด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขัดข้องลัดวงจร 
และอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า ไฟไหม้ป่า หรือไฟไหม้ในชุมชนใกล้เคียง การติดต้ั ง
อุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมการฝึกอบรมเรื่องการใช้งาน และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เป็นส่ิงจ าเป็นเบ้ืองต้น
เพื่อการป้องกันอัคคีภัย  นอกจากนี้ ยังต้องมีการบริหารจัดการพื้นท่ีให้ปลอดภัยควบคู่ไปด้วย 
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โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีอาจจะมีเช้ือเพลิง เช่น ห้องเก็บของ ห้องเก็บเช้ือเพลิงแก๊ส ห้องครัว ห้องท่ีมีสมุด
หนังสือ และเอกสารจ านวนมาก 
  ๑.๔ ติดต้ังและจัดส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ การออกแบบก่อสร้างอาคาร
สถานท่ี รวมท้ังการปรับปรุงต่อเติม ควรค านึงถึงการเข้าถึงของคนพิการ เช่น ทางลาดส าหรับรถเข็น
วีลแชร์ บล็อกปูพื้นเบรล์ล ห้องน้ าคนพิการ สัญญาณเตือนภัย การบริการด้านข้อมูลข่าวสาร และการ
ให้ความเหลือต่าง ๆ  
  ๑.๕ การออกแบบการใช้พื้นท่ีพักพิงส าหรับผู้ประสบภัย หากสถานศึกษาได้รับการ
ก าหนดให้เป็นศูนย์พักพิงช่ัวคราวของชุมชน จะต้องมีการออกแบบและการบริหารจัดการพื้นท่ีเพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ประสบภัย และให้วางแผนในการใช้พื้นท่ีร่วมกันระหว่าง
ผู้ประสบภัยและการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักเรียน รวมท้ังวิธีส่งมอบพื้นท่ีคืนสถานศึกษาใน
สภาพเรียบร้อย  ไม่มีความเสียหาย 
  ๑.๖ การดูแลความปลอดภัยของทางเข้าออกสถานศึกษา เส้นทางท่ีนักเรียนใช้เดินทาง 
เช่น ทางเดินเท้า เส้นทางจราจร ป้ายจราจร ทางข้ามหน้าสถานศึกษา สะพานข้ามแม่น้ า จะต้อง
พิจารณาดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยท้ังในเวลาปกติ และในเวลาเกิดภัยธรรมชาติ 
  ๑.๗ ปรับปรุงระบบน้ าและสุขอนามัยเพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีเกิดจากน้ าด่ืมน้ าใช้ไม่
สะอาด ป้องกันไม่ให้เกิดการปนเป้ือน ของส่ิงสกปรกในน้ าและอาหาร นอกจากนี้ยังต้องดูแลระบบ
ระบายน้ า ระบบสุขอนามัยต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหารุนแรงนามเกิดภัยธรรมชาติ 
  1.8 จัดให้มีแหล่งพลังงานส ารองและแหล่งอาหารส ารองเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เช่น การติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ การจัดกิจกรรมสวนครัว ปลูกพืชผักด้วยวิธีท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์
ภัยธรรมชาติ  การเล้ียงไก่ไข่ เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนส าหรับนักเรียนในยามเกิดภัยพิบัติ  เป็นต้น 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตัวอย่างความเสี่ยงของพื้นท่ีภายนอกอาคารเรียน 
 ๑. สถานศึกษาไม่มีรั้วรอบขอบชิด หรือมีรั้วแต่ไม่แข็งแรง ไม่สามารถทนแรงกระทบกระแทก และอาจจะ
พังถล่มได้ง่าย ถนนหนทางท่ีนักเรียนใช้สัญจรไม่มีไหล่ทางหรือไม่มีทางเดินเท้าท่ีปลอดภัย ทางเข้าสถานศึกษาคับ
แคบ และไม่ได้ออกแบบมาให้กว้างเพียงพอต่อการรองรับยานพาหนะปกติและยานพาหนะฉุกเฉิน เช่น รถดับเพลิง 
รถพยาบาล เป็นต้น 
 ๒. ต้นไม่ใหญ่ เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณารอบบริเวณสถานศึกษาอาจจะโค่นล้มเมื่อเกิดพายุ ควรพิจารณา
หาทางแก้ไข เช่น ตัดเล็มกิ่งไม่ท่ีผุ แจ้งหน่วยงานท่ีดูแลเสาไฟฟ้า ให้แก้ไข ติดป้ายเตือน 
 ๓. ผนังและเสาท่ีไม่ได้มาตรฐาน มีร่องรอยปลวกกิน มีน้ ารั่วซึมท าให้ช้ืนและข้ึนรา ใกล้หมดสภาพการใช้
งานอาจจะพังถล่มเมื่อแช่น้ าท่วมเป็นเวลานาน หรือเมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว 
 ๔. บ่อน้ าท่ีไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่มีป้ายเตือน ท าให้เกิดอันตรายจากการตกน้ า จมน้ า หรือท าให้มองไม่เห็นว่า
เป็นบ่อน้ าเวลาเกิดน้ าท่วมสูงจนเป็นระดับเดียวกัน 
 ๕. ท่อระบายน้ าท่ีเล็กเกินไป ไม่มีตะแกรงกันเศษขยะ เศษดิน โคลน ท าให้อุดตัน เวลาเกิดฝนตกน้ าไม่
สามารถระบายได้ดี ท าให้เกิดน้ าท่วมขังในพื้นท่ีและอาคารเรียน 
 ๖. เตาเผาขยะ หรือพื้นท่ีกักเก็บขยะ ปฏิกูลอยู่ใกล้อาคาร มีโอกาสท่ีจะเกิดการปนเปื้อนในอาหาร น้ าด่ืม
น้ าใช้ หรือเกิดมลพิษทางอากาศได้ง่าย 
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  ๒. มาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๖๔ : ๑๘-๑๙) ได้ระบุถึงมาตรการความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา จะมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างยั่งยืน โดยเน้นมาตรการท่ีเข้มงวดในมาตรการ ๓ ป ได้แก่  
 ๑. การป้องกัน  หมายถึง การด าเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา อุปสรรค หรือความไม่ปลอดภัย 
ต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการสร้างมาตรการป้องกันจากปัจจัยเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้นทั้งในและนอกสถานศึกษา ดังนี้ 
  ๑.๑ การประเมินปัจจัยเส่ียงของสถานศึกษา 
  ๑.๒ การก าหนดพื้นท่ีความปลอดภัย 
  ๑.๓ การจัดท าแผนความปลอดภัยสถานศึกษา 
  ๑.๔ การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานศึกษา 
  ๑.๕ การจัดโครงสร้างบริหารจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา 
  ๑.๖ การจัดโครงสร้างข้อมูลสารสนเทศความปลอดภัยสถานศึกษา 
  ๑.๗ การสร้างการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 
  ๑.๘ การจัดระบบช่องทางการส่ือสารด้านความปลอดภัยสถานศึกษา 
  ๑.๙ การจัดระบบคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๑๐. การประเมินนักเรียนรายบุคคล ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา และความ
ต้องการช่วยเหลือ   
 ๒. การปลูกฝัง หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึก 
และเจตคติท่ีดี และการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อให้เกิดทักษะในการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้ 

 ตัวอย่างความเสี่ยงของพื้นท่ีภายในอาคารเรียน 
 ๑. ทางเดินหรือบันไดทางข้ึนอาคารท่ีแคบ ไม่มีราวจับ เมื่อจ าเป็นต้องอพยพฉุกเฉิน ผู้คนต้องรีบเดินข้ึน
หรือลงอย่างรวดเร็ว อาจมีการลื่นพลัดตก หกล้ม และในกรณีท่ีมืด มองไม่เห็นทาง หรือกรณีผู้พิการทางสายตา การมี
ราวจับตามบันไดจะช่วยน าทางและช่วยการทรงตัว 
 ๒. ช่องลมหรือช่องทางเดินท่ีมีการถ่ายเทอากาศไม่ดี เมื่อเกิดไฟไหม้ ควันไฟ จะลอยไปตามทางเดิน ช่อง
ลม และห้องต่าง  ๆอย่างรวดเร็วและไม่ระบายออก 
 ๓. ประตูหรือหน้าต่างท่ีมีบานเปิดเข้าข้างในจะท าให้การหนีภัยฉุกเฉินไม่สะดวก ควรต้ังบานประตูท่ีผลัก
ออก และเป็นการป้องกันน้ า แบบเดียวกับธรณีประตู คือ เมื่อเป็นแบบเปิดออก จะท าให้ด้านนอกต่ ากว่าด้านใน หาก
มีฝนตกสาด น้ าก็จะไหลออกไปข้างนอก 
 ๔. หน้าต่างหรือประตูท่ีบานกระจก มีโอกาสแตกเพราะแรงลมพายุและลูกเห็บ หรือเศษกิ่งไม้วัสดุสิ่งของท่ี
ลมพัดมาอาจจะกระแทกบานกระจกให้แตกกระจายได้ อาจเป็นอันตรายต่อผู้ท่ีอยู่ในบริเวณน้ัน 
 ๕. สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้รับการดูแล ติดต้ังผิดแบบ หรือมีการใช้งานไม่เหมาะสมจะ
ท าให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย 
 ๖. ตู้หรือช้ันวางหนังสือสูงท่ีไม่มีการยึดติดกับฝาผนัง อาจจะล้มลงมาทับครูหรือนักเรียน สิ่งของท่ีวางไว้ท่ี
สูงและอาจจะตกหล่นลงมาโดนศีรษะ โดยเฉพาะเวลาเกิดเหตุแผ่นดินไหว หรือเกิดแรงสั่นสะเทือน    
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  ๒.๑ การสร้างจิตส านึก ความตระหนัก การรับรู้ และความเข้าใจด้านความปลอดภัย
ให้กับตนเองและผู้อื่น 
  ๒.๒ การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง 
  ๒.๓ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะด้านความปลอดภัย
ให้แก่นักเรียน 
 ๓. การปราบปราม หมายถึง การด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู 
และด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย  ได้แก่ 
  ๓.๑ การจัดการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา 
  ๓.๒ การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูจิตใจ บุคคลผู้ประสบความไม่ปลอดภัย 
  ๓.๓ การด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง        
 สรุปได้ว่า การเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการความเส่ียงภัยในสถานศึกษา สามารถ
ด าเนินการได้โดยสถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการโครงสร้างอาคารเรียนและส่ิงอ านวยความ
สะดวกในสถานศึกษาท่ีปลอดภัย และมีการก าหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา ได้แก่ การป้องกัน  การปลูกฝัง และการปราบปราม (มาตรการ ๓ ป) 

 การเตรียมความพร้อมด้านอาคารในพื้นที่เสี่ยงน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก 
 อุทกภัย เป็นภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าในฤดูฝนท้ังในเขตเมืองและชนบท สามารถ
แบ่งตามลักษณะการเกิดได้เป็นหลายลักษณะ ได้แก่ น้ าท่วมขังท่ีเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป 
น้ าท่วมฉับพลันซึ่งเป็นลักษณะการเกิดน้ าท่วมหลากอย่างรวดเร็ว ในบริเวณหุบเขา เชิงเขา โดย
กระแสน้ าเคล่ือนตัวด้วยความรุนแรงและรวดเร็ว ท าให้บ้านเรือนพังทลายเสียหาย และมีอันตรายถึง
ชีวิตได้  และอุทกภัยอีกประเภทหนึ่ง คือ น้ าล้นตล่ิงท่ีไหลเข้าท่วมเรือกสวนไร่นา และบ้านเรือนตาม
สองฝ่ังน้ าจนได้รับความเสียหาย น้ าท่วมยังอาจจะท าความเสียหายให้แก่สายไฟฟ้า อุปกรณ์การเรียน
การสอน โต๊ะนักเรียน น้ าท่วมสูงอาจจะไหลเข้าไปในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ท าความเสียหาย
แก่อุปกรณ์อิเลคโทรนิค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หนังสือในห้องสมุด เครื่องดนตรี และหากน้ าท่วมเป็น
เวลานานอาจท าให้วัสดุส่ิงของท่ีเป็นโลหะ เกิดการผุกร่อนขึ้นสนิม เช่น ถังเก็บน้ าท าให้เกิดการ
ปนเป้ือนของส่ิงสกปรก เช้ือโรคในอาหาร ในน้ าด่ืมของสถานศึกษา 
 การตรวจสอบความเส่ียงของอาคารสถานท่ีในกรณีอุทกภัย ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 
 ๑. สถานศึกษาอยู่ใกล้แหล่งน้ า หรือเส้นทางระบายน้ าหรือไม่ 
 ๒. ในอดีตท่ีผ่านมา มีเหตุการณ์อุทกภัยหรือไม่เป็นอุทกภัยประเภทท่ีเกิดช้า หรือเกิด
ฉับพลัน มีความถ่ีในการเกิดเพียงใด และในอนาคตมีโอกาสเกิดอุทกภัยอีกหรือไม่ 
 ๓. โครงสร้างอาคารเรียน รากฐานอาคาร เสาและคาน สามารถรับน้ าหนักและทนแรงน้ า
พัดได้มาก หรือน้อยเพียงใด 
 ๔. ฐานรากอาคารควรได้รับการออกแบบหรือเสริมแรง ให้ต้านทานแรงดันของกระแสน้ า
ท่วมทั้งแบบ รุนแรงและแบบน้ าท่วมขัง 
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 ๕. ระดับความสูงของอุทกภัยในอดีตเป็นอย่างไร มีการท าเครื่องหมายแสดงระดับน้ าไว้
หรือไม่ 
 ๖. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันสาธารณภัยมีข้อมูลความเส่ียงในพื้นท่ีหรือไม่ 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับสถานศึกษามีอะไรบ้าง 
 

 การเตรียมความพร้อมด้านอาคารในพื้นทีเ่สี่ยงวาตภัย 
 วาตภัย หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากพายุลมแรง อาจจะเป็นพายุหมุนเขต ซึ่งภัยเหล่านี้สามารถท า
ความเสียหายแก่โครงสร้างอาคารสถานศึกษาได้ ซึ่งสาเหตุของความเสียหายส่วนใหญ่เกิดจากการ
ออกแบบอาคารท่ีไม่ได้ค านึงถึงการต้านแรงลม ส่วนประกอบ อาคารมีอายุการใช้งานมานาน การ
ติดต้ังส่วนประกอบอาคาร เช่น หลังคาไม่ได้มาตรฐาน แม้ว่าความรุนแรงของวาตภัยในหลายพื้นท่ีจะ
แตกต่างกันหลายระดับ ขึ้นอยู่กับทิศทางของลม ความเร็ว ลมในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ สภาพภูมิประเทศ
ท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่ นอกจากนี้รูปทรงอาคาร การจัดวางอาคาร พื้นท่ีของผนัง จ านวนหน้าต่าง ก็มีผล
ต่อการรับแรงลมด้วยเช่นกัน การส ารวจประเมินอย่างละเอียดจึงต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมและการ
วางผังพื้นท่ี อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาท่ีได้รับความเสียหายจากวาตภัยเป็นประจ าควรมีการปรับปรุง
ด้วยการออกแบบ และก่อสร้างอาคารในลักษณะท่ีช่วยให้ต้านทานแรงลมได้มากขึ้น เพื่อให้อาคาร
เรียนนั้นมีความปลอดภัย แม้ในกรณีท่ีมีพายุรุนแรงเข้ามาปะทะอาคาร และเพื่อให้อาคารสามารถใช้
งานได้เป็นปกติ ในสภาพลมแรงท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ในช่วงอายุการใช้งานของอาคารนั้น ๆ 
การส ารวจเพื่อประเมินความเส่ียงวาตภัยและภัยต่อเนื่องอื่น ๆ สามารถพิจารณาประเด็น ดังนี้ 
 * มีโครงสร้างหลังคาและวัสดุหลังคา สามารถรับแรงปะทะของพายุและมีการติดต้ังอย่าง
แน่นหนา  
 * มีการเสริมความแข็งแรงของประตู หน้าต่าง และมีการป้องกันกระจกแตกจากแรงลม  
 * มีการส ารวจสภาพแวดล้อมท่ีมีเสาสูง เสาวิทยุ ป้ายโฆษณาสูง หรือต้นไม้ใหญ่ท่ีท่ีอาจจะ 
โค่นล้มได้ 
 *   มีการยึดอุปกรณ์เครื่องใช้ให้แน่นหนาเพื่อป้องกันการตกหล่น (เช่น พัดลมเพดาน ตู้สูง  
ช้ันวางของ เครื่องปรับอากาศ ป้ายต่าง ๆ กระถาง) 
 * จ าเป็นต้องมีการติดต้ังสายล่อฟ้า ระบบตัดไฟ และระบบป้องกันฟ้าผ่า  
 * จัดท าแผนผังพื้นท่ีเส่ียงภัยของโรงเรียน 
 สรุปได้ว่า ความเส่ียงและผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อสถานศึกษา เป็นภัยอันตรายอย่าง
หนึ่งท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในสถานศึกษา และท าให้เกิดอันตรายแก้นักเรียนได้ทุกขณะ  การเสริมสร้างความ
ปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา อาจท าได้ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งด้าน
ความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา อาทิ การเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการความเส่ียง
ภัยในสถานศึกษา เช่น การบริหารจัดการโครงสร้างอาคารเรียน และส่ิงอ านวยความสะดวกใน
สถานศึกษาท่ีปลอดภัย  มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา  การเตรียมความพร้อมด้านอาคารใน
พื้นท่ีเส่ียงน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก การเตรียมความพร้อมด้านอาคารในพื้นท่ีเส่ียงวาตภัย 
เป็นต้น     
 



๓๔ 
 

บทที่ 3  
วิธีด ำเนนิกำร  

     
 การประเมินโครงการบูรณาการส่ิงแวดล้อมและสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย :  
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบน      
ท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2  มีล าดับข้ันตอนส าคัญ 2 ขั้นตอนหลัก คือ  
 ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน ประกอบด้วย การก าหนด
กรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมินเพื่อยกร่างเค้าโครง และก าหนดประเด็นการประเมิน       
รวมทั้งตัวชี้วัด ตลอดจนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และสรุปผลการประเมิน  

โดยขั้นตอนดังกล่าวแสดงดังแผนภาพท่ี 1 ซึ่งรายละเอียดของวิธีด าเนินการประเมินแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขต       
การประเมิน 

* ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดโครงการ และ
เอกสารต่าง ๆ  รวมทั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
* ศึกษาวิเคราะห์เอกสารการประเมิน 

ร่าง 
เค้าโครง 

การประเมิน 

 
ยกร่างเค้าโครงเบื้องต้น 

* เสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง   
* เสนอคณะอนุกรรมการและคณะท างาน 
* ปรับปรุงเค้าโครง  

ร่างเค้าโครง 
ที่ปรับปรุง 

เบื้องต้นแล้ว 

 
ก าหนดประเด็นการประเมิน 

และตัวชี้วัด 

คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
1. ตรวจสอบประเด็นการประเมิน 
     และตัวชี้วัด  
2. ก าหนดค่าน้ าหนักของประเด็น 
     การประเมิน และตัวชี้วัด 
 
* เสนอคณะอนุกรรมการและคณะท างาน 
* ปรับปรุงเค้าโครง  

เค้าโครงที่มีประเด็น
การประเมินและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
ค่าน้ าหนักแล้ว 

สร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

 1. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
     ของผู้เข้ารับการอบรม  
     ก่อนและหลังการฝึกอบรม  
     2 ฉบับ 
2. แบบประเมินโครงการฯ 1 ฉบับ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
    ของผู้เข้ารับการอบรม 1 ฉบับ 

1. สร้างแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ฯ  
    จ านวน 2 ฉบับ แบบประเมินโครงการ         
    1 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจ    
    1 ฉบับ  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา  
    น ามาปรับปรุง และให้ผู้เกี่ยวข้อง 
    ทดลองให้ข้อมูลเพ่ือดูความราบรื่น 
2. ทดลองใช้เครื่องมือเพ่ือวิเคราะห์ 
    หาค่าความเที่ยง 
3. ปรับปรุงเครื่องมือจากผลการวิเคราะห์ 
   

 
 
 

 เครื่องมือที่
ปรับปรุงแล้ว 

  
 ก าหนดกรอบ
แนวคิดและ
ขอบเขตการ
ประเมิน  



๓๕ 
 

แบบแผนกำรศึกษำ    
 การด าเนินโครงการในครั้งนี้ เป็นการประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินผลของโครงการ   
ได้แก่  ๑) การประเมินความรู้ความเข้าใจในหลักการและการปฏิบัติด้านความปลอดภัยบนท้องถนนใน
สถานศึกษาของผู้เข้ารับการประเมิน  ๒) การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ และกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา  ๓) การประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม   
  
กลุ่มเป้ำหมำย (Target Group)    
 กลุ่มเป้าหมายหลัก  ได้แก่     

๑. ครูผู้เข้ารับการอบรม จากโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย พะเยา  แพร่ และน่าน     
จ านวน 808 คน  

๒. วิทยากร และวิทยากรร่วมในแต่ละจุดอบรม จ านวน ๗๐ คน     
    
ขอบเขตกำรด ำเนินงำน    

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานตามโครงการบูรณา  
การส่ิงแวดล้อม และสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดขอบเขตของการด าเนินการ 
จัดการอบรม  ดังนี้ 
 ด้านปัจจัย  :   
 ๑) โครงการท่ีจัดอบรม  
 ๒) การก าหนดสถานท่ี/จุดอบรม  
 ๓) จ านวนผู้เข้าอบรม  
 ๔) วิทยากรให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ  
 ๕) การบริการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
          ด้านกระบวนการ  :   
 ๑) การช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการด าเนินโครงการ  
 ๒) ประเด็นรายละเอียด/เนื้อหาในการอบรม ได้แก่ ด้านการจราจรบนท้องถนน        
ด้านความมั่นคง  ด้านแผ่นดินไหว  ด้านอัคคีภัย/หมอกควัน P.M. 2.5 และด้านโรคอุบัติการณ์ใหม่  
โควิด-19  
         ด้านผลผลิต  :   
 ๑) ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยบนท้องถนนใน
สถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม 
 ๒) ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๓) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
 
 



๓๖ 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำร    
  ระยะเวลาในการด าเนินการในครั้งนี้  ก าหนดระยะเวลาในช่วงระหว่าง เดือน สิงหาคม           
– ตุลาคม พ.ศ.256๔ 
 
งบประมำณ   
 วงเงินของโครงการ จ านวน 3,538,200.00 บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อย
บาทถ้วน)  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
ตัวแปร   

ตัวแปรอิสระ คือ โครงการพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2       

ตัวแปรตาม คือ ๑) ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
    บนท้องถนนในสถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม  
๒) ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ 
    ของโครงการ และกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน า  
     ในสถานศึกษา  
๓) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  

  
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย  
 1. แบบประเมินโครงการ  การพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้าน 
ความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือ ตอนบน ๒ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย     
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ การพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
ด้าน ความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือ ตอนบน ๒ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
 
 แบบประเมินโครงกำรกำรพัฒนำบุคลำกรแกนน ำในสถำนศึกษำและบุคลำกรที่เก่ียวข้องด้ำน  
ควำมปลอดภัยบนท้องถนนของสถำนศึกษำภำคเหนือ ตอนบน ๒ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย   
 เครื่องมือดังกล่าวมีโครงสร้างของเครื่องมือ  ซึ่งประกอบด้วย  
 1. ค าช้ีแจง  
 2. ข้อมูลท่ัวไป  
 3. โครงการและการด าเนินงานโครงการ   
  - วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  - ระดับความประเมินความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของโครงการ 
 4. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน  
 5. ข้อคิดเห็น 
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 ตัวอย่างเครื่องมือ แบบประเมินโครงการ การพัฒนาบุคลากรแกนน า ฯ  ดังนี้   
 

 
วัตถุประสงค์ 

ข้อความ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษาของ
จังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย  
น่ายล) 

          

 ...           
 
 แบบประเมินควำมพึงพอใจ กำรพัฒนำบุคลำกรแกนน ำในสถำนศึกษำและบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 
ด้ำนควำมปลอดภัยบนท้องถนนของสถำนศึกษำภำคเหนือ ตอนบน ๒ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร             
จังหวัดเชียงรำย   
 เครื่องมือดังกล่าวมีโครงสร้างของเครื่องมือซึ่ง  ประกอบด้วย   
 1. ค าช้ีแจง   
 2. ด้านปัจจัย (Input)   
 3. ด้านกระบวนการ (Process)  
 4. ด้านผลผลิต (Output) 
 5. ข้อเสนอแนะ 

 ตัวอย่างเครื่องมือ แบบประเมินความพึงพอใจ ฯ  ดังนี้  
  

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ด้านปัจจัย (Input)      
๑ โครงการท่ีจัดอบรมเป็นโครงการท่ีตอบสนองความ

ต้องการจ าเป็นส าหรับสถานศึกษา 
     

 …      
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กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเคร่ืองมือ   

 เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินโครงการในครั้งนี้  ท้ัง ๒  รายการ ผู้ประเมินโครงการ ได้ด าเนินการ 
สร้าง และพัฒนาเครื่องมือ  ดังนี้ 
  1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับโครงการในการพัฒนา  วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ
สถานศึกษา และจ านวนสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย และประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากร
ครูในแต่ละแห่ง แจ้งรายช่ือ และจ านวนครูท่ีเข้ารับการอบรม จนกระท่ังได้ครูท่ีมีความประสงค์ท่ีจะ
เข้ารับการอบรม ท้ังหมด จ านวน ๘๐๘ คน  
 2. คณะกรรมการ พัฒนาและจัดท าเอกสารประกอบการอบรม ประกอบด้วย  ๑) เอกสาร
การพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนน 
ภาคเหนือตอนบน ๒  และ ๒) เอกสารแนวทางการด าเนินงานการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษา
จังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย น่ายล) ตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเชียงราย (พ.ศ.๒๕๖๓-
๒๕๖๕) 
  ๓. คณะกรรมการประเมินโครงการสร้างเครื่องมือการประเมินโครงการ ประกอบด้วย
เครื่องมือ ๒ รายการ  ได้แก่  ๑) แบบประเมินโครงการการการพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือ ตอนบน ๒ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  และ ๒) แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาบุคลากรแกน
น าในสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  และน าเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน        
๓ ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างของเครื่องมือ และความสอดคล้องของเนื้อหาของ 
เครื่องมือ (IOC) ตรวจสอบประเด็นการประเมินและตัวช้ีวัด  ก าหนดค่าน้ าหนักของประเด็นการ
ประเมินและตัวชี้วัด    
 ๔. น าเครื่องมือท้ัง ๒ ฉบับ ท่ีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเรียบร้อยแล้วน ามาปรับปรุง และให้
ผู้เกี่ยวข้องทดลอง ให้ข้อมูลเพื่อดูความราบรื่นของข้อมูล และทดลองใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์       
หาค่าความเท่ียง  
 ๕. ปรับปรุงเครื่องมือจากผลการวิเคราะห์ และจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูล
กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล/กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 ๑. เก็บข้อมูลผลการด าเนินโครงการตามเครื่องมือแบบประเมินโครงการการพัฒนาบุคลากร 
แกนน าในสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา
ภาคเหนือ ตอนบน ๒ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 ๒. เก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมตามเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจ 
การพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
ของสถานศึกษาภาคเหนือ ตอนบน ๒ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 ๓. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ และเขียนสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 ๔. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งก าหนดการรายงานแบ่งเป็น ดังนี้  
 ๔.๑ ข้อมูลเชิงปริมาณ รายงานด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าร้อยละ (%) 
ได้แก่  ๑)  ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ๒) ความเหมาะสม
ของกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความ
ปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา  ๓) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
 ๔.๒ ข้อมูลเชิงคุณภาพ รายงานด้วยการบรรยาย ได้แก่ ๑) ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน
๒) ข้อคิดเห็นต่อการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน ๒  
 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล   
 

 ๑. ค่าเฉล่ีย ( X ) ค านวณจากสูตร (สุรวาท ทองบุ, 2555 : 102)  
 
      X     =   

n
X  

                   
      เมื่อ   X        แทน      ค่าเฉล่ีย 
      ∑X     แทน      ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
       n         แทน      จ านวนข้อมูล 
 

 2.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation  : S.D.) ค านวณจากสูตร      
(สุรวาท ทองบุ, 2555 : 104) 
 

      S.D.    =    
1)n(n

2X2Xn


   

 
    เมื่อ       S.D.    แทน     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                    X     แทน     คะแนน 
            ∑X         แทน     ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
                              n          แทน     จ านวนข้อมูล 
 3. ร้อยละ 
 

     ร้อยละ  =  
 X

คะแนนเตม็
 × 100   

 
    เมื่อ       X     แทน     คะแนนเฉล่ียก่อนอบรม 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การประเมินโครงการบูรณาการส่ิงแวดล้อมและสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย : 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้อง
ถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 ผู้ประเมินได้วิเคราะห์ผล และน าเสนอผลการประเมินตาม
วัตถุประสงค์ของการประเมิน  ดังนี้ 

1. ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัย        
บนท้องถนนในสถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม     

2. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
และกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

 ระดับคะแนนของผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาบุคลกรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 
  ค่าเฉล่ีย 18.00 – 20.00  ระดับดีมาก 
  ค่าเฉล่ีย 14.00 – 17.99  ระดับดี 
  ค่าเฉล่ีย 10.00 – 13.99  ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย   5.00 –   9.99  ระดับน้อย 
 ค่าเฉล่ีย   1.00 –   4.99  ระดับน้อยที่สุด 

ระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ 
 4.50 – 5.00   มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้มากท่ีสุด 
 3.50 – 4.49   มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้มาก  
 2.50 – 3.49   มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ปานกลาง 
 1.50 – 2.49   มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้น้อย 
 1.00 – 1.49   มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้น้อยท่ีสุด 

 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาบุคลกรแกนน าในสถานศึกษา และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 
  4.50 – 5.00   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.50 – 4.49   มีความพึงพอใจมาก  
 2.50 – 3.49   มีความพึงพอใจปานกลาง 
 1.50 – 2.49   มีความพึงพอใจน้อย 
 1.00 – 1.49   มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 



๔๑ 
 

ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยบนท้องถนน   
ในสถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม     
 จากการด าเนินโครงการบูรณาการส่ิงแวดล้อมและสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย :  
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้อง
ถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 ผู้ประเมิน ได้ด าเนินการทดสอบผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ 
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา ท้ังก่อน 
และหลังการฝึกอบรม ผลปรากฏ  ดังนี้  
 
ตารางที่ 1  ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา   
                 ก่อน – หลังการฝึกอบรม     
 

รายการ N  X   S.D.  t df  Sig. 
 ก่อนการฝึกอบรม 879  9.59  2.88 

51.955  878  .01 
 หลังการฝึกอบรม 879 16.27 3.30 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01   

 จากตารางท่ี 1  เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูก่อน และหลังการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
แกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา
ภาคเหนือตอนบน 2  พบว่า มีจ านวนผู้บันทึกการทดสอบ จ านวน 879 คน บุคลากรแกนน าใน
สถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือ
ตอนบน 2 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และการปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนใน
สถานศึกษา หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01       
โดย ก่อนการฝึกอบรมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉล่ีย 9.59) และหลังการฝึกอบรม         
มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 16.27)    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
และกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา 

 1. ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 แผนภูมิที่ 1  ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ข้อท่ี 1 เพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
การศึกษาของจังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย น่ายล)   
 

 

 
 
 
  
 จากแผนภูมิท่ี 1 วัตถุประสงค์เพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย (สะอาด 
ปลอดภัย น่ายล)  พบว่า มีความเหมาะสมมาก ร้อยละ 52.90  มีความเหมาะสมมากท่ีสุดร้อยละ 34.30 และ
มีความเหมาะสมปานกลาง ร้อยละ 12.90   
 

 แผนภูมิที่  2 ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
การศึกษาของจังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย น่ายล)   

            
 

 

 
 
 จากแผนภูมิท่ี 2 วัตถุประสงค์เพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย (สะอาด 
ปลอดภัย น่ายล)  พบว่า มีความเป็นไปได้มาก ร้อยละ 42.90  มีความเป็นไปได้มากท่ีสุด ร้อยละ 41.40      
และมีความเป็นไปได้ปานกลาง ร้อยละ 15.70 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

แผนภูมิที่  3 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ข้อท่ี 2 เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนน าใน
สถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา   
 

 

 

 

 

 
 จากแผนภูมิท่ี 3 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา  พบว่า มีความเหมาะสมมาก ร้อยละ 44.30  มีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด ร้อยละ 45.70 และมีความเหมาะสมปานกลาง ร้อยละ 10 
 

แผนภูมิที่  4 ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ ข้อท่ี 2 เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนน าใน
สถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา   
 
 

 

 

 
 
 

 จากแผนภูมิท่ี 4 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง   
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา  พบว่า มีความเป็นไปได้มาก ร้อยละ 45.70  มีความเป็นไป
ได้มากท่ีสุด ร้อยละ 38.60 และมีความเป็นไปได้ปานกลาง ร้อยละ 15.70  
   
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 2. ความเหมาะสมของกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และ      
บุคลากรที่เก่ียวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา      

 ตารางที่ 2 ความเหมาะสมของกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา     
      และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา  
 

ท่ี  รายการ  N X  S.D. 
ระดับความ 
เหมาะสม 

1.  ความเหมาะสมของคณะกรรมการด าเนินโครงการ 70 4.17 0.70 มาก 
 2. ความเหมาะสมของคณะวิทยากรหลักในการอบรม/ 

ท ากิจกรรมโครงการ 
70 4.39 0.67 มาก 

3. ความเหมาะสมของคณะวิทยากรตามจุดอบรมปลายทาง 70 4.36 0.70 มาก 
4. ความเหมาะสม/สอดคล้องของเนื้อหาสาระในการอบรม

พัฒนาครู ก. ตามโครงการ 
70 4.34 0.70 มาก 

5. ความเหมาะสมของวิธีการ และขั้นตอนการจัดอบรม
และท ากิจกรรมการอบรมพัฒนาครู ก. 

70 4.14 0.71 มาก 

6. ความเหมาะสมของวิธีการก าหนดจุดอบรมพัฒนาครู ก. 70 4.21 0.70 มาก 
7. ความเหมาะสมกับเวลา และสถานการณ์ในการจัดอบรม

พัฒนาครู ก. 
70 4.06 0.70 มาก 

 เฉล่ียรวม  70 4.24 0.56 มาก  

 ตารางท่ี 2 ความเหมาะสมของกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา
และบุคลากรที่เกี ่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา โดยรวม มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.24) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการท่ีมีความ
เหมาะสมสูงที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมของคณะวิทยากรหลักในการอบรม/ท ากิจกรรมโครงการ   
(ค่าเฉล่ีย 4.39) มีความเหมาะสมในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ความเหมาะสมของคณะวิทยากร
ตามจุดอบรมปลายทาง (ค่าเฉลี่ย 4.36) มีความเหมาะสมในระดับมาก  ส่วนรายการที่มีความ
เหมาะสมน้อยที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมกับเวลา และสถานการณ์ในการจัดอบรมพัฒนาครู ก.  
(ค่าเฉล่ีย 4.06) ซึ่งก็มีความเหมาะสมในระดับมาก   
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 3. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน  
  1)  การเว้นระยะห่าง เนื่องจากความเส่ียงต่อการแพร่กระจายเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 
จึงต้องมีการเว้นระยะห่าง ท าให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเลือกปฏิบัติเฉพาะกิจกรรมท่ีไม่มีความเส่ียง    
 2) การส่งสัญญาณภาพจากต้นทาง และการรับชมสัญญาณภาพของปลายทาง มีติดขัดบ้าง
ในบางช่วงบางตอน สัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหายในบางช่วงบางตอน 
 3) ผู้เข้าอบรมปลายทางไม่ได้ส่ือสาร 2 ทาง ท าให้การดูการสาธิตไม่สมบูรณ์เหมือนสถานการณ์จริง 
 4) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรมไม่เพียงพอ เช่น การกู้ชีพ กู้ภัย    
 5) การประชาสัมพันธ์ไม่ท่ัวถึง และกระช้ันชิด 
 6) พื้นท่ีไม่สะดวกต่อการสาธิต 
 
  4. ข้อคิดเห็นต่อการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2  

  แผนภูมิที่ 12 ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบประจ าจุดอบรม   
 

 

 

 

 

 
 จากแผนภูมิท่ี 12 ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบประจ าจุดอบรม พบว่า เห็นควร     
ท่ีจะพัฒนาครู ก. อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นท่ีในจังหวัด เมื่อโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) 
ไม่มี และเบาบางลง ร้อยละ 61.70  เห็นควรท่ีจะพัฒนาครู ก. อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นท่ีในจังหวัด  
แม้ยังเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ร้อยละ 31.40 ควรปรับวิธีการจัดอบรมเป็น          
การอบรมออนไลน์ หรือใช้ช่องทางอื่น ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ร้อยละ 3.70  และจัดอบรม
ออนไลน์ ร้อยละ 3.20  

 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
  1)  เป็นกิจกรรมท่ีดี และควรพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องทุกปี  
 2) เป็นโครงการท่ีดี และมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน และสถานศึกษา 
 3) เป็นโครงการท่ีดี แต่ควรมีวิทยากรท่ีมีความรู้ และช านาญในการป้องกันฯ ประจ าจุด 
อย่างน้อยจุดละ 1 คน 
 



๔๖ 
 

 4) เป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงรายท่ีทุกฝ่ายต้อง
ร่วมมือกันขับเคล่ือน 
 5) ควรเพิ่มเวลาในการสอนเคล่ือนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีการท่ีหลากหลายวิธี   

6) เป็นการจัดกิจกรรม ในรูปแบบออนไลน์ ที่ดี ในรูปแบบสถานการณ์ระบาดของเช้ือ   
ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรแกนน าใน 
สถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือ 
ตอนบน 2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ปรากฏผล ดังนี้   

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา  
    และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา   
    ภาคเหนือตอนบน 2  ด้านปัจจัย (Input)   

ท่ี รายการ N X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

  
1. 

โครงการท่ีจัดอบรมเป็นโครงการท่ีตอบสนองความ
ต้องการจ าเป็นส าหรับสถานศึกษา 

808 4.48 0.58 มาก 

 2. การก าหนดสถานท่ี/จุดอบรมมีความเหมาะสม 808 4.47 0.02 มาก 
3. การก าหนดจ านวนผู้เข้าอบรมเหมาะสม 808 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
4. วิทยากรให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติเหมาะสม 808 4.57 0.56 มากท่ีสุด 
5. ก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม 808 4.44 0.63 มาก 
6. การบริการอื่น ๆ  เช่น งานธุรการ อาหาร อาหารว่าง   

น้ าด่ืม ตลอดถึงบรรยากาศในการฝึกอบรม  
808 4.61 0.55 มากท่ีสุด 

 เฉล่ียรวม  808 4.53 0.47 มากท่ีสุด 

 ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา 
และบุคลากรที่เกี ่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา ภาคเหนือตอนบน 2  
ด้านปัจจัย (Input) โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53) เมื ่อพิจารณา   
ในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ การบริการอื่น ๆ เช่น 
งานธุรการ อาหาร อาหารว่าง น้ าด่ืม ตลอดถึงบรรยากาศในการฝึกอบรม (ค่าเฉล่ีย 4.61) มีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด  รองลงมา ได้แก่ การก าหนดจ านวนผู้เข้าอบรมเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 
4.60) มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ส่วนรายการที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด ได้แก่ การก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.44) ซึ ่งก็มีระดับความ   
พึงพอใจในระดับมาก  

 



๔๗ 
 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา 
    และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา 
    ภาคเหนือตอนบน 2  ด้านกระบวนการ (Process)  

ท่ี รายการ N X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาจังหวัดเชียงราย ชัดเจน ตรงกับความ
ต้องการจ าเป็นของจังหวัด/ภาค 

808 4.47 0.57 มาก 

2. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้หรือฝึกปฏิบัติ เรียนรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยในประเด็นต่าง ๆ  ได้ตรง
ประเด็น ชัดเจน  และเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติ 
และขยายผลในสถานศึกษาได้ 

808 4.42 0.60 มาก 

3. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติ เรียนรู้
เกี่ยวกับการเขียนแผนแนวทางเผชิญเหตุ การรับมือ
เมื่อเกิดอุบัติภัยด้านต่าง ๆ  ในสถานศึกษา และชุมชน
ในประเด็นต่าง ๆ  ได้ตรงประเด็น ชัดเจน และเข้าใจ 
สามารถน าไปปฏิบัติและขยายผลในสถานศึกษาได้ 

808 4.40 0.63 มาก 

4. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐาน 
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน 

808 4.27 0.63 มาก 

5. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านความ
ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว ดินสไลด์/ดินโคลนถล่ม 

808 4.32 0.66 มาก 

6. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านความ
ปลอดภัยจากอัคคีภัย การป้องกัน และระงับอัคคีภัย 

808 4.35 0.64 มาก 

7. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐาน 
ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

808 4.33 0.66 มาก 

 เฉล่ียรวม 808 4.37 0.53 มาก 

   ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา 
และบุคลากรที่เกี ่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา ภาคเหนือตอนบน 2  
ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมมีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37) เมื ่อ
พิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ การช้ีแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาจังหวัดเชียงราย ชัดเจน ตรงกับความต้องการจ าเป็นของ   
จังหวัด/ภาค (ค่าเฉลี่ย 4.47) มีความพึงพอใจในระดับมาก  รองลงมา ได้แก่ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้
หรือฝึกปฏิบัติ เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในประเด็นต่าง ๆ  ได้ตรงประเด็น ชัดเจน  และเข้าใจ สามารถน าไป
ปฏิบัติและขยายผลในสถานศึกษาได้  (ค่าเฉลี่ย 4.42) มีความพึงพอใจในระดับมาก  ส่วนรายการท่ี   



๔๘ 
 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้าน    
ความปลอดภัยบนท้องถนน (ค่าเฉล่ีย 4.27) ซึ่งก็มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก  

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา 
    และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา 
    ภาคเหนือตอนบน 2  ด้านผลผลิต (Output)  

ท่ี รายการ N X  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ผู้เข้าอบรมพึงพอใจท่ีได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติ
ฐานด้านความปลอดภัยบนท้องถนน 

808 4.49 0.59 มาก 

2. ผู้เข้าอบรมพึงพอใจท่ีได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติ
ฐานด้านความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว/ดินสไลด์/ 
ดินโคลนถล่ม 

808 4.45 0.60 มาก 

3. ผู้เข้าอบรมพึงพอใจท่ีได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติ
ฐานด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย การป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย 

808 4.49 0.57 มาก 

4. ผู้เข้าอบรมพึงพอใจท่ีได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติ
ฐานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

808 4.51 0.56 มากท่ีสุด 

5. ผลผลิตของการฝึกอบรมในภาพรวม 808 4.44 0.59 มาก 
 เฉล่ียรวม 808 4.48 0.53 มาก 

     ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา 
และบุคลากรที่เกี ่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา ภาคเหนือตอนบน 2  
ด้านผลผลิต (Output) โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.48) เมื่อพิจารณาใน
แต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ ผู้เข้าอบรมพึงพอใจท่ีได้รับ
ความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  (ค่าเฉลี่ย 4.51) มีความพึงพอใจในระดับ     
มากที่สุด  รองลงมา ได้แก่ ผู้เข้าอบรมพึงพอใจท่ีได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านความปลอดภัยบนท้อง
ถนน  และผู้เข้าอบรมพึงพอใจท่ีได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย การป้องกัน  และ
ระงับอัคคีภัย  (ค่าเฉลี่ย 4.49) มีความพึงพอใจในระดับมาก  ส่วนรายการที่ผู้เข้ารับการอบรม       
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ผลผลิตของการฝึกอบรมในภาพรวม (ค่าเฉล่ีย 4.44) ซึ่งก็มีระดับความ
พึงพอใจในระดับมาก  
 
   



๔๙ 
 

บทที่ 5 
สรุปผล และข้อเสนอแนะ  

  การประเมินโครงการบูรณาการส่ิงแวดล้อมและสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย : 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย                                
บนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม  
ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา และความเป็นไปได้ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 879 คน ได้ให้ข้อมูลในการทดสอบความรู้ ความเข้าใจก่อน
และหลังการฝึกอบรม  ผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 808 คน  กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลท่ีเป็นวิทยากร และวิทยากรร่วมในแต่ละจุดอบรม จ านวน 70 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อนและหลังการอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าใน
สถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือ
ตอนบน 2  แบบประเมินโครงการการพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 และแบบสอบถาม ความพึง
พอใจ  การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการทดสอบก่อน-หลังการอบรม ตอบแบบประเมิน และตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( X )              
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติการทดสอบที (t-test) และอธิบายความคิดเห็นและปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินโครงการด้วยการบรรยายเชิงพรรรณา 
 
สรุปผลการประเมิน 

การประเมินโครงการบูรณาการส่ิงแวดล้อม และสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย : 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย           
บนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 สรุปผลการประเมิน  ดังนี้  

1. ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัย        
บนท้องถนนในสถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ      
ในหลักการ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา หลังการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยก่อนการฝึกอบรมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ใน
ระดับน้อย (ค่าเฉล่ีย 9.59) และหลังการฝึกอบรมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 16.27) 

 
 
 
    



๕๐ 
 

2. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
และกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา 

 2.1 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อการขับเคล่ือน    
ยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย น่ายล)  พบว่า 1) มีความเหมาะสมมาก ร้อยละ    
52.90  มีความเหมาะสมมากท่ีสุดร้อยละ 34.30 และมีความเหมาะสมปานกลาง ร้อยละ 12.90               
2) ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย (สะอาด    
ปลอดภัย น่ายล)  พบว่า มีความเป็นไปได้มาก ร้อยละ 42.90  มีความเป็นไปได้มากท่ีสุด ร้อยละ 41.40      
และมีความเป็นไปได้ปานกลาง ร้อยละ 15.70   
 2.2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนน าใน  
สถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา พบว่า             
1) มีความเหมาะสมมาก ร้อยละ 44.30  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ร้อยละ 45.70 และมีความเหมาะสม        
ปานกลาง ร้อยละ 10  2) ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา  
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา พบว่า มีความเป็นไปได้มาก  
ร้อยละ 45.70  มีความเป็นไปได้มากท่ีสุด ร้อยละ 38.60 และมีความเป็นไปได้ปานกลาง ร้อยละ 15.70  
 2.3 ความเหมาะสมของกระบวนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา 
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา พบว่า โดยรวม มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.24) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการท่ีมีความ
เหมาะสมสูงที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมของคณะวิทยากรหลักในการอบรม/ท ากิจกรรมโครงการ   
(ค่าเฉล่ีย 4.39) มีความเหมาะสมในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ความเหมาะสมของคณะวิทยากร
ตามจุดอบรมปลายทาง (ค่าเฉลี่ย 4.36) มีความเหมาะสมในระดับมาก  ส่วนรายการที่มีความ
เหมาะสมน้อยที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมกับเวลา และสถานการณ์ในการจัดอบรมพัฒนาครู ก.  
(ค่าเฉล่ีย 4.06) ซึ่งก็มีความเหมาะสมในระดับมาก   
 2.4 ข้อคิดเห็นต่อการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 2 พบว่า     
เห็นควรท่ีจะพัฒนาครู ก. อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นท่ีในจังหวัด เมื่อโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID- 19) ไม่มี และเบาบางลง ร้อยละ 61.70  เห็นควรท่ีจะพัฒนาครู ก. อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นท่ี
ในจังหวัด  แม้ยังเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ร้อยละ 31.40 ควรปรับวิธีการจัดอบรม 
เป็นการอบรมออนไลน์ หรือใช้ช่องทางอื่น ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ร้อยละ 3.70  และจัดอบรม
ออนไลน์ ร้อยละ 3.20  
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรแกนน าใน
สถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา ภาคเหนือ
ตอนบน 2 ดังนี้   

 3.1 ความพึงพอใจด้านปัจจัย (Input) โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.53) เมื่อพิจารณา   ในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจสูง
ท่ีสุด ได้แก่ การบริการอื่น ๆ เช่น งานธุรการ อาหาร อาหารว่าง น้ าด่ืม ตลอดถึงบรรยากาศในการ
ฝึกอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.61) มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ การก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.44)  
ซึ่งก็มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก  

 3.2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมมีความพึงพอใจอยู ่ใน    
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.37) เมื ่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผู้เข้าอบรมมีความ     
พึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ การช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาจังหวัดเชียงราย ชัดเจน    
ตรงกับความต้องการจ าเป็นของจังหวัด/ภาค (ค่าเฉลี่ย 4.47) มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมา 
ได้แก่ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้หรือฝึกปฏิบัติ เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในประเด็นต่าง  ๆได้ตรงประเด็น 
ชัดเจน  และเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบัติและขยายผลในสถานศึกษาได้  (ค่าเฉลี่ย 4.42) มีความพึงพอใจ     
ในระดับมาก ส่วนรายการท่ีผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ 
หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านความปลอดภัยบนท้องถนน (ค่าเฉลี ่ย 4.27) ซึ ่งก ็ม ีระดับความพึงพอใจ            
ในระดับมาก  

 3.3 ความพึงพอใจด้านผลผลิต (Output) โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.48) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจสูงท่ีสดุ 
ได้แก่ ผู้เข้าอบรมพึงพอใจท่ีได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  (ค่าเฉล่ีย 4.51) มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  รองลงมา ได้แก่ ผู้เข้าอบรมพึงพอใจท่ีได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐาน
ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน  และผู้เข้าอบรมพึงพอใจท่ีได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านความปลอดภัย
จากอัคคีภัย การป้องกัน  และระงับอัคคีภัย  (ค่าเฉล่ีย 4.49) มีความพึงพอใจในระดับมาก             ส่วน
รายการที่ผู ้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ผลผลิตของการฝึกอบรมในภาพรวม 
(ค่าเฉล่ีย 4.44) ซึ่งก็มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ 
 ๑. การก าหนดโครงการท่ีจะพัฒนาในครั้งต่อไป ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายควร
ก าหนดโครงการในการพัฒนาบุคลากรครู ทุกสังกัดในจังหวัดเชียงรายท่ีเกี่ยวกับการป้องกันภัย
อันตรายจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยจากแผ่นดินไหว  ภัยจากน้ าท่วม หรืออุทักภัย  ภัยจากไฟไหม้  หรือ
ภัยจากธรรมชาติอื่น ๆ ท่ีปรากฏในพื้นท่ี  
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 ๒. ควรก าหนดโควตากลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดโควตาเป็นหน่วยงานละกี่คน ตามสัดส่วน
ของจ านวนบุคลากรในแต่ละสังกัด  
 ๓. ควรจัดหาวิทยากร หรือผู้เช่ียวชาญในการอบรมแต่ละเรื่อง/ประเด็น ท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะเรื่อง และให้เหมาะสมกับกิจกรรมท่ีพัฒนา 
 ๔. การก าหนดสถานท่ีจัดอบรม ควรหาสถานท่ีจัดอบรมให้เหมาะสมกับบุคลากรท่ีเข้าร่วม
อบรม ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของสถานท่ี เช่น ท่ีจอดรถคับแคบ  ห้องประชุมคับแคบไม่สะดวกในการ
จัดกิจกรรม เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ 
 ๑. การสรุปรายงานโครงการในครั้งต่อไป ควรน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอนและกระบวนการในการวิจัย  
 ๒. ควรเพิ่มเติมกระบวนการในการประเมินโครงการ เป็นกระบวนการประเมิน ๓ ระยะ  คือ             
การประเมินโครงการก่อนการด าเนินโครงการ  การประเมินระหว่างด าเนินงาน และการประเมินหลังด าเนิน
โครงการ 
 ๓. ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ หรือคณะท างานประเมินโครงการ  จนเสร็จส้ินกระบวนการในการ
ประเมินโครงการ 
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บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 

 
โครงการบูรณาการส่ิงแวดล้อมและสาธารณภัย. การพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบคุลากร 

ที่เก่ียวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ภาคเหนือตอนบน ๒. เชียงราย : ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดเชียงราย, ๒๕๖๔. (เอกสารอัดส าเนา)  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. คู่มือการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา.  
กรุงเทพมหานคร : สพฐ., ๒๕๖๔.  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของ 
สถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนา 
แห่งชาติ, ๒๕๕๖.  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย. แนวทางการด าเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา 
จังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย น่ายล). เชียงราย : สุวรรณการพิมพ์, 2564ข.  
(เอกสารอัดส าเนา) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย. แนวทางการด าเนินการ/ตัวชี้วัดการก ากับติดตาม และประเมินผล   
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงราย. เชียงราย : สุวรรณการพิมพ์, 2564ก. 
(เอกสารอัดส าเนา)   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย . แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕). เชียงราย :    
สุวรรณการพิมพ์, ๒๕๖๓. (เอกสารอัดส าเนา) 

สุรวาท  ทองบุ. การวิจัยทางการศึกษา. มหาสารคาม : อภิชาตการพิมพ์, ๒๕๕๕. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 

- แบบทดสอบก่อน – หลัง การอบรม 
- แบบประเมินโครงการ ฯ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แบบทดสอบก่อน – หลัง การฝึกอบรม 
การพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบคุลากรที่เก่ียวข้อง 

ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือ ตอนบน 2 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

............................................................................................................................. .............................
......... 

ค าช้ีแจง :  
  1. ข้อทดสอบก่อน – หลัง การฝึกอบรม มีท้ังหมด 20 ข้อ   
  2. อ่านข้อทดสอบ และเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด × ลงในกระดาษค าตอบ  
 
1. เพราะเหตุใดจึงมีการขับเคล่ือน โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา  ?  
 ก. เพื่อความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน 
 ข. เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับภัยธรรมชาติท่ีอาจเกิดขึ้น 
 ค. เพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
 ง. เพื่อจะได้เป็นสถานศึกษาในระดับมาตรฐานสากล 

2. ข้อใดไม่ได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนของการด าเนินงานเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา ? 
 ก. การวิเคราะห์ความเส่ียงภัยธรรมชาติ 
 ข. การวางแผนความปลอดภัยและการเรียนการสอนท่ีต่อเนื่อง 
 ค. การนิเทศ ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
 ง. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน   

3. องค์ประกอบสามเสาหลัก (Pillars) ของความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา ยกเว้นข้อใด ?  
 ก. การให้ความรู้ด้านการลดความเส่ียงและการรู้รับปรับตัว 
 ข. อาคารส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานศึกษาท่ีปลอดภัย 
 ค. การจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา 
 ง. การจัดการความสะอาดด้านสภาพบริบททุกมิติ 

4. “การปรับปรุงน้ าด่ืมน้ าใช้และสุขลักษณะในสถานศึกษาให้ดีขึ้น” เป็นประเด็นส าคัญท่ีปรากฏ 
      อยู่ในเสาหลักด้านใด ? 
  ก. การให้ความรู้ด้านการลดความเส่ียงและการรู้รับปรับตัว 
 ข. อาคารส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานศึกษาท่ีปลอดภัย 
 ค. การจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา 
 ง. การจัดการความสะอาดด้านสภาพบริบททุกมิติ 
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5. ข้อใดไม่ได้อยู่ในขอบข่ายของ “การบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา”  
    (School Disaster Management) ? 
 ก. ให้สถานศึกษาติดต้ังระบบเตือนภัยล่วงหน้าและสร้างความเข้าใจในระบบเตือนภัยให้
ตรงกัน 
 ข. การก าหนดสถานท่ีส ารองเพื่อจัดการเรียนการสอนในยามเกิดเหตุภัยพิบัติ 
 ค. จัดให้มีการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องการลดความเส่ียงภัยพิบัติให้แก่ครู 
 ง. การวางแผนลดความเส่ียงและเตรียมความพร้อมโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

6. มาตรฐานตามกรอบของสถานศึกษาปลอดภัย มีท้ังหมดกี่มาตรฐาน และก าหนดเกณฑ์การให้ 
    ระดับคุณภาพไว้กี่ระดับ ?  

ก. 7 มาตรฐาน  4 ระดับ   ข. 7 มาตรฐาน  5  ระดับ 
ค. 13 มาตรฐาน  4 ระดับ  ง. 20 มาตรฐาน  5 ระดับ 

7. ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นการพิจารณาของ “การประเมินความเส่ียงภัยรอบด้านและมีการติดตามผล 
    โดยท่ีนักเรียนมีส่วนร่วม” ? 
 ก. มีการประเมินความเส่ียงภัยโดยครูผู้รับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการ 
 ข. มีการประเมินความเส่ียงภัยรอบด้านท่ีนักเรียนได้มีส่วนร่วมวางแผนและด าเนินการ 
 ค. มีการสรุปรายงานการประเมินความเส่ียง 
 ง. มีการติดตามผลภายหลังการประเมินความเส่ียง 

8. สถานศึกษาควรมีการจัดการเรียนรู้เรื่องลดความเส่ียงภัยพิบัติส าหรับนักเรียนอย่างไร ?  
 ก. จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในบางช้ันเรียน 
 ข. ไม่ควรจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยและเด็กพิการ 
 ค. จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกช้ันเรียน 
 ง. จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนท่ีเป็นนักเรียนแกนน า 

9. สถานศึกษาควรด าเนินการอย่างไรในการป้องกันและรับมือต่อโรคโควิท – 19 และโรคระบาด 
    อื่น ๆ 
 ก. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบในช่วงเข้าแถวก่อนเข้าเรียน 
 ข. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้เรียน เช่น จัดนิทรรศการ เอกสาร แผ่นพับ 
 ค. จัดบูรณาการการสอนเกี่ยวกับโรคระบาดในหลักสูตร 
 ง. ถูกทุกข้อ 

10. “แผนเผชิญเหตุ”  มีความหมายตรงกับข้อใด ?  
 ก. แผนท่ีท าขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 ข. แผนท่ีจ าเป็นต้องท าเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ขณะเกิดภัยธรรมชาติ 
 ค. แผนท่ีท าขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤต 
 ง. แผนท่ีท าขึ้นเพื่ออพยพผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
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11. เพราะเหตุใดจึงมีการซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา ?   
 ก. เพื่อให้ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องรู้จักการโต้ตอบและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติท่ีถูกต้อง  
 ข. สร้างความมั่นใจในการเผชิญเหตุ ลดความต่ืนตระหนกเมื่อเกิดเหตุ  
 ค. เพื่อสอนเทคนิคให้ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในยามฉุกเฉิน   
 ง. ถูกทุกข้อ 

12. ข้อใด ไม่ใช่ กระบวนการจัดการฝึกซ้อมโดยการพิจารณาบริบทปัจจุบันของสถานศึกษา ?  
 ก. ลักษณะของภัยและแผนท่ีจะน ามาฝึกซ้อม 
 ข. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม 
 ค. หน้าท่ีภารกิจของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีต้องการฝึกซ้อม 
 ง. บทบาทของบุคลากร เจ้าหน้าท่ี และนักเรียนท่ีจะร่วมฝึกซ้อม 

๑๓. “สถานท่ีท่ีปลอดภัยจากธรรมชาติและจัดไว้เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้พักอาศัยช่ัวคราว”  
       มีความหมายตรงกับข้อใด ? 
 ก. หลุมหลบภัย   ข. โรงพยาบาลสนาม 
 ค. ศูนย์พักพิงช่ัวคราว  ง. ค่ายกักกัน  

๑๔. หลักสูตร “การลดความเส่ียงภัยพิบัติในสถานศึกษา” ประกอบด้วยเนื้อหาของหลักสูตร 
      กี่สาระการเรียนรู้ ? 
 ก. 8 สาระการเรียนรู้  ข. 10 สาระการเรียนรู้ 
 ค. 12 สาระการเรียนรู ้  ง. 14 สาระการเรียนรู ้

15. สาระการเรียนรู้ท่ี 6 ของ “หลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติในสถานศึกษา” ว่าด้วยเรื่องใด ? 
 ก. ภัยจากโรคระบาด  ข. ภัยจากดินโคลนถล่ม 
 ค. ภัยพิบัติรอบตัว  ง. ภัยพิบัติแผ่นดินไหว 

16. ข้อต่อไปนี้คือวัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ยกเว้น  ข้อใด ?  
 ก. เพื่อสังเกตอาการผู้บาดเจ็บ 
 ข. เพื่อให้ผู้บาดเจ็บมีชีวิตรอด 
 ค. เพื่อไม่ให้ผู้บาดเจ็บได้รับอันตรายเพิ่มข้ึน 
 ง. เพื่อให้ผู้บาดเจ็บฟื้นคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 

17. ข้อใดไม่อยู่ในขอบข่ายของหลักการปฐมพยาบาล ?  
 ก. อย่าต่ืนเต้นตกใจ  ข. น าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 
 ค. สังเกตอาการผู้บาดเจ็บ  ง. ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลังน าส่งโรงพยาบาล 
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18. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยท่ี “เป็นลม” ในขั้นตอนแรกควรท าอย่างไร ?   
 ก. ให้อยู่ในท่ีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  
 ข. คลายเส้ือผ้าให้หลวม  
 ค. จัดให้นอนราบ ยกเท้าสูงกว่าล าตัวเล็กน้อย 
 ง. เปิดทางเดินหายใจ เปิดหน้าผาก ยกคาง 

19. ข้อใดคือ ข้อห้าม ในการปฐมพยาบาลผู้ป่วย “เลือดก าเดาไหล” ?  
 ก. เมื่อเลือดหยุดแล้ว ใช้ผ้าอุ่นเช็ดบริเวณจมูกและปาก 
 ข. บอกให้ผู้ป่วยส่ังน้ ามูก แคะ หรือขยี้จมูก 
 ค. ให้ผู้ป่วยนั่งโน้มตัวไปข้างหน้า 
 ง. ใช้มือบีบปลายจมูกไว้ 10 นาที และหายใจทางปาก 

20. การช่วยเหลือผู้ป่วยท่ี “ข้อเท้าเคล็ด ข้อเท้าแพลง” ไม่ควรท าส่ิงใด ? 
 ก. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบน าส่งโรงพยาบาล 
 ข. ประคบด้วยน้ าอุ่นอย่างน้อย 20 นาที 
 ค. ให้ข้อเท้าท่ีได้รับบาดเจ็บอยู่นิ่ง ๆ ห้ามเดิน 
 ง. ให้ผู้ป่วยยกเท้าสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อลดบวม 
 

******************************************************** 
เฉลยแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน 
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แบบประเมินโครงการ 
การพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือ ตอนบน 2 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

********************************************************************************************  
ค าช้ีแจง :  
 1. แบบประเมินนี้ ส าหรับคณะกรรมการด าเนินการ และกรรมการผู้รับผิดชอบตามจุดอบรมทุกท่าน 
 2. ให้ผู้ประเมินเขียนตอบ/ประเมิน ตามข้อมูลท่ีปรากฏจริงตามผลการด าเนินงาน และจุดอบรม 
 3. ข้อมูลผลการประเมินในครั้งนี้จะน ามาวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการในภาพรวม เพื่อเป็น Based 
line ในการด าเนินงานในครั้งต่อไป ซึง่จะไม่มีผลกระทบใด ๆ  ต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของท่าน  
ข้อมูลทั่วไป 
 1. จุดอบรมท่ี.................สถานท่ี .........................................อ. ......................จ. เชียงราย 
 2. วัน/เวลาท่ีจัดอบรม  วันท่ี ................เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 

โครงการและการด าเนินงานโครงการ 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเชียงราย (สะอาด ปลอดภัย น่ายล) 
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบน
ท้องถนน 
              ของสถานศึกษา 
 ระดับการประเมินความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ของโครงการ 
  ระดับ  5  หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้มากท่ีสุด 
  ระดับ  4  หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้มาก 
  ระดับ  3  หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ปานกลาง 
  ระดับ  2  หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้น้อย 
  ระดับ  1  หมายถึง มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้น้อยท่ีสุด 
 
1. ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ข้อความ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัด

เชียงราย (สะอาด ปลอดภัย น่ายล) 
          

2 เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา และบุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้อง ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของ
สถานศึกษา 
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2. ความเหมาะสมของกระบวนการจัดอบรมพัฒนาครู ก.  

 ข้อท่ี ข้อความ 
ความเหมาะสม ความคิดเห็น

เพิ่มเติม 5 4 3 2 1 
1 ความเหมาะสมของคณะกรรมการด าเนินโครงการ ฯ       
2 ความเหมาะสมของคณะวิทยากรหลักในการอบรม/ท ากิจกรรม 

โครงการ ฯ 
     

3 ความเหมาะสมของคณะวิทยากรตามจุดอบรมปลายทาง      
4 ความเหมาะสม/สอดคล้องของเน้ือหาสาระในการอบรมพัฒนา 

ครู ก. ตามโครงการ ฯ 
     

5 ความเหมาะสมของวิธีการ และข้ันตอนการจัดอบรมและ 
ท ากิจกรรมการอบรมพัฒนาครู ก.  

     

6 ความเหมาะสมของวิธีการก าหนดจุดอบรมพัฒนาครู ก.      
7 ความเหมาะสมกับเวลา และสถานการณ์ในการจัดอบรม 

พัฒนาครู ก. 
     

 
3. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
   ไม่มี    มี   ดังนี้ 
 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดโครงการนี้ 
   เห็นควรท่ีจะพัฒนาครู ก. อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นท่ีในจังหวัดเชียงราย แม้ยัง
เกิดโรคระบาด โควิท – 19 
   เห็นควรท่ีจะพัฒนาครู ก. อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นท่ีในจังหวัดเชียงราย เมื่อโรค
ระบาด โควิท – 19  ไม่มี และหายไปจากโลกนี้แล้ว 
   เห็นควรท่ีจะยกเลิกโครงการนี้ เนื่องจาก ........................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

  ความคิดเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี)  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
            

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาสะท้อนภาพการด าเนินโครงการ 
ฝ่ายประเมินโครงการ ศธจ.เชียงราย 

 



๖๓ 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 การพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือ ตอนบน 2  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ค าชี้แจง : 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรแกนน าในสถานศึกษา  
และบุคลากร ท่ีเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ภาคเหนือตอนบน 2  ใช้ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

2. เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมครบตามหลักสูตรแล้ว กรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตามประเด็น
ค าถาม ในแบบสอบถามท่ีให้ไว้ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับนี้ ได้ก าหนดระดับความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ  ได้แก่  
5    หมายถึง  มีความพึงพอใจในผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
4  หมายถึง  มีความพึงพอใจในผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก   
3  หมายถึง  มีความพึงพอใจในผลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง  
2  หมายถึง  มีความพึงพอใจในผลการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อย   
1  หมายถึง  มีความพึงพอใจในผลการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด   

4. โปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องระดับความพึงพอใจ ตามระดับความพึงพอใจของท่าน   
 

 
 
     ขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 
 

 
ข้อ 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ด้านปัจจัย (Input)      
1 โครงการท่ีจัดอบรมเป็นโครงการท่ีตอบสนองความต้องการ  

จ าเป็นส าหรับสถานศึกษา 
     

2 การก าหนดสถานท่ี/จุดอบรมมีความเหมาะสม       
3 การก าหนดจ านวนผู้เข้าอบรมเหมาะสม      
4 วิทยากรให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ เหมาะสม      
5 การก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมเหมาะสม      
6 การบริการอื่น ๆ  เช่น งานธุรการ อาหาร อาหารว่าง น้ าด่ืม  

ตลอดถึงบรรยากาศ ในการฝึกอบรม 
     

ด้านกระบวนการ (Process)       
1 การช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาจังหวัด

เชียงราย ชัดเจน ตรงกับความต้องการจ าเป็นของจังหวัด/ภาค 
     

2 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้หรือฝึกปฏิบัติ เรียนรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ในประเด็นต่าง ๆ  ได้ตรงประเด็น ชัดเจน และเข้าใจ
สามารถน าไปปฏิบัติและขยายผลในสถานศึกษาได้ 

     

    2.1 ด้านการจราจรบนท้องถนน      
    2.2 ด้านความมั่นคง      
    2.3 ด้านแผ่นดินไหว      
    2.4 ด้านอัคคีภัย/หมอกควัน P.M.2.5       
    2.5 ด้านโรคอุบัติการณ์ใหม่ Covid – 19       
3 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติ เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน

แผน แนวทางเผชิญเหตุ การรับมือเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านต่าง ๆ  ใน
สถานศึกษา และชุมชน ในประเด็นต่าง ๆ  ได้ตรงประเด็น ชัดเจน 
และเข้าใจสามารถน าไปปฏิบัติและขยายผลในสถานศึกษาได้ 

     

    3.1 ด้านการจราจรบนท้องถนน      
    3.2 ด้านความมั่นคง      
    3.3 ด้านแผ่นดินไหว      
    3.4 ด้านอัคคีภัย/หมอกควัน P.M.2.5       
    3.5 ด้านโรคอุบัติการณ์ใหม่ Covid – 19       

 

 

 



๖๕ 
 
 

 
ข้อ 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

4 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านความปลอดภัย 
บนท้องถนน 

     

5 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านความปลอดภัย 
จากแผ่นดินไหว ดินสไลด์/ดินถล่ม/โคลนถล่ม 

     

6 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านความปลอดภัย 
จากอัคคีภัย การป้องกัน และระงับอัคคีภัย 

     

7 ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐานด้านการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

     

ด้านผลผลิต (Output)      
1 ผู้เข้าอบรมพึงพอใจท่ีได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐาน  

ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน 
     

2  ผู้เข้าอบรมพึงพอใจท่ีได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐาน  
ด้านความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว/ ดินสไลด์/ดินถล่ม/โคลน
ถล่ม  

     

 3 ผู้เข้าอบรมพึงพอใจท่ีได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐาน  
ด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย การป้องกัน และระงับอัคคีภัย  

     

4  ผู้เข้าอบรมพึงพอใจท่ีได้รับความรู้ หรือฝึกปฏิบัติฐาน  
ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น   

     

5  ผลผลิตของการฝึกอบรมในภาพรวม      
 
ข้อเสนอแนะ :   
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................................  
 

     ขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม   
               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  



๖๖ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

 
คณะผู้จัดท ารายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 
 

คณะท างาน 
 
ที่ปรึกษาโครงการ 
 1. ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 2. รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

คณะท างาน 
 3. พันจ่าตรีฉลอง  อ่อนนวน   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.เชียงราย 
 4. นายกริช  มากกุญชร   ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.เชียงราย  
 5. นายวีรัตน์  สานุมิตร    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ  ศธจ.เชียงราย 
 6. นางนรินทร  ชมช่ืน    ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย 
 7. นายศิลป์ชัย  ขันดาวงศ์   ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย 
 8. นายอนุรักษ์  พรมเลข   ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย 
 9. นางสาวนันทนา  จันทร์ฝ้ัน ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย 
 10. นางเสาร์วลักษณ์  นันชัยบัว ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย 
 11. นางวรุณี  แก้วสุข   ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย 
 12. นางสาวสะติม  ค ามา  ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย 
 13. นางกุลจิรา  บัวผัน   ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย 
 14. นางสาวพรรณาพัชร  ฐากุลสิริโชติ    ศึกษานิเทศก์  ศธจ.เชียงราย 
 15. นางสาวเพ็ชรสี  วรรณรถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ศธจ.เชียงราย 
 16. นางเยาวภา  ชมภูพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ศธจ.เชียงราย 
 17. นางสาวทิฆัมพร  สุวรรณทา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ศธจ.เชียงราย 
 18. นายไกรพงษ์  จินดาค า    นักวิชาการคอมพิวเตอร์         ศธจ.เชียงราย 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 
ผู้เขียนรายงานการประเมินโครงการ 
 ดร.นรินทร  ชมช่ืน ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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